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Sărbătorirea

45 929 000.

PE VALEA BISTRIȚEI 1 e g r a

„Zilei Marinei
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SUCEAVA (de 
corespondentul nostru)

In aceste zile, colec
tivele din întreprinde
rile industriale ale re
giunii Suceava desfă
șoară cu mai multă în
suflețire întrecerea so
cialistă pentru îndepli
nirea angajamentelor 
luate în cinstea celei 
de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei. 
Pînă în prezent, 37 în
treprinderi și-au reali
zat angajamentele lua
te în întrecere. Printre 
acestea se află Între
prinderea minieră Va
tra Dornei, Combina
tul de celuloză și hîr- 
tie și Combinatul de 
industrializare a lem
nului Suceava, Direcția 
regională a economiei 
forestiere etc. între
prinderile din regiune

se angajaseră să reali
zeze pînă la 23 August 
o depășire a producției 
globale cu 32 115 000 
leL Numai în semestrul 
I al anului s-a în
registrat o depășire a 
producției globale în 
valoare de 56 918 000 
lei. Datorită creșterii 
productivității muncii

cu 4. la sută față de 
sarcina planificată 
muncitorii din între
prinderile regiunii Su
ceava au produs în 
plus, în semestrul I al 
anului, bunuri în va
loare de

a fost conectat al
doilea grup de 11.5 MW

La centrala hidroelectrică Zănești, a cincea din seria hidrocentra
lelor construite în ultimii ani pe Valea Bistriței, — inclusiv cea de 
la Bicaz — a fost dat în exploatare zilele acestea, primul grup de 
7500 kilowați.

Totodată, recent a fost conectat la sistemul energetic național cel 
de-al doilea agregat de 11500 kilowați al centralei Pîngărați, care 
produce în prezent energie electrică la capacitatea prevăzută în 
proiect.

Noile unități energetice sînt complet automatizate, turbinele ca 
și celelalte agregate și instalații sînt realizate în întregime de în
treprinderi ale industriei noastre constructoare de mașini. Puterea 
instalată în cele patru centrale hidroelectrice construite pe rîul 
Bistrița mai jos de Bicaz — Roznov 1, Roznov II, Pîngărați și Ză
nești — este mai mare decît a tuturor centralelor hidroelectrice 
existente în Romînia înainte de 23 August 1944.

(Agerpres)

BICAZ : priveliști inedite la înălțimea marelui baraj 
Foto : AGERPRES
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TELEGRAME

Cu ocazia realegerii tovară
șului Ho Și Min în funcția de 
președinte al R. D. Vietnam și 
a tovarășului Fam Van Dong 
în funcția de prim-ministru al 
guvernului R. D. Vietnam, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat, și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, au adresat o telegra
mă de felicitare. în telegrama 
de răspuns, tovarășii Ho Și 
Min și Fam Van Dong, au 
mulțumit pentru felicitările și 
urările transmise și și-au ex
primat dorința ca prietenia și 
colaborarea frățească între po
poarele vietnamez și romîn să 
se dezvolte continuu.

din regiunea Cluj
CLUJ (de la cores

pondentul nostru)
Apropierea marii 

sărbători a eliberării 
patriei noastre și a 
„Zilei minerului" au 
constituit imboldul în 
muncă pentru munci
torii, tehnicienii și in
ginerii din raza trus
tului minier Cluj. Gra
ficele întrecerii socia
liste din întreprinderile 
Trustului minier Cluj, 
înregistrează noi și re
marcabile succese. De 
la începutul anului 
pînă acum, minerii 
clujeni au dat peste an
gajamente 41 000 tone 
produse extractive 
printre care 3 800 tone 
concentrate de fier, 
peste 8000 tone cal
car, mai bine de 1 000 
tone de caolin etc. 
In prima jumătate 
a anului s-au reali
zat 2 000 000 lei be
neficii peste plan.

produce primul
grup de 7,5 MW

I

TLRMIL OIITPIL DE FOTBAL DE L A TOhlO :

R. P. Romînă va juca în grupa A
Luni după-amiază la Lau

sanne în cadrul unei ședințe 
speciale a Federației interna
ționale de fotbal asociație 
(F.I.F.A.) au fost alcătuite 
prin tragere la sorți cele 4 
grupe ale turneului olimpic 
de fotbal de la Tokio. Echipa 
R. P. Romîne va juca în gru
pa A alături de echipele R. D. 
Germane (care va reprezenta 
echipa unită a Germaniei), 
Iranului și Mexicului. Iată 
componența celorlalte 3 grupe:

loc cu acest

ni avanport 
această ma- 

Gheorghe

9,00 sosesc 
participa la 

tovarășul

In dimineața zilei de 2 august. 
Ziua Marinei R.P.R., navele flo
tei noastre comerciale și ale mari
nei militare au ridicat marele pa
voaz. Mangalia, localitatea unde a 
avut loc principala manifestare cu 
acest prilej, îmbrăcase încă din a- 
jun haine de sărbătoare. Pe artera 
principală a orașului, de-asupra 
navelor militare ancorate în port, 
de-a lungul digului fluturau ste- 
gulețe multicolore. O tălăzuire ne- 
sfîrșită de oameni ai muncii, ve
niți la odihnă pe litoral, înconju
ra din toate părțile incinta portu
lui pentru a asista la tradiționala 
festivitate și la jocurile sportive 
marinărești care au 
prilej.

La ora 
pentru a 
nifestare , w
Gheorghiu-Dej, general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ale R.P.R., Vasile 
Vilcu, prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., ge- 
neral-locotenent Ion loniță, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R., general-maior Ion 
Dincă, secretar al Consiliului poli
tic superior al Forțelor Armate ale 
R.P.R. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a primit raportul prezen
tat de contraamiralul Grigore 
Martoș, comandantul marinei mili
tare, după care a urcat la bordul 
navei-comandant. Aici-se aflau re
prezentanți ai organelor regionale 

grupa B : Iugoslavia, R. P. D. 
Coreeană, R. P. Ungară, Ma
roc ; grupa C: R. S. Ceho
slovacă, Coreea de sud, Brazi
lia, R.A.U. ; grupa D : Italia, 
Japonia, Argentina, Ghana.

în grupe meciurile se vor 
juca sistem-turneu. Primele 
două clasate din fiecare grupă 
se califică în 
nală care se 
minatoriu. 

sferturile de fi- 
vor disputa eli

(Agerpres)

și locale de partid și de stat, gene
rali, contraamirali, ofițeri și alți in
vitați. La festivitate au participat, 
de asemenea, atașați militari acre
ditați în țara noastră.

La ora 9,25 tovarășul general de 
armată Leontin Sălăjan, însoțit de 
comandantul marinei militare, 
trece în revistă navele militare. 
Amplificată de difuzoare, deasupra 
apelor, se aude tradiționalul salut: 
„Bună ziua, tovarăși mari

nari. Vă felicit cu prilejul Zilei 
Marinei R.P.R.". Se dă citire Or
dinului ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R. cu prilejul Zilei 
Marinei R.P.R. Răsună apoi grav 
și majestuos acordurile Imnului de 
Stat al R.PĂL, urmat de un cor 
de urate care izbucnesc de pe 
bordul tuturor navelor. Marinarii 
noștri militari își manifestă încă

VIZITA LA EXPOZIȚIA INDUSTRIALA

și de stat și ai 
comerț a R. P.

Tovarășii Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Alexandru Mo- 
ghioroș, Gheorghe Gaston 
Marin și Gogu Rădulescu au 
vizitat luni dimineața Expozi
ția industrială iugoslavă. Con
ducătorii de partid și de stat 
au fost însoțiți de membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernu
lui, ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe și ai unor 
ministere economice, de re
prezentanți ai organelor loca
le de partid 
Camerei de 
Romîne.

La sosirea 
fost salutați de Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, de mem
bri ai ambasadei și de condu
cerea expoziției. în timpul vi
zitării expoziției, directorul a- 
cesteia, Iovan Rujici, și re
prezentanții întreprinderilor 
expozante, au dat ample ex
plicații asupra produselor 
prezentate.

în încheierea vizitei, con- 

la expoziție au

a Predeal, Sinaia, 
Mamaia și Eforie, a 
început Festivalul 
cîntecului, dansului 
și portului popular 

: — manifestare în
chinată celei de-a

XX-a aniversări a Eliberării patriei 
noastre. Intr-un decor înfăți- 
șînd o poartă de ogradă de prin 
părțile Sighetului, cu decorații ar
tistice sculptate în lemn, pe care 
se unduește ușor o eșarfă amintind 
culorile catrințelor vopsite cu coajă 
de arin, a evoluat duminică 2 au
gust pe scena încăpătorului tea
tru de vară din Eforie Nord și 
luni seara la Teatrul Ovidiu din 
Mamaia, ansamblul folcloric al 
regiunii Maramureș.

Rînd pe rînd au intrat în scenă 
oșeni cu vestitele lor pălă
rii de pai cu pană și măr
gele și oșence cu basmale 
verzi și ii colorate viu, flăcăi din 
părțile Lăpușului cu pene de pă
un la pălărie și cămăși lungi,

Delegația guvernamentală romînă
pag. a Il-a

O mare 
sărbătoare 
a sportului 
de masă

rile de vară. Ei au realizat a- 
ceastă lucrare pe 44 la suta 
din suprafața prevâzută.

(Agerpres)

Construcții noi pe șoseaua 
Mihai Bravu din Capitală.

Foto: AGERPRES 

o dată dragostea și atașamentul 
nețărmurit pentru patria socialistă, 
pentru înțeleptul conducător și 
călăuzitor, Partidul Muncitoresc 
Romîn, hotărirea de a-și însuși te
meinic măiestria armelor pentru a 
face față cu cinste sarcinii în
credințate de partid, de a sta de 
strajă înpreună cu ceilalți militari 
ai Forțelor Armate ale R.P.R., pa
triei noastre socialiste. Răsună a- 
poi prelung cele 21 salve de arti
lerie cu care este salutată această 
zi, în timp ce albastrul nesfîrșit 
al cerului este brăzdat de escadrile 
de avioane supersonice, ca un sim
bol al înfrățirii dintre trupele ae
riene și navale.

La ora 9,45 din apele ușor vă*

GEORGE MIHĂESCU
(Continuare în pag. a IlI-a) 

ducătorii de partid și de stat 
au avut o discuție prieteneas
că cu ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia și cu directorul ex
poziției care au mulțumit 
pentru sprijinul primit în or
ganizarea expoziției, pentru 
atenția care i-a fost acordată, 
fapt manifestat și prin vizi
tarea ei de către mii de cetă
țeni, ingineri, tehnicieni și 
specialiști din întreprinderi și 
instituții. Conducătorii de 
partid și de stat au exprimat 
cu acest prilej cuvinte de 
înaltă apreciere la adresa 
produselor expuse, care oglin
desc nivelul de dezvoltare a 
economiei naționale iugoslave 
și posibilitățile de schimburi 
comerciale pe baza acestora. 
A fost subliniat faptul că a- 
ceastă expoziție reprezintă o 
nouă contribuție la dezvolta
rea relațiilor între R. S. F. 
Iugoslavia și R. P. Romînă.

(Agerpres)

dansatori din Curtuiuș care îm
bină parcă în costumele lor în
treaga gamă a portului maramu
reșean. „Cîtu-i Maramureșu", așa 
se intitulează programul ansam
blului de cîntece și dansuri care a 
prezentat litoralului frumusețea

Dans din Oaș, prezentat de ansamblul folcloric al regiunii 
Maramureș

PARIS 3 — Trimisul spe
cial Agerpres. Mircea Moar- 
căș. transmite :

Delegația guvernamentală 
romînă condusă de Ion Gheor- 

MkKcr; rre-edirtele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne. însoțit 
de vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri Alexandru 
Birlâdeanu și de ministrul a- 
facerilor ! externe. Comeliu 
Mânescix. care la invitația gu
vernului -francez-a-făcut o vi
zită ce o săptămină in Fran
ța. a părăsit luni dimineața 
Parisul plecind cu avionul

Luni la amiază s-a înapoiat 
ir Capitală delegația guver
namentală romînă. condusă de 
ion Gheorghe Maurer. preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri. însoțit de vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri. A- 
lexandru Birlâdeanu. și de mi
nistrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu. care, la in
vitația guvernului francez, a 
făcut o vizită în Franța. De’.e-

Excelenței Sale,
Domnului prim-ministru, 

GEORGES POMPIDOU
Hofei Matignon

Paris
în momentul în care delegația guvernamentală romînă 

părăsește Franța, permiteți-mi să vă exprim întreaga noastră 
gratitudine pentru primirea călduroasă pe care ne-ați 
făcut-o.

