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Prin electsficarea procesului de fora]

Serbare pionierească

do locuin|e pe malul Cuejdiulu!Piatra Neamț. Blocuri noi

De simbàtà piriä duminică

(Continuare în pag, IlI-a)

Deși 
mlnică 
ștrand

Inserat, 
odihnă se 
de sfirșil.

(Foto : R. Costln)

în Capita- 
șl turiști

Colectiviștii, 
la schimb de experiența

CRAIOVA (cozesp. „Scînteii“). — Recent, în cadrul 
trustului de foraj Tîrgu Jiu au început lucrările de 
electrificare a încă două sonde. Cu acestea numărul 
sondelor electrificate va crește la 15.

Electrificarea procesului de foraj duce la creșterea 
productivității muncii cu 20 la sută, permițînd tot
odată extinderea forajului cu turbina și reducerea 
continuă a prețului de cost pe metru săpat.

rumb, colectiviștii în- 
silozează și alte furaje 
cum sînt ierburi, rogo- 
zuri, colete de sfeclă de 
zahăr etc.

Colectiviștii din aces
te trei gospodării. însi- 
lozează și lăstarii de 
vie, in amestec cu po
rumb și alte plante. Co-

1er! au avut loc pentru 
pionierii din Capitală 
manifestările prilejuite de 
Închiderea activității de 
vară a Palatului pionierilor.

Dimineață, cei mai mici 
atleți, șahiști, fotbaliști și 
voleibaliști s-au întrecut în 
Spartachiada Palatului pio. 
nierilor, iar zeci de îno
tători și-au disputat Cupa 
Palatului pionierilor la na-

vagon care prinde 
.,Cum de nu mi s-a 
N-am lost oare eu 
era timp de gîndit. 
manivela de • mane- 

lăsînd-o brusc. în

• în Argentina se intensifică 
mișcarea grevistă (pag. 4-a).

In atelierul de bohinaj de la uzina de mașini electrice Bucuroșii lucrează bobinatorii fruntași pe ca