Reafirmîndu-ne convingerea că rezultatele întrevederilor 
cordiale pe care le-am avut vor contribui la întărirea prie
teniei și colaborării franco-romîne, vă adresez, domnule 
prim-ministru, cele mai bune urări pentru fericirea și 
prosperitatea Franței.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

De la bordul avionului Populare Romîne

PARIS 3. — Trimisul spe
cial Agerpres, transmite :

înaintea plecării din Paris, 
la Hotel Crillon, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut ur
mătoarea declarație Radiote- 
leviziunii franceze:

Delegația guvernamentală 
romînă se află în preajma re
întoarcerii sale în Romînia, 
după o vizită rodnică în minu
nata dumneavoastră țară.

în timpul șederii noastre am 
avut prilejul de a proceda la 
un schimb de păreri util cu 

folclorului maramureșean. Selec
ționați din peste 40.000 de artiști 
amatori participanți la faza celui 
de al VII-lea concurs republican, 
cei 235 de componenți ai ansam
blului au cucerit de nenumărate 
ori aplauze la scenă deschisă. 

spre patrie. împreună cu de
legația a plecat și grupul de 
consilieri și experți.

La plecarea de pe aeropor
tul Orly, unde erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Franței, delegația gu
vernamentală romînă a fost 
condusă de Louis Joxe, prim- 
ministru interimar, în timpul 
lipsei din Franța a primului 
ministru Georges Pompidou, 
Pierre Siraud, șeful protocolu
lui Ministerului Afacerilor 
Externe, Jean Louis Pons, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Franței la 

gația a fost însoțită de un 
grup de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Chi
vu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici. Alexandru Moghioroș, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec. de Gheorghe Gaston Ma
rin și Gogu Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, de membri ai Consi- 

La sosire, pe aeroportul Baneasa

*
J
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primul ministru, Georges Pom
pidou, precum și cu alte per
sonalități franceze eminente. 
Am făcut, de asemenea, vizite 
care ne-au permis să cunoaș
tem noile realizări ale poporu
lui dumneavoastră.

Am avut cinstea și plăcerea 
de a întîlni pe președintele 
Republicii Franceze, Excelen
ța sa Charles de Gaulle.

Vizita în Franța consti
tuie un moment impor
tant în evoluția relațiilor din
tre țările noastre, relații care 
continuă — în condițiile reali
tăților noastre actuale — legă-

Spectatorilor le-ar fi fost imposi
bil să aleagă între frumusețea 
jocurilor din Curtuiușul Mare, 
interpretate cu aceeași măiestrie 
de reprezentanții dtorva genera
ții, între grația dansurilor din 
Chioar și sprinteneala celor din 
Oaș.

Moștenitoare ale unei vechi 
tradiții artistice, surorile Maria și 
Ileana Ilea au interpretat cu o 
naturalețe proprie oamenilor de 
pe meleagurile natale cunoscuta 
baladă a lui Dincă. Colectivistele 
Florea Maria, Trifoi Maria și 
Nemeș Maria, viitoare participan
te la faza pe țară a celui de al 
VII-lea concurs al artiștilor ama
tori, sau Velicu Moldoveanu, în
vățător într-o comună de prin 
părțile Vișeuliiî au adus apoi pe 
scenă cîntecele inspirate de viața 
nouă a poporului nostru.

Varietate, naturalețe în sensul 
cel mai. propriu al cuvîntului 
(unul din scopurile principale pe 
care și le-au propus organizatorii 
și instructorii ansamblului), o 
bogăție spirituală fără asemăna
re, comori neîntrerupte de frumu
sețe, acestea au fost calificative- 

București, precum și de înalți 
funcționari ai președinției 
Consiliului de Miniștri și ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Franței. Au fost pre- 
zenți ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Paris, dr. Victor 
Dimitriu, precum și membrii 
ambasadei.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare a trupe
lor aviației franceze, care a 
prezentat onorul.

Avionul a decolat la ora 10 
(ora Parisului).

liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Jean Fran
cois Noiville, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Franței 
în R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

In drum spre patrie, în 
timp ce zbura deasupra teri
toriilor R. F. Germane, Aus
triei și R. P. Ungare, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a trimis, de asemenea, de la 
bordul avionului telegrame de 
salut cancelarului Republicii 
Federale Germane, Ludwig 
Erhard, cancelarului federal al 
Austriei, dr. Josef Klaus, și 
președintelui guvernului re
voluționar muncitoresc țără
nesc ungar, Jânos Kădâr.

turile valabile ale tradiționa
lei prietenii franco-romîne.

Vizita marchează un pas 
înainte în opera de colabora
re a celor două țări în dome
niile economic, cultural, teh
nic și științific.

Sîntem convinși că această 
colaborare nu va întîrzia să-și 
aducă roadele, pentru binele 
celor două popoare și pentru 
cauza păcii în lume.

Permiteți-mi, înainte de ple
care să adresez poporului 
francez un salut călduros și 
urările cele mai sincere.

le și impresiile lăsate celor aproa
pe 1 500 de spectatori de la Eforie 
Nord și peste 1 000 de spectatori 
de la Mamaia de ansamblul fol
cloric maramureșean.■ rimul festival al cîn- 

tecului, dansului și 
portului popular or
ganizat de Comitetul 
de Stat pentru Cul- 

I tură și Artă în cin
stea celei de-a XX-a 

aniversări a Eliberării patriei s-a 
deschis simultan duminică seara pc 
scenele teatrelor de vară din Ma
maia și Eforie Nord și ale caselor 
de cultură din Predeal și Sinaia. 
Spectacolele, atît cele inaugurale 
cît și cele ce vor urma pînă la 9 
august (ultima zi a festivalului), 
sînt pentru miile de spectatori ce 
le vor urmări — localnici, oameni 
ai muncii veniți la odihnă, turiști 
străini — un nimerit prilej de cu
noaștere și aprofundare a excep
ționalei varietăți în unitate a ar-

M. GEORGE
(Continuare în pag. a IlI-a)



PERFORMANȚE MERITORII victorii
Cu doi ani în urmă, prin

tre elevii buzoieni ieșiți pe 
stadion se afla și un tînăr 
bine format fizic : Ștefan 
Mocanu. Cunoștințe des
pre sport însă nu avea. 

_ Jucase doar fotbal, ca atîția
iOli vm de seama Iui. în ace-I VV 'IU Olul eași zi s'a aIiniat la startul 

■ unei probe de sprint. Rezul
tatul a fost promițător și de 
atunci ȘTEFAN MOCANU 

■ început să alerae cu predilecție 100 si 200 m plat.
La 25 iulie 196/ avea să participe la cel mai important 

concurs al său, finalele etapei regionale ale Spartachiadei 
republicane.

în serii ; 11,4 sec., primul loc. Succesul i-a dat parcă 
aripi și peste o oră, Ștefan Mocanu — elevul din clasa 
a Xl-a a Școlii medii din Buzău — cîștigă finala în 11,2 sec. 
si cu aceasta titlul de campion regional.

11,2 la
Cei 30 de cicliști por

nesc într-o alură demnă 
de invidiat pentru ori
care ciclist consacrat. 
Acul kilometrajului din 
mașina din care urmă

rim cursa de 10 km din cadrul etapei regionale a 
Spartachiadei, disputată la Tg. Mureș — indică con
stant 40 de km la oră. începe o pantă. Pe serpen
tine, un tînăr roșcovan, bine legat, se desprinde de 
pluton și pedalează într-un ritm de-a dreptul ex
traordinar. îndată îi aflăm numele. Este Emil Ma
rian din Reghin, un ciclist începător, care s-a afir
mat în etapa raională a Spartachiadei. Se îndepărtea
ză văzînd cu ochii de pluton și trece primul linia de 
sosire la nu mai puțin de 1 km față de cel de al 
doilea clasat! Strașnică ispravă pe o distanță de 
numai 10 km! Ba mai mult, timpul realizat este 
excelent. O viteză medie de aproape 35 km/h.

35 km/h
Antrenorul a înscris-o pe 

Ana Chijer la proba de 800 
m plat Urma să concureze 
alături de atlete care se 
pregătiseră de mai mulți 
am și care aveau la activ 
numeroase concursuri, ca, 
de pildă, cîmpineanca Eca- 
terina Iliescu, ploieșteanca 
Silvia Georgescu ș.a. Dar 
Anișoara nu s-a speriat. De 
Ia început s-a instalat în 

spatele „favoritelor". 300 m, 400, 500, 600... Și fata se men
ținea în preajma fruntașelor.

Cînd mai erau 200 metri, Anișoara a sprintat, a depășit-o 
pe Silvia Georgescu și se apropia din ce în ce mai mult 
de Ecaterina Iliescu. Ah, linia de sosire ! Să mâi fi fost 
30—40 metri și Anișoara ar fi recuperat și cele 4/10 sec. 
care au separat-o de învingătoare. Așadar, locul 2 în etapa 
regională a Spartachiadei. Este o performanță excelentă 
pentru tînăra din Cislău, care pînă acum a participat doar 
la cîteva concursuri. Cu siguranță că se va mai vorbi de 
Ana Chijer. Are calități, și acel 2 : 30.8 realizat în finala 
de pe stadionul „Petrolul" va rămîne mult în urmă.

2:30,8 la 58,50 m
aruncarea discului.

...Despre băiatul acesta ( 
veți mai auzi — ne spu- l 
nea M. Buclea, antreno- 
rul lui Iosii Nagy, după 
ce doborîse recordul re
publican de juniori la 

Discuția a avut loc recent la
Tg. Mureș, la finalele etapei regionale. Am făcut apoi 
cunoștință cu acest tînăr discobol. Statura sa, corpul 
sculptat parcă din bronz ne-au impresionat. Puteți să
vă imaginați: 1,91 m înălțime, 95 kg la mai puțin de 
18 ani. După ce discul a zburat din brațul său la 
49,18 m (disc de seniori — 2 kg) Nagy ne-a declarat

că nu este mulțumit de rezultatul acesta. Sîmbătă, la 

Poiana Brașov, a reușit 58,50 m, o performanță ex

cepțională pentru un junior.

O MARE

SĂRBĂTOARE A

SPORTULUI DE MASA

iriiTitiiiii
campioane ale Sparta chiadei (etapa oraș București) feliei tîndu-se după victorieHandbalistele de la Confecția,

de prestigiu 
ale atleților 

noștri *

Am solicitat tovarășului MA
RIUS BlRJEGA, vicepreședinte al 
Consiliului general U.C.F.S., o 
convorbire în legătură cu pregăti
rile campionilor regionali ai Spar
tachiadei republicane în vederea 
finalelor de la București.

— La sfîrșitul lunii iulie s-au 
desfășurat întrecerile etapei re
gionale a acestei mari competiții 
sportive de masă închinate celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei. Cum este apredat nivelul 
competiției, performanțele fina- 
lijtilor ?

— Această etapă, un adevărat 
preludiu la marea finală ce va fi 
găzduita pe stadioanele bucure?- 
tene, s-a dovedit de departe su
perioară tuturor competițiilor ase
mănătoare desfășurate în țara 
noastră. Avem în vedere, în pri
mul rînd, faptul ci în fiecare re
giune și-au disputat cu acest pri
lej întiietatea aproape i ooo de 
concurență iar întrecerile au cu
prins 13 și 14 discipline sportive. 
Evident, aceasta a ridicat proble
me complexe în ceea ce privește 
organizarea concursurilor și a 
constituit totodată un minunat 
prilej de afirmare a unor elemen
te deosebit de talentate. Evoluția 
sportivilor a constituit in același 
timp o eficace propagandă pentru 
dezvoltarea mișcării sportive de 
masă dt și pentru popularizarea 
largă a unor discipline sportive 
cu care mai ales asociațiile spor
tive sătești sînt încă puțin fami
liarizate.

Noi apreciem că etapa regio
nală a Spartachiadei a contribuit 
efectiv la maturizarea organelor 
U.C.F.S., la activizarea comisiilor

pe ramură de sport prin antrena
rea largă a activului obștesc. O 
contribuție deosebit de consistentă 
au adus și cu acest prilej orga
nele U.T.M. cu care am colaborat 
mult mai activ.

In preajma etapei regionale, 
campionii raionali s-au pregătit 
intens, cu sprijinul direct al unor 
profesori și antrenori sportivi și, 
astfel, în competiție au reușit 
performanțe remarcabile.

— Ar fi interesant să cunoaș
tem dțiva performeri.

samblu, rezultatele tehnice, mai 
ales la atletism, sînt foarte bune. 
In proba de lungime băieți, 
aproape toți finaliștii au sărit 
peste 6 metri, ceea ce este fără în
doială o performanță avînd în 
vedere că majoritatea au început 
practicarea organizată a sportului 
în luna martie, la etapa I a 
spartachiadei.

— Și acum, v-am solidta dte- 
va păreri în legătură cu ceea ce 
trebuie să facă finaliștii, activiș
tii U.CJ.S. pentru buna pregăti

CUM SE PREGĂTESC 
FINALIȘTII ?

Convorbire cu tovarășul Marius Bîrjega,
vicepreședinte al Consiliului general U.C.F.S.

— Aș putea afirma câ de astă 
dată apariția speranțelor în di
verse ramuri sportive s-a făcut 
în... pluton. Să desprindem cîteva 
nume și performanțe : Victoria 
Pulpe, tînără atletă din Argeș, a 
reușit la săritura in înălțime 1,55 
metri și se află doar la primele 
competiții de anvergură. Debutant 
poate fi considerat și Emest Gol- 
ner din Crișana, care a realizat 
100 m. plat în 11,01 sec. In an

re, pentru succesul concursurilor 
de la București.

— Din vreme au fost preconi
zate măsurile ce trebuie luate 
pentru un succes deplin al între
cerilor de zonă și mai ales a eta
pei finale de la București. De mo
dul în care se vor pregăti finaliș
tii depinde succesul etapei 
finale. De aceea, federațiile 
de specialitate au trimis în re
giuni, imediat după etapa a lll-a,

Primele distincții celor mai tineri campioni ai Capitalei.

pe cei mai buni antrenori și 
specialiști pentru a ajuta și ur
mări îndeaproape pregătirea teh
nică a finaliștilor. Ei vor sprijini 
în mod direct organele locale în 
alcătuirea selecționatelor reg:ona- 
le.

In ceea ce privește pregătirea 
tehnică a sportivilor, în principal 
s-a avut grijă de cea mai bună 
selecție. Și aici, criteriul de selec
ție l-au constituit rezultatele ob
ținute la faza regională. Elemente
le talentate au fost preferate in 
loturile regionale pentru e le 
putea oferi in felul aceste posibi
litatea de afirmare, de cucerire a 
-unor performanțe superioare. Con
siliul general U.C.F.Ș. va invita la 
finale un număr de speranțe chiar 
dacă acestea n-au reușit califica
rea în întrecerile regionale. O 
deosebită atenție s-a acordat ela
borării planului de pregătire a 
sportivilor. El a fost întocmit ju
dicios, în raport cu posibilitățile 
tinerilor sportivi, dar și cu nece
sitatea ca vîrful de formă să fie 
atins în zilele finalelor : 19 — 
24 august.

In aceste zile finaliștii își des
fășoară activitatea în secțiile de 
performanță ale cluburilor orășe
nești și raionale, iar pregătirea lor 
este dirijată de cei mai buni pro
fesori, antrenori și instructori 
sportivi ca și de specialiștii tri
miși de la centru. Formațiile de 
baschet, volei, handbal și celelal
te echipe participante la jocurile 
sportive au acum sarcini deosebi
te. Aceasta, deoarece selecția s-a 
făcut avînd în vedere elementele 
valoroase dintr-o întreagă regiu
ne. Profilul unei asemenea echipe 
este destul de eterogen și solicită 
o muncă intensă pentru omogeni
zare. Concursuri de verificare 
s-au desfășurat în toată săptămî- 
na trecută și ele trebuie să con
tinue și în aceste zile, cu scopul 
asigurării unei bune pregătiri 
tehnico-tactice, a formării coeziu- i 
nii necesare fiecărei echipe.

Ne exprimăm convingerea că în 
fiecare regiune se va munci cu 
toată strădania pentru ca la între
cerile finale reprezentativele să 
ocupe un loc dt mai bun.

Întrecerile de la București vor 
reuși în acest fel să finalizeze 
cu performanțe deosebite Sparta- 
chiada republicană, această mare 
competiție — sărbătoare a sportu
lui de masă din țara noastră.

VASILE RANGA

Campionii ploieșteni se
La Ploiești, ca și în alte lo

calități din țară, loturile de 
sportivi se pregătesc intens în 
vederea întrecerilor din ultima 
etapă a Spartachiadei republica
ne. Acum, cei mai buni concu- 
renți, campionii regionali, se 
antrenează cu asiduitate și par
ticipă la diferite concursuri și 
ctxnperițu sportive de verificare. 
Ei sînt animați de dorința de a 
realiza, Ia „finali*, rezultate tot 
mai bune, de a reprezenta cu 
dnste culorile regiunii Ploiești, 
în confruntarea cu cei mai buni 
sportivi din țară.

O activitate intensă se desfă
șoară, în aceste zile, pe stadio
nul „Petrolul* din localitate. In 
jurul sectoarelor de sărituri și 
aruncări, ca și pe pista de aler
gări, zed de adeți se pregătesc, 
sub îndrumarea unui corp de 
antrenori și instructori sportivi, 
printre care se numără : Andrei 
Bartha, Alexandru Mîțu, Vasile 
Roșea și alții.

La sectorul de sărituri întilnim 
pe Mihaela Dridea și Xenofonte 
Boboc, care au cucerit ridurile 
de campioni regionali, trecînd 
peste ștacheta ridicată la 1,55 m. 
și, respectiv, 1,95 m. La ultimele 
antrenamente, ei au acordat o 
mare atenție îmbunătățirii stilu

lui de sărituri, ca și pregătirii 
fizice.

„Aștept cu interes —»• ne spu
ne Mihaela Dridea — întrecerile 
finale, unde mă voi strădui să 
modific din nou recordul regio
nal la săritura în înălțime (n.n. 
la întrecerile din etapa a IlI-a, 
ce s-au desfășurat în urmă cu 8 
zile, ea a reușit să stabilească 
un nou record regional). Dar, 
pentru aceasta, desigur, trebuie 
să mă pregătesc cu perseveren
ță, respectînd planul de antrena
ment întocmit de tehnicienii noș
tri-.

Pe pista de alergări i-am în- 
tîlnit pe tinerii Vasile Georges
cu și Vasile Puiuleț, de la Uzina 
„1 Mai" din Ploiești, care vor 
concura la probele de 400 m. 
garduri și la 10.000 m. De ase
menea, mai remarcăm pe elevul 
din Buzău, Ștefan Mocanu, cam
pion regional la 100 m. plat, 
care a realizat 11,2 secunde, pe 
Nicolae Basarab, de la S.S.E. Plo
iești, ca și pe tînăra Ecaterina 
lonescu, din Cîmpina, rare va 
concura la proba de 800 m.

Pe șosea, tinerii cicliști, îndru
mați de antrenorul Ion Dolete, 
parcurg, zilnic, sute de kilometri. 
Printre aceștia se află tinerii cam
pioni regionali : Mircea Rindașu

La fileu, formațiile Dinamo-Semănătoarea

Ultimele întreceri ale etapei

antrenează
și Constantin Ciobanu de la Voin- 
ța-Ploiești.

O atenție deosebită acordă pre
gătirilor și echipele de handbal, 
volei, baschet, polo și fotbal. De 
altfel, la sfirșitul săptămînii tre
cute aceste echipe au susținut o 
serie de jocuri, punînd accent pe 
desăvîrșirea cunoștințelor tehnice. 
Bunăoară, reprezentativa mascu- 

; lină de handbal (alcătuită din ju
cători de la Rafinăria—Teleajen) 
și echipa feminină de handbal 
(care cuprinde jucătoare de la S.S.E. 
Ploiești) au participat, în zilele de 
sîmbătă x și duminică 2 august, 
Ia o interesantă competiție, avînd 
ca partenere de întrecere re
prezentativele regiunilor Iași, Ba
cău și Mureș-Autonomă Ma
ghiară. Cu acest, prilej, echipele 
regiunii Ploiești au dovedit o for
mă bună, au aplicat cu succes o 
serie de scheme tactice și tehnice. 
Ele vor participa, în zilele de 7, 
8 și 9 august, la faza de zonă a 
Spartachiadei republicane.

Și jucătorii de tenis de masă 
se pregătesc intens pentru ulti
mul act al acestei importante 
competiții sportive.

S. SPIREA

Excursioniștii care au urcat sîm
bătă și duminică în Poiana Brașo
vului au fost martori la un specta
col sportiv de bună calitate.

Atleții juniori romîni și ma
ghiari, prin elanul și dîrzenia cu 
care s-au întrecut în sectoarele de 
aruncări și sărituri sau pe pista 
de alergări, au realizat un concurs 
atletic de o rară frumusețe.

> Pe micul stadion de la poalele 
Postăvarului, la peste 1 000 m alti
tudine, atleții romîni au reușit să 
doboare 5 recorduri republicane, 
să egaleze 2 recorduri și să stabi
lească la 3 x 400 m un valoros re
cord. De asemenea, și oaspeții ma
ghiari au bătut și egalat cite un 
record.

Dacă timpul capricios din ziua 
a II-a (ploaie și vînt) ar fi permis, 
desigur că lista recordurilor ar fi 
fost mai mare.

Dintre eroii concursului, Gabrie
la Radulescu merită cununa de 
lauri. Vicțoriile ei, însoțite de tot 
atîtea recorduri (Ia săritura în 
lungime și la 100 m plat) nu au 
fost cu nimic mai prejos decît en- 
tuziasmanta oi cursă din ștafeta 
4 x 100 m unde, deși nu a reușit, 
alergînd în ultimul schimb, să 
cîștige, a ridicat absolut toți spec
tatorii în picioare. Primind ștafeta 
cu cîțiva metri în urmă, cu un ad
mirabil efort de voință a reușit să 
recupereze pînă lîngă adversara 
sa.

O triplă învingătoare a fost 
Leontina Frunză, de la un concurs 
la altul mai bună. Ea a cîștigat la 
400 și 800 m cu timpi excelenți 
(57,9 și 2.14,2') și a făcut parte din 
ștafeta 3 x 400 m (alături de Baciu 
și Nicoară) care a realizat o medie 
de 58,1 sec. pe 400 m 1

Dar punctul forte al echipai noa
stre a fost fără îndoială demifon- 
dul și fondul băieților. Ei au reușit 
în toate cele 4 probe (800, 1 500, 
1 500 m obstacole și 3 000 m) să 
ocupe primele două locuri în fața 
juniorilor maghiari, care au o ve
che tradiție pe plan internațional 
la aceste probe. Bine pregătiți, ei 
au putut folosi tactici variate care 
au surprins pe adversari. La 1500 
m plat romînii au făcut cursă da 
„așteptare", în timp ce la 1 500 m 
obstacole, deși aveau obstacole și 
groapa cu apă, primii 1 200 m i-au 
parcurs mai repede decît s-a par
curs această distanță în cursa de 
1 501 m plat, iar la 3 000 m au 
plecat într-un ritm atît de îndrăcit, 
îneît aveai impresia că se aleargă 
o cursă de 800 m. Păcat că Horia 
Ștef la 4 x 400 m a făcut o gravă 
greșeală tactică, plătită cu pierde
rea victoriei la ștafetă. El a aler
gat primii 200 m ai cursei mult 
prea încet, ceea ce a convenit ad
versarului lui din ultimul schimb, 
I. Batori (care a cîștigat 200 m) 
avînd o viteză mai bună decît 
Ștef.

La ciocan, pe primele locuri s-au 
întrecut Gh. Costache și V. Țibul- 
schi, primul reușind să-și ia re
vanșa de la neașteptata înfrîngere 
suferită la campionatele de juniori.

De asemenea, la 400 m garduri, 
romînii, clasați pe primele 2 locuri, 
au obținut performanțe excelente 
(55,4 și 56,2). La 110 m garduri însă 
am rămas cu o umbră de regret. 
Reprezentantul nostru, T. Solomon, 
^ezediilibrîndu-se pe un gard, re
nunță la cursă, abandonînd și frus- 
tînd astfel echipa lui de cîteva 
puncte. In aceeași cursă, maghiarul 
Z. Ringhoffer, deși a căzut, s-a 
ridicat și a continuat cUrsa termi- 
nînd în urmă mult, dar n-a aban
donat.

De la echipa oaspete au făcut 
o impresie deosebită G. Feher, cîș- 
tigătorul probelor de disc și greu
tate, prin fizicul său impresionant, 
și M. Nemeth, cîștigător la arun
carea suliței. Acesta este fiul fostu
lui recordman al lumii la aruncarea 
ciocanului. De pe acum el se a- 
nunță un demn urmaș al tatălui 
său.

Punctajul total de 187,5 puncte 
la 136,5 puncte, în favoarea junio
rilor noștri, constituie o victorie 
de prestigiu a atletismului romî- 
nesc.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Formațiile „Acumulatorul“ și „Granitul'* au oferit în finala tur
neului la fotbal (etapa oraș București) un meci atractiv

orașului București

Trei imagini din ultimele întreceri ale etapei orașului București : Din nou coș în favoarea 
formației Academia militară, care a învins în finală echipa Voința. Scor: 50—37 (17—26) 
(foto nr. 1) Gimnasta Panait Emilia (Dinamo) evoluează la bîrnă (foto. nr. 2); O fază din 

meciul feminin de handbal: C.P.B.-Confecția (foto nr. 3).

Duminică s-au încheiat ma
joritatea întrecerilor fazei pe 
Capitală a Spartachiadei re
publicane care au desemnat 
campionii ce vor participa la 
etapa finală. Veritabilul „ma
raton" al atleților, înotători
lor, handbaliștilor, pugilișților, 
fotbaliștilor și al celorlalți par- 
ticipanți la faza pe Capitală a 
oferit nu numai dispute dîrze, 
entuziaste, ci și un bun prilej 
de verificare a stadiului de 
pregătire în vederea confrun
tărilor viitoare.

Prezența pe terenuri și în 
săli a unor antrenori și acti
viști sportivi dovedește impor
tanța pe care cluburile spor
tive bucureștene și conducerile 
federațiilor de specialitate au 
acordat-o întrecerilor desfășu
rate săptămîna trecută. Faptul 
este firesc deoarece alături 
de sportivi și echipe afirmate 
cu prilejul concursurilor Spar
tachiadei, luptau cu șanse 
egale elemente consacrate și

echipe din primele categorii. 
Era deci o confruntare a ela
nului, dîrzeniei și entuziasmu
lui cu sportivi de o mai bună 
pregătire tehnică și rutină.

Și nu de puține ori, arbitrii 
și spectatorii au putut con
semna înfrîngerea unor „con- 
sacrați". Astfel, la volei, echipa 
feminină a „Tricotajului Roșu“ 
a învins cu 3—2 pe „Voința", 
servind apoi o replică puter
nică și viu aplaudată formației 
„C.P.B.", în finala competiției, 
unde a pierdut seturile la mare 
luptă (12, 12, 6). Desigur rit
mul campioanelor Capitalei, în 
întrecerile Spartachiadei repu
blicane, le-a depășit pe jucă
toarele de la „Tricotajul Roșu". 
Ele s-au remarcat însă ca ele
mente talentate, cu posibilități 
certe de afirmare. Flacăra Ro
șie", „Geotehnica" și „F.R.B.", 
clasate în ordine pe locurile 
3—5, au avut, de asemenea, 
comportări meritorii.

Dîrzenia disputelor merită o

notă maximă. Spectatorii au a- 
cordat-o prin aplauze entu
ziaste, așa cum a fost cazul la 
întîlnirea finală dintre echipele 
de volei băieți „Dinamo I" 
și „Semănătoarea" care a du
rat... 110 minute ! A cîștigat 
Dinamo, dar formația învinsă 
ca și cele clasate pe locurile 
3—4 (respectiv „Oțelul" și 
„IPROFIL") s-au dovedit la 
înălțime. Pe această linie se 
cuvine menționată și compor
tarea echipelor de baschet ,,A- 
cademia militară", „Voința", 
„Dinamo" și „Olimpia M. I." și 
mai ales a finalistelor la 
fotbal : echipele „Granitul" și 
„Acumulatorul". Viu disputate 
au fost și întrecerile de hand
bal fete, unde „C.P.B." a eli
minat echipa divizionară 
„Electromagnetica", fiind apoi 
depășită de „Confecția" cu 
7—2 (5—0). La băieți, pentru 
locurile 1—2 s-au întîlnit for
mațiile „Voința" și Fabrica de 
ace. Ultimii au cîștigat cu 
15—13 (5—7) dovedind că lupta

pînă în ultimul minut al jocu
lui poate conduce la victorie, 
în ciuda rezultatelor din 
timpul partidei. La tenis de 
masă, în întrecerea finală: 
„Voința", „Progresul", 5—2 ! 
Campioni ai Capitalei sînt 
componenții formației „Voin
ța", urmați de „Progresul", 
„Rapid", „Flacăra", „Olimpia", 
„Gloria".

Gimnaștii și-au desemnat 
campionii în faza pe Capitală 
a Spartachiadei republicane în 
sala Centrului „23 August". 
Numeroși tineri și tinere au 
avut prilejul să se afirme cu 
acest prilej. Consemnăm astfel 
numele unor copii ca : Ecate
rina Niculescu, Adriana Sfeica, 
Marcela Lin și Nicolae Oprescu 
a căror evoluție a fost remar
cată de antrenorii prezenți în 
sală. Desigur, pentru progresul 
gimnasticii noastre trebuie de
puse toate strădaniile ca aceste 
tinere talente să poată înre
gistra succese în viitor. De alt

fel, specialiștii ne-au relatat 
că secțiile pe ramură de sport 
ale asociațiilor și antrenori 
pricepuți au și selecționat zeci 
de astfel de elemente pentru a 
le pregăti temeinic în vederea 
viitoarelor concursuri.

La box, la atletism, natație 
și la alte discipline sportive, 
numeroși tineri și tinere au a- 
vut prilejul să se afirme cu 
prilejul fazei pe Capitală a 
Spartachiadei republicane. E- 
lementele talentate vor putea 
să facă dovada calităților lor 
și în viitor. Dar antrenorii și 
specialiștii diferitelor ramuri 
sportive precum și activiștii 
sportivi au datoria să intervină 
cu pricepere și competență, 
sprijinindu-i în organizarea 
antrenamentelor, în ridicarea 
continuă a nivelului lor tehnic, 
astfel ca la viitoarea etapă 
dîrzenia și entuziasmul să fie 
completate cu o temeinică pre
gătire fizică și tactică.

AUREL CRIȘAN



La arat cu întreaga
capacitate de lira

a tractoarelor

I

f

n raionul Segar
cea combinele 
mai aveau încă 
suprafețe întinse 
de recoltat cînd pe 
terenurile proas
păt eliberate de

paie, tractoarele înscriau 
primele brazde adinei, cu 
care începea pregătirea re
coltei anului viitor. Colecti
viștii și mecanizatorii din a- 
cest raion știu din proprie 
experiență cît de important 
este să se execute la timp a- 
ceasta lucrare. Tocmai de a- 
ceea aici, în aproape fiecare 
G.A.C., au fost stabilite mă
suri precise care au asigurat 
efectuarea în parcele a recol
tatului și arăturilor. Eliberind 
la timp terenurile de paie, or- 
ganizind schimbul doi la arat 
pe un număr însemnat de 
tractoare ei au reușit să păs
treze un decalaj mic (atît cit 
era necesar) între recoltat, 
arături și însămînțarea cultu
rilor duble.

Acolo unde aceste acțiuni 
au fost organizate cu multă 
atenție, unde capacitatea de 
lucru a tractoarelor a fost fo
losită cu chibzuință, ca de 
pildă la G.A.C. Măceșul de 
Sus și Goicea Mare, aratul 
suprafețelor ocupate pînă nu 
de mult cu păioase este pe 
punctul de a fi terminat. Pe 
mari suprafețe au fost execu
tate arături de vară în G.A.C. 
Birza, Valea Standului, Pa
dea și multe alte gospodării 
din raion. în unele gospodă
rii colective ca cele din Va
lea Standului, Gighera, Goi
cea Mică etc., în care capaci
tatea de transport nu era su
ficientă pentru a asigura tn- 
magazinarea la timp a recol
tei și eliberarea operativă a 
terenurilor de snopi, colecti
viștii și în special cei tineri, 
au transportat snopii pînă 
la marginea tarlalelor creind 
astfel cimp liber pe care trac
toarele au arat cu întreaga 
capacitate. Aceasta și explică 
în bună măsură de ce în ra
ionul Segarcea, mai bine de 
jumătate din cele 25 000 de 
hectare, de pe care s-a recol
tat griul și secara, au fost 
arate.

Ploile care au căzut în ul
tima vreme și în această par
te a regiunii Oltenia au favo
rizat accelerarea ritmului de 
lucru — cele 400 de tractoare 
aflate zi și noapte pe ogoare, 
la arat sau însămînțări lu
crează cu viteze sporite. Vi
teza de lucru pe raion se 
apropie acum de 1 000 de hec
tare pe zi.

Acțiunea aceasta a mecani
zatorilor și colectiviștilor, spi
ritul de organizare prezent în 
aproape toate gospodăriile co- 

| lective, merită a fi apreciate»

ft Cinematografe

COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop rulează la : 
Patria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), București (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), To
mis (orele 8,30; 10,45; 13; 15,15; 
17,30; 19,45), Aurora (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la : Republica (orele 8,30; 
11,30; 14,30; 18; 21,15), Luceafărul 
(orele 9; 12,15; 18; 21), Flamura 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). INSPEC
TORUL ȘI NOAPTEA rulează la: 
Carpați (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Festival (orele 10; 12; 15; 
17; 19; 21), Feroviar (orele 10; 12; 
14; 16, 18,15; 20,30). ÎMPUȘCĂ
TURI IN CEAȚĂ rulează la : Capi
tol (orele 10; 12; 14: 16,30; 18,45; 
21). M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA rulează la : Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30), 
Modern (orele 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Cotroceni (orela 
15: 17,15; 19,15). DOI COLONEI 
rulează la : Central (orele 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45),
Flacăra (orele 14(15; 16,30; 18,45; 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
Ia : Lumina (orele 10,30; 15; 19), 
Drumul Sării (orele 11,30; 16; 20). 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la : 
Union (orele 15; 17; 19; 21), Lira 
(orele 15,30; 18). PROGRAM PEN-

Ini

1RU COPII rulează Ia Doina (di
mineața ora 10). NU-I LOC PEN
TRU AL TREILEA rulează la : Doi
na (orele 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30) ASASINUL DIN C.ARTE A 
DE TELEFON rulează la : Giuleșh 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), 
Colentina (orele 15; 17; 19; 21). 
DOUĂSPREZECE SCAUNE rulează 
la : Timpuri Noi (orele 10—21 In 
continuare). POPASUL rulează la : 

>a între popoare (orele 10;
16,30; 18.30: 20,30). UNDE-I GE
NERALUL ? rulează la : Excelsior 
(orele 10; 12; 16; 18,15-, 20,30), Ra
hova (orele 15.45; 18). CERUL ȘI 
MOCIRLA rulează la : Cultural 
(orele 16; 18,15-, 20.30), Moșilor 
(orele 15; 17; 19). DEZRĂDĂCINA- 
ȚII rulează la : Dacia (orele 9.45-, 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). DOM
NUL TOPAZE — cinemascop ru
lează la : Buzești (orele 15; 17; 19). 
LOVITURĂ DE PEDEAPSĂ rulează 
la: Crîngași (orele 16; 18,15; 20.30). 
LA STRADA rulează la : Grivița 
(orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Miorița (orele 9,30; 11,30; 13,45;
1G; 18,15; 20,30). DOUĂ DUMI
NICI rulează la Bucegi (orele 10; 
12,15; 14,30-, 16,45; 19), Melodia 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). OMUL DIN FOTOGRAFIE 
rulează la : Unirea (orele 16; 18), 
Vitan (orele 16; 18; 20). ÎMBL1N- 
ZITORII DE BICICLETE —, cinema
scop rulează la t Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la : Popular (orele 
15; 17; 19; 21).

Toate la un loc dau garanția 
că angajamentul mecanizato
rilor și colectiviștilor, luat în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei, 
de a încheia această campa
nie încă înainte de 10 august, 
va fi realizat.

Organizațiile U.T.M. au adus 
o contribuție însemnată an- 
trenind în fiecare zi la lucru 

tineri.
Sus în 
au fost 
medie

un mare număr de 
Numai la Măceșul de 
fiecare din aceste zile 
prezenți la muncă în 
cite 300 de utemiști; la Goicea 
Mare 260, la Padea 163 
ș.a.m.d. Numele tinerilor 
Constantin Brînzan, Ioana Fe- 
toiu, Margareta Știucă din 
Măceșul de Sus, Constantin 
Matei din Goicea Mare, Otilia 
Bălan din G.A.C. „16 Februa- 
rie"-Segarcea și a multor al
tora se află acum la panoul 
de onoare al colectiviștilor, ca 
semn de prețuire pentru hăr
nicia cu care au muncit în a- 
ceastă campanie. Alături de 
ei trebuie menționați tinerii 
mecanizatori Marian Drăghici, 
Leon Dobre, Ștefan Prigore, 
Dumitru Lavan, Marin Rădu- 
lescu și alții, evidențiați în 
întrecerea socialistă a mecani
zatorilor din S.M.T. Bîrca și 
Segarcea.

O ultimă analiză făcută la 
Consiliul agricol raional scotea 
în evidență că mai sînt încă 
posibilități pentru ca ritmul 
la arături să fie intensificat 
și să fie apropiată data înche
ierii acestei lucrări. Deși se 
asigură un randament sporit 
tractoarelor la arat, iată că la 
G.A.C. Panaghia, Belcin și 
încă la vreo cîteva, ritmul lu
crărilor este scăzut. La Pana
ghia s-a arat doar 20 la sută 
din suprafață. La Belcin și mai 
puțin. Cauza este una sin
gură : neeliberarea în timp 
util a terenurilor de paie. Pen
tru ca la arat să se mențină 
în continuare viteza ridi
cata de lucru, pe mâsurâ ce 
această lucrare se termină in 
G.A.C. avansate, o parte din 
tractoare vor fi repartizate să 
lucreze pe terenurile G.A.C. 
rămase momentan mai în ur
mă. Această măsură va per
mite încadrarea in tot raio
nul a acestei lucrări in timpul 
optim.

Pe drumul lung ce duce spre 
viitoarea recoltă, s-a însem
nat în raionul Segarcea, un 
prim jalon. El va fi urmat de 
altele care, făcute cu aceeași 
atenție, vor asigura desigur ob
ținerea unor producții ridicate, 
de cereale la hectar, obiecti
vul principal al întrecerii so
cialiste al mecanizatorilor și 
colectiviștilor.

SEBASTIAN POPESCU

Aplauze pentru comorile artei populare

(Urmare dtn pag. I) 

tei poporului nostru, a vitalității și 
expresivității ei puțin obișnuite.

Cei 176 membri ai ansamblu?-: 
folcloric din Brașov, prezentind 
programul „De pe plaiuri ardelene'’ 
— au desfășurat pe scena teatru
lui din Mamaia o imagine relativ 
complexa a folclorului din partea 
locului, prezentind potpuriuri și 
medalione de melodii și dntece 
populare, dansuri interpretate cu 
precizie și elan, dntece vechi și 
noi la care s-au adăugat — adu- 
cînd încă o notă specifică a regi
unii pe care o reprezentau — va
rietatea costumelor în care apă
reau interpreții. Multe din punc
tele programului au avut o ținută 
fermecătoare relevînd, precum o 
picătură de apă soarele, ceva din 
universul de gîndire și simțire, din 
bucuria, generozitatea și setea de 
viață constructivă a acestor oa
meni. Spunem ca o picătură de 
apă pentru că gîndim că în Romî- 
nia socialistă un milion de artiști 
amatori își dau concursul pentru a 
păstra și transmite, , reînnoind-o, 
imensa moștenire a tradițiilor 
noastre folclorice. Ce descătușare 
a energiilor creatoare, a talentelor 
și diverselor aptitudini artistice 
ale poporului a provocat la noi so
cialismul își poate lesne imagina 
oricine află că fiecare al 19-lea ce-

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI, 

EMIL BODNARAȘ 
A AMBASADORULUI 

REPUBLICII POPULARE 
CHINEZE, LIU FAN

(Agerpres).

Vă prezentăm

Luni 3 august, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș, a primit în vi
zită protocolară pe Ambasa
dorul Extraordinar și Plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Chineze la București, Liu Fan.

Seiiune 
de comunicări 

tehnico-țtiințifice
Luni dimineața, în amfi

teatrul Facultății de științe 
I juridice din Capitală, s-au 
I deschis lucrările celei de-a 
: 4-a sesiuni de comunicări teh- 
! nico-științifice, a Institutului 
I de cercetări și proiectări elec
trotehnice (I.C.P.E.) — sesiune 
festivă închinată celei de-a 
20-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre.

La lucrări iau parte cadre 
de specialitate din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, din uzinele electroteh
nice și din unele institute de 
cercetări și proiectări.

(Agerpres) I

„Săptămîna poeziei
In cadrul Săptămînii poeziei, 

au continuat să aibă loc, în în
treaga țară, diverse manifestări.

• La Baia Mare

Prima șezâtcare literară cu care 
s-a deschis „Săptămîna poeziei' 
în regiunea Maramureș a avut loc 
în sala cinematografului „Popular" 
din Baia Mare. Un public numeros 
a venit la întîlnirea cu un grup 
de poeți și scriitori printre care 
Ion Bănuți, Mihai Maricov, Ana 
Blandiang și alții. Participanții 
au ascultat versuri închinate 
mărețelor realizări ale poporu
lui nostni obținute în cei 20 
de ani de la Eliberare. Asemenea 
șezători vor avea loc, în zilele ur
mătoare, la Baia Sprie, Cărei, Satu 
Mare și în alte orașe și sate ale 
regiunii.
poeziei' au fost amenajate stan
duri cu cărți
reprezentative ale liricii contem
porane, iar bibliotecile raionale și 
comunale organizează seri de poe
zie cu tema : „23 August în versu
rile poeților".

Cu ocazia „Săptămînii

cuprinzînd volume

N. ADAM

tâțean al lepobbcii est» astăzi 
artist amator, Încadra» întrona 
sau alta «m cese 40000 de for
mații de dansuri, ceruri, orchestre, 
teatre, brigăzi artistice de agitație 
etc care contribuie la râspindirea 
culturii. la înflorim contmnă a 
vieții ralmral-anistice din patria 
noastră. Dintre aceștia, cum men
ționa artistul poporului ION CHI- 
RESCU în corintul de deschidere, 
x 200 participă la actualul Festi
val, care prin prezentarea unor 
spectacole muzical-coregrafice, prin 
graiul muzicii, ale dansului, cân
tecului și portului nostru popular 
înlesnește o mai nuanțată cunoaș
tere a folclorului tradițional și 
contemporan, a imenselor eforturi 
depuse pentru valorificarea lui a- 
decvată. La rindul lor amatorii 
brașoveni prezenți duminică seara 
la Mamaia constituie unul din cele 
4 mari ansambluri folclorice ale 
regiunii. Melodiile cîntate de or
chestre ori la muzicuță de Augu
stin Vasiu sau la clarinet, fluier și 
imitație de fluier de remarcabilul 
Ion Sasu, dansurile făgărășene ori 
cel extraordinar intitulat „La con
curs", ale fraților Bîrlea (un copil 
de vîrstă preșcolară, celălalt flă
cău), jocurile de peste Olt și de pe 
Tîmave, cele din părțile Si
biului — toate cu vioaie și noi 
strigături, cîntecele Garofiței Șer- 
ban, ale lui Doru Ghiaja și Dorel 
Radu, ale surorilor Fircea și Au
rica Mureșan ori ale grupului vo
cal bărbătesc de la Rupea se ar
monizau în cadrul unui singur și 
emoționant tablou reprezentînd 
fragmente din marea artă ama- 

in cîmpul de experimentare 
al Laboratorului central de 
carantină iitosanitară din 
Capitală, se fac observații 
pe produsele agricole sosite 
din import fără certificate 

de origine

Foto : AGERPRES

Facultatea de metalurgie
*

• La Tg. Mureș

Sîmbătă, după terminarea lucru
lui, în clubul întreprinderii „Elec- 
tro-Mureș" numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni s-au întîlnit, 
în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Săptămîna poeziei', cu scrii
torii și poeții Mioara Cremene, 
Eusebiu Camilar, Ion Rahoveanu, 
Teodor Balș, Constantin Duică și 
alții# care au citit din ultimele lor 
creații. A urmat apoi un util 
achimb de păreri între scriitori 
și participant despre chipul erou
lui literar și despre literatura noa
stră nouă.

ION VULCAN 
corespondent voluntar

• La Cluj

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Luni după-amiază în 
sala Casei raionale de cultură din 
Bistrița la șezătoarea literară or
ganizată cu ocazia „Săptămînii 
poetici" , au . participat George 
Lcsnea, llie Constantin, Alexan
dru Căprariu și alții. Ei au citit 
din ultimele creații poetice. Ast
fel de întâlniri au mai avut loc la 
Sîngiorz-băi, Ileanda ș.a.

roare. Festivalul ce se desfășoară 
aram este încă un cald omagia în
chinat celei de a XX-a aniversări a 
Eliberării.

Pe Valea Prahovei
redealul, in prima 
zi a festivalului, a 
găzduit Ansamblul 
folcloric j,Alunelul' 
din regiunea Olte
nia. Cuceritoarea 
trecere în revistă a 

cîntecului, dansului și portului 
oltenesc a fost deschisă de grupul 
de soliști vocali de la casele raio
nale de cultură din Caracal și 
Tumu Severin cu piesa corală 
„Lîngă geana soarelui". Intrarea 
în scenă a fluierașului Ion Cioba- 
nu, de la căminul cultural Moță- 
ței, raionul Calafat, și îmbinarea 
măiestriei instrumentistului cu cea 
a soliștilor vocali a constituit o 
adevărată revelație pentru spec
tatori.

începutul acesta avea să fie ur
mat de celelalte 29 de numere 
cuprinse în program. Printre dan
satori s-au remarcat utemiștii Ni
cola Casandra și Ion Blaga de la 
cooperativa Steaua Roșie din ora
șul Craiova, iar printre soliștii vo
cali Maria Firulescu (interpreta 
cîntecului „Băiețaș din Țg. Jiu"| 

în prezent, Facultatea de 
metalurgie din cadrul Institu
tului politehnic București are 
patru secții de specializare, 
care pregătesc ingineri pentru: 
furnale și oțelării (în dome
niul producerii fontelor și oțe- 
lăriilor); metalurgie neferoasă 
(în domeniul producerii meta
lelor neferoase) ; turnătorie 
(în domeniul prelucrării mate
rialelor metalice prin turnare 
și forme) ; prelucrare plastică 
și tratamente termice (în do
meniul prelucrării materiale
lor metalice prin deformare — 
laminare, forjare, extensiune 
și al modificării structurii și 
proprietăților acestora prin 
tratamente termice).

Procesul de învățămînt al 
facultății, cu o durată de 5 
ani, dă studenților o gamă de 
cunoștințe de cultură tehnică 
generală și de specialitate, la 
nivelul științei și tehnicii mo
derne.

Anii 
scopul 
solidă 
rală, fizico-matematică și chi
mică. Facultatea oferă studen
ților, prin cursuri eșalonate 
de-a lungul anilor de studii, o 
pregătire matematică temeini
că, și de înalt nivel științific, 
îi înarmează pe studenți cu 
bazele fizicii moderne, in
clusiv fizica nucleară, precum 
și cu cele mai recente r&îi-' 
zări în acest domeniu pe plan 
mondial, îi ajută în însușirea 
unor cunoștințe de bază din 
domeniul chimiei, necesare 
pentru înțelegerea proceselor 

I și II ai facultății au 
să creeze studenților o 
cultură tehnică gene-

și Eugenia Ticu G/Sus în deal în 
poeniță"). îndelung au fost apla
udate și bucățile „Gntec hatdit' 
și ^Frunzuliță frunză rară* inter
pretate de grupul vocal folcloric 
al Casei de cultură raionale din 
Caracal, călușarii din cadrul Ca
sei de cultură Balș, suita de jocuri 
populare interpretată de formația 
Căminului cultural Măceșu de 
Jos, Taraful Casei de cultură Vîn- 
ju Mare și altele.

Deși reuniți pentru prima oară 
în acest ansamblu, toți artiștii 
amatori sînt promovații celui de 
al VII-lea concurs, reapărînd în 
lumina rampei de zed și zed de 
ori. O confirmare în plus a pasi
unii și talentului lor a fost și de
butul din această seară — răs
plătit cu îndelungi și binemerita
te aplauze.

...Sinaia. In sunetul armonios 
al budumului — ansamblul fol
cloric al regiunii Ploiești deschi
de sărbătoarea cu „O chemare a 
buciumului*. Au fost prezenți 
zed și sute de petroliști aflați la 
odihnă aid, muncitorii Uzinei 
mecanice Sinaia, printre care 
i-am recunoscut și pe utemiștii 
Alexandru Tudor, Alexandru Mi- 
rela, apoi pe ceferistul Ilie Con
stantin și pe mulți alții. Aflați în 
sală, muncitorii Fabridi de postav 
Azuga erau de două ori bucuroși, 
în ansamblul folcloric al regiunii 
Ploiești se găsea și un tovarăș al 
lor de muncă, solistul Ion Gîrbă-

teoretică largă, pro- 
este realizată prin 
aplicate de r-’Itură 

generală, care se pre- 
general în anul III și

care au loc în agregatele me
talurgice și. firește. în primul 
rind, în pregătirea tehnologică 
de specialitate.

Baza 
fundă 
cursuri 
tehnică 
dau în 
care desăvîrșesc cunoștințele 
de bază multiple ale ingineru
lui metalurgic : electrotehnica 
și utilaje electrice în Industria 
metalurgică, electronică indu
strială, termotehnică și hi
draulică, organe de mașini și 
teoria mecanismelor.

Iată, așadar, ce cunoștințe 
multilaterale, de o deosebită 
importanță, dobîndește stu
dentul metalurg pe la mijlocul 
facultății, cînd pășește pragul 
pregătirii sale de specialitate.

Studenții fiecărei secții au- 
diază totodată cursuri, evident 
mai generale, din domeniul 
celorlalte specialități metalur
gice, astfel încît la terminarea 
facultății ei au serioase cuno
ștințe de specialitate și, în a-

Creșterea prestigiDloi 
cărții romînești 

peste hotare
întreprinderea de stat pen

tru comerțul exterior „Cârti- 
■mex“ exportă curent tipărituri 

^w&minești în peste 40 da tări 
pe toate continente^nța 

de 1955, în anul trecut expor
tul în acest domeniu a crescut 
de aproape 4 ori și jumătate.

Traducerile lucrărilor ro
mînești de medicină, matema
tică, fizică, chimie și din alte 
domenii ale științei sînt mult 
solicitate peste hotare.

Operele lui Eminescu, Cara- 
giale, Creangă, Sadoveanu, 
Liviu Rebreanu, Camil Petres
cu, Cezar Petrescu, Arghezi 
ca și ale altor scriitori romini 
clasici și contemporani ocupă 
un loc tot mai mare în lectura 
cititorilor străini.

Apreciate în alte țări sînt și 
dicționarele noastre, atît cele 
de limbă, dt și cele tehnice. 
Dicționarul tehnic, poliglot, de 
pildă, a fost difuzat in 30 de 
țări.

în peste 20 de țâri au fost 
trimise mii de exemplare din 
lucrarea „învățați limba ro
mînă fără profesor*, „Grama
tica limbii romine* și „Istoria 
limbii romine*.

fAgerpres)

Vedere exterioară a Combi
natului de industrializare a 

lemnului—Gherla.

cea, interpret de cântece populare 
la ocarina. Ansamblul ploieștean, 
organizat pe lîngă Palatul culturii, 
a rales repetate și îndelungate 
aplauze. Este demn de reținut 
faptul că în el sînt pentru prima 
oară reunite într-o interesantă 
c.'chestrahe fluierul, naiul, cava
lul. țitera. drimba. cobza, flautul 
si frunza. In echipe propriu-zise, 
dar și în echipe ale unei întregi 
familii ca cele ale celor „8 
Udrea*, .4 Ungureanu-, „3 Ba- 
lea’* și altele care au urcat pe sce
nă să interpreteze cântece și jocuri, 
$4 prezinte armonia costumelor 
dîmbovicene, ale văilor Slănicului, 
Buzăului. Teleajenului etc. Mulți 
dintre interpret sînt petroliști, 
alții colectiviști. Cu toții împre
ună au adus însă pe scenă cîte 
ceva din frumusețea folclorului 
regiunii fie ca este vorba de for
mația de dansuri a Căminului cul
tural din Jitia, raionul Rm. Sărat, 
viu apreciată la concursurile re
publicane, de grupul vocal instru
mental al Palatului culturii, de 
grupul de frunzași ai căminului 
cultural Dragodanești, raionul 
Tîrgoviște, taraful Casei raionale 
de cultură Ploiești, de soliștii vo
cali Lili Baboi, Georgeta Mazilu, 
Georgeta Oprișan. Ultima for
mație de dansuri care a încheiat 
programul zilei la Sinaia a fost 
cea din comuna Cornești, raionul 
Ploiești. Au fost bisați în multe 
rînduri. Și în semn de înțelegere 
și prețuire a talentului și muncii 
lor, brațele fiecărui artist amator 
au fost încărcate cu flori aduse 
de oamenii muncii sosiți aici la 
odihnă.

ION TEOHARIDE

INFOR
Camera de Comerț a R. P. 

Romîne a oferit luni după- 
amiază un cocteil cu prilejul 
organizării la București a Ex
poziției industriale iugoslave.

Au luat parte Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Victor Io- 
nescu, Dumitru Simulescu — 
miniștri, Emanoil Florescu, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., 
membri ai conducerii M.A.E. 
și ai unor ministere econo
mice, conducători de instituții 
centrale, directori de între
prinderi de stat pentru comer
țul exterior și alte persoane o- 
ficiale.

Au participat, de asemenea, 
Arso Milatovici, ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

La invitația C.C. al Uniu
nii Democrate a Femeilor din 
R.P.D. Coreeană, o delegație a 
Consiliului Național al Femei
lor din R. P. Romînă formată 

celași timp, o pregătire multi
laterală.

Toate cursurile de la Facul
tatea de metalurgie sînt pre
date de cadre didactice de 
înaltă calificare, cu mare ex
periență didactică sau în pro
ducție, în majoritate candidați 
în științe tehnice.

Concretizarea și adîncirea 
noțiunilor căpătate la cursuri 
se fac prin seminarii, activi
tatea de laborator și proiecte. 
Facultatea de metalurgie dis
pune de 15 laboratoare, bine 
utilate, in cadrul cărora stu
denții efectuează lucrări prac
tice la majoritatea discipline
lor. O deosebită atenție se a- 
cordă laboratoarelor de spe
cialitate. Acestea sînt utilate 
cu agregate de laborator care 
reproduc agregatele industria
le (cuptoare, laminoare, cio
cane de forjă etc), microscoa- 
pe de cele mai diverse tipuri, 
instalații pentru studiul de
fectelor materialelor metalice 
prin ultrasunete, raze Y și 
raze X, instalații pentru de-

Sărbătorirea
„Zilei Marinei

(Urmare din pag. I)

lurite se ridică un nufăr enorm 
care își deschide petalele pentru 
a-și face apariția Neptun, avînd 
în mină tridentul. Zeul mărilor 
declara deschise jocurile sportive 
marinărești. Imediat își fac apari
ția cîteva glisoare, ambarcațiuni 
de mare viteză, care zboară dea
supra apelor ca niște săgeți. Măie
stria și temeinica pregătire a ma
rinarilor noștri sînt la fel de evi
dente în competiția bărcilor cu 
rame de 10 +1 și 6+z, urmărite 
cu emoție de toți participanții, în 
ștafeta bărcilor, in demonstrația 
înotătorilor care alcătuiesc cu tru
purile lor pe luciul apei inițialele 
care sînt pe buzele tuturor oame
nilor muncii din patria noastră.

Imagine din librăria „M. Eminescu" din Capitală. Elevii răs
foiesc curioși, noile manuale

Foto: Q. PLECAN

In întreaga țară continuă

DIFUZAREA MANUALELOR ȘCOLARE
PLOIEȘTI, (de la corespon

dentul nostru). —
De sîmbătă dimineața loca

lul Școlii medii de muzică din 
Ploiești este dominat de o ani
mație neobișnuită. Aici, în 
două săli de clasă se face difu
zarea manualelor școlare pen
tru învățămîntul mediu de 
cultură generală.

Inițiativa C.L.D.C. ca difu
zarea să se facă în cadrul unei 

M A Ț I I
din tovarășele Maria Ciocan, 
secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor, Elena Borza, 
președinta Comitetului regio
nal al femeilor din Hunedoara 
și Valeria Dumitru, activistă a 
Consiliului Național al Femei
lor, a plecat 
Coreeană.

luni spre R.P.D.

★

în 
de 

Su-

de 
din

La Uzinele 
vodari s-au . ___
lucrările unei consfătuiri pri
vind organizarea reparațiilor 
de motoare și tractoare 
flux, organizată de secția 
mecanizare din Consiliul 
perior al Agriculturii.

Au participat specialiști 
la uzinele de reparații 
țară, trusturile și unitățile 
Gostat Constanța și Tulcea, 
din S.M.T. din regiunile Do- 
brogea, Oltenia și Cluj, de la 
Uzinele de tractoare Brașov, 
Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii.

(Agerpres)

de reparații Nă- 
desfășurat luni

terminarea proprietăților fizi
ce, chimice și mecanice ale 
diverselor produse metalurgi
ce și multe alte utilaje. De 
asemenea, în cadrul proiecte
lor, studenții învață să proiec
teze tehnologiile de speciali
tate, cuptoarele metalurgice și 
secțiile metalurgice mecaniza
te și automatizate, astfel încît 
pot lucra apoi cu succes în ac
tivitatea de proiectare.

Care sînt locurile de muncă, 
care sînt perspectivele ingi
nerului metalurg?

Principalul loc de activitate 
al acestuia este uzina. Uzinele 
metalurgice din țara noastră, 
moderne și bine utilate, meca
nizate și automatizate, oferă 
inginerului metalurg posibili
tăți multiple de muncă și de 
perfecționare profesională.

Șef lucrări
M. PROTOPOPESCU, 

candidat în științe tehnice 
Șef lucrări I. OPRESCU, 

candidat în științe tehnice

R.P.R. șjj P.M.R. Cunoscutele jocuri 
marinărești t Jloni ' nijclor și 
Sconafu cti- jfhrcef, Stîif&SC nu nu
mai itîtefeSul' iel'dr câte lk 'urmă
resc dar și veselie și voie bună. 
Alcătuind o adevărată scenă dea
supra apelor, ambarcațiunile ale
gorice aduc în centrul manifestă
rilor echipa artistică ostășească 
„Albatrosul". Purtate de briză, se 
aud pînă departe cîntecele -și coru
rile populare și ostășești pregătite 
cu măiestrie și pasiune pentru a- 
ceastă zi.

Festivitatea a continuat după- 
amiază, pînă noaptea tîrziu, sub 
luminile pavoazului electric, cu 
carnavalul bărcilor, cu jocurile de 
artificii multicolore care au izbuc
nit ca niște uriașe feerii.

școli se dovedește cît se poate 
de bună deoarece se evită a- 
glomerațiile din librării. Ele
vii celor cinci școli medii din 
oraș se arată dornici să-și 
procure din timp cărțile pen
tru noul ari de învățămînt. 
Numai în prima zi, Ia centrul 
pentru 
școlare
3 000 de

difuzarea manualelor 
s-au prezentat peste 
cumpărători.

1



Vizita delegației guvernamentale 
romîne în Franța

PARIS 2. — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite:

Astăzi dimineață (dumi
nică — n.r.), delegația gu
vernamentală romînă, con
dusă de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, și-a 
continuat călătoria pe Valea 
Loarei. De la Chambord, unde 
membrii delegației și-au pe
trecut noaptea, coloana oficia
lă de mașini a parcurs auto
strada care urmează cursul 
Loarei. După o scurtă oprire 
la castelul de Villandri, renu
mit pentru admirabilele sale

Presa internațională
despre vizita delegației romîneI

PARIS 3. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
„întrevederile franco-romîne s-au 
încheiat; satisfacție de ambele 
părți', își intitulează articolul din 
„Le Monde" ziaristul Jean Sch- 
woebel, care comentează vizita de
legației guvernamentale romîne în 
Franța. Referindu-se la ultimele 
contacte dintre oficialitățile romîne 
și franceze, ziarul menționează că 
„s-a manifestat din nou dorința 
netă de o parte și de alta de a 
multiplica relațiile între Franța și 
Romînia. Multiplicarea legăturilor 
franco-romîne, se spune în articol, 
nu poate decît să întărească po
ziția celor două țări și să contri
buie la îmbunătățirea climatului 
politic în Europa, și prin urmare, 
să consolideze pacea.

Sub titlul „acorduri pozitive', 
ziarul „l’Humanite* de luni dimi
neață scrie : „La sfîrșitul unei 
săptămîni de tratative fructuoase 
delegația romînă, condusă de Ion 
Gheorghe Maurer, se reîntoarce la 
București. Această vizită va avea 
drept urmare o îmbunătățire sen
sibilă a relațiilor dintre cele două 
țări, urmare a cărei valoare depă
șește simpla enumerare a puncte
lor acordurilor realizate de cele 
două guverne". După ce redă citate 
din comunicatul romîno-francez, 
„l’Humanite" scrie: „Toate a- 
cestea sînt importante, dar este și 
mai important de a se sublinia că 
un asemenea acord a fost obținut 
între două țări cu sisteme diferite.

Intîlnirea dintre conducătorii 
Romîniei socialiste și conducătorii 
francezi dovedește posibilitatea 
stabilirii de relații normale între 
țări avînd regimuri sociale deose
bite.

Din aceasta pacea are de câști
gat. In cursul vizitei delegației 
romîne acest adevăr a primit o 
nouă confirmare. Da, coexistența 
pașnică este posibilă I*.

Ziarul „Combat- publică pe 
două coloane sub titlul „Intre 
Romînia și Franța nu există pro
bleme susceptibile să împiedice 
dezvoltarea relațiilor noastre', 
ample extrase din interviul acordat 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
agenției France Presse, scoțînd în 
evidență declarațiile privitoare la 
faptul că „coexistența pașnică nu 
este o toleranță indiferentă și pa
sivă* și că, în acest sens, „rela
țiile franco-romîne au o va
loare exemplară". Relatînd des
pre vizitele făcute de delegația 
romînă în ultimele două zile pe 
valea Loarei, ziarele „Figaro* și 
,,1'Aurore" publică, de asemenea, 
extrase din interviul acordat agen
ției France Presse.

Ziarele „France Soir", „Paris 
Presse", „Liberation", „La Croix” 
inserează, de asemenea, știri și 
relatări referitoare la ultima zi a 
vizitei oficiale la Paris a delega
ției romîne, precum și extrase 
largi din comunicatul romîno- 
francez. 

grădini din secolul al XVI-lea, 
reconstituite în prezent, co
loana de mașini își continuă 
drumul, ajungînd curînd la 
Chinon, unde relicvelor trecu
tului le iau locul turnurile 
centralei atomo-electrice.

In sala de conferințe a cen
tralei, Andre Hannothiaux, 
consilier general al E.D.F. 
(Electricite de France), dă ex
plicații asupra dezvoltării e- 
nergeticii în Franța și a carac
teristicilor centralei de la Chi
non. Oaspeții romîni vizitează 
apoi instalațiile centralei, care

LONDRA 3 (Agerpres). — In
tr-o corespondență din Paris, 
ziarul englez „Guardian" face 
luni un bilanț al vizitei delegației 
guvernamentale romîne în Franța. 
Comunicatul romîno-francez, scrie 
ziarul, arată că cele două guver
ne vor întreprinde pași spre o 
extindere a relațiilor comerciale, 
spre încheierea unui acord pentru 
schimburi culturale mai largi și 
pentru o îmbunătățire a relațiilor 
consulare.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Intr-un articol intitulat „Franța 
și Romînia au încheiat un acord 
științific", corespondentul la Pa
ris al ziarului „New York Times", 
Drew Middleton, se referă la im
portanța aranjamentului de co
laborare științifică și tehnica ro
mîno-francez și a altor înțelegeri 
realizate în cursul vizitei delega
ției guvernamentale romîne în 
Franța. Corespondentul citează 
declarațiile făcute de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, relevînd 
evoluția favorabilă a relațiilor 
romîno-franceze.

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
Ziarul .,Borba“ publică o co
respondență din Paris în care 
se relatează despre întrevede
rile cu președintele de Gaulle, 
primul ministru Pompidou și 
celelalte personalități fran
ceze

.,Au fost concretizate for
mele colaborării romîno-fran- 
ceze, scrie ziarul. Așa cum era 
de prevăzut și cum a subliniat 
și președintele guvernului ro- 
mîn, colaborarea aceasta se 
referă la lărgirea schimburilor 
economice, la cultură și 
știință.

De ambele părți se subli- ! 
niază atmosfera cordială în ' 
care s-au desfășurat convor- ! 
birile și înțelegerea reciprocă 
manifestată cu prilejul anali
zei problemelor ce condițio
nează dezvoltarea colaborării 
franco-romîne".

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
„Trybuna Ludu“ din 3 august 
relatează despre interviul a- 
cordat de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer agenției France 
Presse. Ziarul redă din inter
viu extrase care se referă la 
rezultatele vizitei, la faptul 
că la baza politicii externe a 
R. P. Romîne stau legăturile 
strînse de prietenie, colabo
rare ce leagă Romînia de cele
lalte țări socialiste, principiul 
coexistenței pașnice. Ziarul 
menționează că președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne s-a pronunțat împo
triva creării de organisme 
suprastatale.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
— Ziarul „Magyar Nemzet" 
relatează despre recepția de 
la Ambasada romînă de la 
Paris, subliniind participarea 
largă la această recepție și 
despre faptul că delegația gu
vernamentală romînă a plecat 

funcționează cu uraniu natu
ral.

De la Chinon, membrii de
legației au plecat spre Sau- 
mur, unde pe o înălțime de la 
care se deschide o splendidă 
vedere asupra Văii Loarei au 
luat dejunul. La dejun, îm
preună cu persoanele oficiale 
care însoțesc delegația, a par
ticipat și ministrul agriculturii 
al Franței, Edgar Pisani, care, 
aflîndu-se în vecinătate, la 
proprietatea sa, a ținut să-i 
cunoască pe oaspeții romîni.

De la Saumur, delegația ro
mînă a plecat cu trenul spre 
Paris.

sîmbătă din Paris pentru două 
zile într-o vizită prin Franța.

ROMA 3 (Agerpres). — Vi
zita delegației guvernamentale 
romîne în Franța continuă șă 
stea în atenția presei italiene 
care publică extrase din co
municatul romîno-francez și 
relatări despre vizită. „II Cor- 
riere della Sera“ înserează o 
corespondență din Paris inti
tulată „Dezvoltarea schimbu
rilor dintre Franța și Romî
nia". Pe aceeași temă, ziarul 
„Avânți" publică un articol 
intitulat „Raporturi optime 
între Franța și Romînia".

Răspunsul R. P. Chineze la o notă a guvernului
sovietic privind Laosul

PEKIN 3 (Agerpres). — 
După cum informează Agenția 
China Nouă, guvernul R. P. 
Chineze a trimis guvernului 
U.R.S.S. o nota de răspuns la 
recenta propunere sovietică în 
problema Laosului. In notă se 
arată că guvernul chinez spri
jină propunerea guvernului 
sovietic cu privire la convo
carea în luna august a aces
tui an, la Geneva, a unei 
conferințe a celor 14 țări, pen
tru discutarea măsurilor care 
să asigure o reglementare

Problema cipriotă
NICOSIA. — Potrivit relată

rilor agențiilor de presă, cioc
nirile dintre ciprioții greci și 
turci au provocat luni o nouă 
creștere a tensiunii în rîndul 
celor două comunități. Cores
pondentul din Nicosia al a- 
genției France Presse relatează 
că în diferite localități ale Ci-

INTERVIU ACORDAT DE N. S. HRUȘCIOV
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

După cum transmite TASS. 
cu prilejul împlinirii unui an 
de la semnarea Tratatului cu 
privire la interzicerea parțială 
a experiențelor cu arma nu
cleară, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.,
N. S. Hrușciov, a acordat un 
interviu ziarelor „Pravda“ și 
„Izvestia".

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că aplicarea tratatu
lui are drept rezultat înceta
rea infectării aerului cu depu
neri radioactive și a contribuit 
la slăbirea încordării interna
ționale. în continuare, el a 
arătat că prin semnarea trata
tului n-au fost rezolvate pro
blemele radicale ale dezarmă
rii. El a ajutat doar la apro- 

pașnică a situației din T-aos, 
in conformitate cu acordurile 
de la Geneva. Numai prin 

asemeneacozvocarea unei 
conferințe, se spuze in notă, I 
se pot menține acordurile și 
poate fi soluționată pe cale j 
pașnică problema Laosului. j 
Guvernul chinez, se spuze în I 
încheierea notei, își exprimă 1 
speranța că se vor depune I 
eforturi permanente pentru a 
salvgarda acordurile de la 
Geneva și a apira pacea in I 
Indochina.

prului, în special in regiunea i 
trecătorii Saint Hilarion, la I 
Mansura, precum și in unele 
cartiere mărginașe ale capita
lei Ciprului au avut loc în tot : 
cursul dimineții de luni cioc- i 
niri însoțite de schimburi de | 
focuri între ciprioții greci și 
turci. 

pierea de acele poziții de pe 
care este mai ușor să se trea
că la rezolvarea acestei pro
bleme extrem de importante.

După ce a menționat o serie 
de probleme asupra cărora 
trebuie sa se concentreze aten
ția pentru însănătoșirea cli
matului internațional, primul 
ministru sovietic a subliniat 
că în condițiile creării unui 
anumit climat de încredere 
~se poate înainta mai departe 
spre slăbirea încordării inter
naționale și realizarea înțele
gerii în diferite domenii nu 
numai prin încheierea unor 
acorduri oficiale ci și pe baza 
politicii „exemplului reciproc". 
El a arătat că în acest scop 
trebuie să se mai depună mul
te eforturi.

la Bamako, capitala Republicii 
Mali, au avut loc recent mani- 
iestări închinate săptăminii ti
neretului. eveniment pe care 
poporul îl sărbătorește în fie
care an. In iotograiie, prezen
tam un aspect din timpul 
festivităților care au avut loc 

pe stadionul din Bamako.

Conferința 
studenților 

pe întreaga Africă
NAIROBI 3 (Agerpres). — La 

Nairobi s-a deschis luni conferința 
studenților pe întreaga Africă la 
care participă reprezentanți ai or
ganizațiilor studențești din peste 
30 de țări ale Africii.

Ordinea de zi a conferinței cu
prinde o serie de probleme privind 
unitatea studenților africani în 
lupta pentru independență națio
nală, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, participarea lor 
la lupta pentru democrație, pro
gres social și pace în întreaga lu
me. Participanții la conferință vor 
discuta, de asemenea, problema 
creării unei organizații a studen
ților pe întreaga Africă.

în cadrul ședinței de deschidere 
au fost citite mesajele de salut din 
partea primului ministru al Kenyei, 
lomo Kenyatta, președintelui Al
geriei, Ben Bella, și altor condu
cători ai țărilor africane.

Vedere din Kabul, 
capitala Aiganistanului

Dezbateri furtunoase
in Parlamentul

sud-coreean
SEUL 3 (Agerpres). — Du

minică seara au avut loc dez
bateri furtunoase în Adunarea 
Națională a Coreei de sud în 
legătură cu așa-numita „lege 
a presei" propusă de guvern, 
în scopul de a-și asigura con
trolul asupra tuturor publica
țiilor. Totodată, majoritatea 
guvernamentală a cerut ca toți 
ziariștii care i-au cerut pre
ședintelui Pak Cijan Hi să de
misioneze, să fie pedepsiți cu 
un an de închisoare, sau o a- 
mendă de 2 000 de dolari. A- 
ceastă pretenție a stîrnit pro
teste vehemente din partea o- 
poziției. Numeroși deputați 
din partea Partidului democrat 
au părăsit sala de ședințe în 
semn de protest, declarînd că 
nu pot accepta o asemenea 
măsură „antidemocratică și 
anticonstituțională".

în fața Adunării Naționale, 
deputății opoziției au organi
zat o demonstrație împotriva 
planurilor guvernului de su
grumare a libertății presei și 
drepturilor democratice ale 
studenților și corpului didactic 
universitar. Poliția a interve
nit împrăștiind această de
monstrație, prima după anu
larea stării excepționale.

Datorită voturilor majorită
ții guvernamentale, Adunarea 
Națională a adoptat o hotărî- 
re care prevede suspendarea 
ziarelor, agențiilor de presă și 
stațiilor de radio care s-au 
pronunțat pentru demisia pre
ședintelui Pak Cijan Hi.

COMENTARIUL ZILEI

Realități
peruviene
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zilele din urmă s-a formatZn
un nou guvern peruvian. Noua 
formație ministerială nu se deose
bește prea mult de cea care a pre
cedat-o. Remanierile, demisiile 
unor miniștri sau ale cabinetului 
în totalitate la Lima nu sînt ra
rități. In ultimii doi ani au căzut 
trei guverne.

„Peru este un sărac așezat pe 
scaun de aur". Cuvintele scrise cu 
un secol în urmă de exploratorul 
Antonio Raimondi și-au păstrat 
dramatica lor autenticitate și în 
zilele noastre. Țară cu numai 
12 ooo ooo de locuitori și cu mul
te bogății naturale, Peru concen
trează probleme dificile asemănă
toare în multe privințe cu cele 
cărora trebuie să le facă față cele 
mai multe din țările Americii La
tine.

Referindu-se la actuala situație 
din Peru, agenția „PRENSA LATI
NA" relata că „88 la sută din 
populația rurală, formată în cea 
mai mare parte din indieni, pose
dă doar 2 la sută din pămînturi. 
Latifundiarii controlează direct 
sau indirect $8 la sută din totali
tatea pămînturilor apte de a fi lu
crate. Moșiile se vînd odată cu 
indienii și vitele". Cifrele apărute 
în presa străină prezintă un tablou 
sumbru : durata medie a vieții ță
ranilor este de 20—35 de ani, a- 
proape 90 la sută din populația 
indiană este analfabetă iar două 
treimi este subalimentată. în lu
mina acestei stări de lucruri de
vine evident ce a determinat re
volta peonilor din provinciile 
Cuzco, Junin, Pasco împotriva ve
chilor „hidalgos", cuibăriți în 
splendidele lor vile de pe minuna
ta esplanadă a Pacificului.

„Ocuparea de terenuri este un 
lucru obișnuit în Peru" — scria 
„CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR". „înarmați cu pietre și furci 

.1 ziarul citat — mii de 
indieni în zdrențe pătrund 

pe plantații, confiscă pămînturile, 
care au aparținut strămoșilor lor". 
Pentru a pune stavilă „războiului 
pentru pămînt" autoritățile au 
concentrat în regiunile cu frămîn- 
tări țărănești zeci de unități de 
poliție. Dar această măsură a in
tensificat și mai mult acțiunile re
vendicative ale țăranilor. Ziarul 
italian „STAMPA" referindu-se la 
ciocnirile dintre peoni și armată 
relata că „nu s-a aflat niciodată 
cite sute de țărani au fost uciși 
în aceste ciocniri".

O situație explozivă 'domnește 
în centrele miniere și în universi
tăți. în primele șase luni ale anu
lui în Peru au avut loc peste z ooo 
de greve declarate în semn de 
protest împotriva intensificării ex
ploatării și a creșterii prețurilor, 
în fața unei asemenea stări gu
vernul și președintele Belaunde 
Terry au fost nevoiți să promită 
legiferarea unei serii de reforme 

sociale" care cel puțin să calme
ze furtuna populară. Dar și aceste 
promisiuni vagi, inconsistente, ne
liniștesc pe marii latifundiari și 
exponenții lor parlamentari.

Deși guvernul a propus parla
mentului un proiect de reformă 
agrară, în cadrul discuțiilor acesta 
a fost golit de tot ce era mai e- 
sențial — împroprietărirea celor 6 
milioane de țărani. De fapt, așa 
cum arătau agențiile de presă, între 
președintele Belaunde (care, speriat 
de mișcarea populară, a încercat 
să legifereze o serie de măsuri, 
deși extrem de limitate, privind 
folosirea pămîntului) și parlament 
are loc un „război secret". Boico
tarea de parlamentul peruvian, în 
care marii latifundiari au un rol 
preponderent, a două proiecte de 
lege (unul referitor la problema 
agrară și altul la preluarea de că
tre stat a unor regiuni petro
liere exploatate de companiile 
străine) relevă o stare de lucruri 
simptomatică. Tot ceea ce nu co
respunde sută la sută intereselor 
marii oligarhii, este respins în nu
mele unor principii pretins 
„sfinte".

Sub presiunea cîtoroa familii de 
mari proprietari, au fost trimise 
detașamente de represiune pentru 
„restabilirea ordinei" în zonele de 
tulburări. Aceste forțe participă în 
prezent la operația de izgonire a 
țăranilor de pe pămînturile ce 
le-au aparținut din timpurile cele 
mai străvechi, dar care le-au fost 
smulse de către moșieri prin cele 
mai variate forme de jecmănire. 
Țăranii au fost, de acum, izgoniți 
de pe teritoriul a peste zoo moșii 
din provincia Cuzco, ocupate de 
ei la începutul anului trecut.

în ciuda represiunilor la care 
sînt supuși, masele de țărani din 
Peru continuă să ceară luarea unor 
măsuri cit mai grabnice pentru a 
lichida situația de mizerie în care 
se găsesc. Secretarul general al 
Organizației comunităților indiene 
din regiunea centrală a statului 
Peru a declarat recent că „indienii 
sînt hotărîți să folosească toate 
mijloacele de care dispun pentru 
a obține pămîntul de care au ne
voie". Agenția „PRENSA LATINA" 
relata că el a declarat că țăranii 
indieni „au primit din partea au
torităților peruviene numai promi
siuni care, deși a trecut multă 
vreme de cînd au fost făcute, nu 
au fost traduse în fapt".

Ziarul „NEW YORK TIMES" 
referindu-se la situația existentă și 
la perspectivele Perului afirma : 
„...Țara trece printr-o perioadă de 
greutăți interne considerabile. Toți 
specialiștii în problemele emisferei 
occidentale sînt de acord că dacă 
nu se iau măsuri pericolul revol
tei sociale în Peru este mai mare 
ca în oricare altă țară".
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ROMA. — După ce sîm
bătă seara, noul guvern de 
coaliție prezidat de Aldo 
Moro a obținut din partea 
Senatului votul de încrede
re, luni dimineața, la Pa
latul Montecitorio (sediul 
Camerei Deputaților) au în
ceput dezbaterile asupra de- 
clarației-program a guvernu
lui. Potrivit presei din Roma, 
dezbaterile vor dura aproxi
mativ 4 zile, votul final ur- 
mînd să aibă loc joi sau vi
neri.

Săptămîna tineretului 
australian

CANBERRA. — Luni s-a fies- 
chis la Canberra „Săptămîna 
tineretului australian", organi
zată de Consiliul sindicatelor 
din Australia, cea mai mare 
uniune sindicală din țară. Din 
programul acestei manifestări, 
tac parte mitinguri, întîlniri, 
discuții privind lupta tineretu
lui muncitor pentru apărarea 
drepturilor lui fundamentale, 
unirea acțiunilor tineretului cu 

muncitorii vîrstnici etc. Una 
din sarcinile principale ale 
„Săptăminii tineretului austra
lian" este de a atrage în activi
tatea sindicală un număr cît 
mai mare de tineri.

Un nou tunel pe sub Alpi
ROMA. — La Roma s-a anunțat 

că la sfîrșitul lunii august vor în
cepe lucrările pentru construirea 
celui de-al treilea tunel pe sub 
Alpi. El va trece prin regiunea 
Frejus. Noul tunel, lung de 12 km, 
va fi destinat circulației cu auto
vehicule.

LENINGRAD. — La Leningrad 
a luat sfîrșit întîlnirea tradițio
nală a reprezentanților vieții pu
blice americani și sovietici, con
sacrată căutării căilor concrete de 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

La conferința de presă care a 
avut loc s-a arătat că participan
ții la întîlnire au constatat cu 
satisfacție îmbunătățirea climatu
lui internațional în decursul ulti
mului an. Ei și-au exprimat spe
ranța că „necesitatea relațiilor 

pașnice dintre state, recunoscută 
pretutindeni, își va găsi expresia 
în acțiuni concrete" care ușurea
ză apropierea continuă între țări 
în domeniile economic, comer
cial, științific și cultural.

LAGOS. — Organizația clandes
tină „Patarri" a provocat grave in
cidente în Nigeria de nord, care 
s-au soldat cu moartea a 95 de 
persoane și cu rănirea a peste 100 
de persoane. Poliția a anunțat că a 
arestat 779 de membri ai acestei 
organizații care vor ii deferiți 
justiției sub acuzarea de asasinat, 
incendii și jaf.

Congresul internațional 
de antropologie 

și etnografie
MOSCOVA. — La 3 august, 

la Moscova s-a deschis cel 
de-al VII-lea Congres inter
național de antropologie și et
nografie. La lucrările congre
sului participă circa 2 000 de 
delegați din 56 de țări.

La congres participă și o 
delegație de oameni de știință 
romîni, condusă de acad. Ște

fan Milcu, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Rcmize.

Membrii delegației romine 
vor prezenta peste 50 de co
municări și vor participa la 
simpozioane organizate in ca
drul congresului.

R. P. Romînă 
la Festivalul filmului 

documentar

ROMA. — în vederea celui 
de-al 15-lea Festival interna
țional al filmului documentar, 
ce se va deschide la Veneția, 
au fost selecționate 76 de fil
me din cele 160 prezentate. 
Printre cele selecționate se 
află și filmul rominesc „Coti
diene", realizat de Olimp Vă- 
rășteanu.

GENEVA. — La Geneva' s-a 
anunțat că Comitetul de coordo
nare al Consiliului economic și 
social al O.N.U., a 2probat pro
iectul de rezoluție privind fuzio
narea programului lărgit de asi
stență tehnică cu fondul special al
O.N.U. Acest proiect va fi supus 
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spre aprobare viitoarei adunări 
generale a ONU.

Noul proiect prevede ca pro
gramul lărgit și fondul special al
O.N.U. să fie contopite într-un 
singur program sub denumirea de 
„Programul O.N.U. pentru dez
voltare". Pentru coordonarea po
liticii generale a noului program 
va fi creat un comitet unic. Ac
tualul director general al fondu
lui special al ONU. va deveni 
directorul programului O.N.U. 
pentru dezvoltare, iar actualul 
președinte, director al Biroului de 
asistență tehnică, va deveni direc
tor adj una.

Cuvîntarea senatorului 
Humphrey

WASHINGTON. — Vorbind în 
cadrul unui program televizat, se
natorul democrat Hubert Hump
hrey’, considerat a fi cel mai pro
babil candidat al partidului său la 
postul de vicepreședinte al S.U.A., 
a declarat că la alegerile preziden. 
țiale din noiembrie președintele 
Johnson îl va învinge pe senatorul 
Goldwater, deoarece „majoritatea 

americanilor nu doresc un pre
ședinte care să țină un deget ner
vos pe trăgaciul nuclear".

Humphrey a spus că urnele din 
declarațiile Iui Goldwater privi
toare la securitatea națională și po
litica atomică „sînt foarte îngri
jorătoare".

RABAT. — Agenția AJXN. 
anunță că la Rabat a fost sem
nat un acord comercial și de 
plăți pe termen lung între 
R. D. Germană și Maroc. 
R.D.G. va livra produse ale 
industriei constructoare de 
mașini și ale industriei chimi
ce și altele, importind minere
uri și produse agricole.

WASHINGTON. — După cum
relatează presa americană. preșe
dintele Johnson a cerul lui Robert 
Kennedy, ministru] justiției, să 
preia conaucerea campaniei elec
torale a partidului democrat. în 
vederea alegerilor prezidențiale. 
Actualul ministru ci justiției a 
condus în 1960 campania electo
rală a fratelui său. fostul preșe
dinte, John Kennedy.

Starea excepțională declarată în orașul Singapore după inci
dentele sîngeroase din 2 iulie între grupurile de naționalități 
din acest oraș a fost ridicată la 2 august. Activitatea în oraș a 
iost restabilită total. în raportul final al politiei, dat publici
tății la 3 august, se arată că în cele patru zile cît au durat 
ciocnirile un număr de 22 persoane au iost ucise, iar alte 
461 rănite. în perioada stării excepționale au iost arestate 
2 641 persoane. în iotograiie: Un aspect din timpul inciden

telor.

C0NG0: Forțele răsculate 
își intensifică acțiunile
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). 

— Intr-un comunicat al Consiliu
lui de Miniștri al Congoului, dat 
publicității la 2 august, se arată că 
intre trupele guvernamentale și 
forțele răsculate din Congo au 
avut Ioc lupte înverșunate în re
giunea orașului Kolo, la 40 de ki
lometri de orașul Bolobo, cucerit 
de forțele răsculate în cursul săp
tămînii trecute. Unități ale răscu- 
lațîlor au continuat înaintarea 
spre baza militară Kamina. In 
comunicat te recunoaște că a șa
sea parte din teritoriul Congoului 
se află sub controlul răsculaților.

Agenția Associated Presse rela
tează că primul ministru Moise 
Chombe a cerut să se exercite pre
siuni asupra Republicii Congo 
(Brazzaville) care să determine gu
vernul acestei țări să-i expulzeze 
pe liderii politici congolezi refu- 
giați la Brazzaville.

în cursul zilei de 1 august, pre
ședintele Congoului, Joseph Ka- 
savubu, a semnat decretul de 
promulgare a noii constituții a 
țării, care a fost supus unui re
ferendum în cursul lunilor iunie 
și iulie a.c.
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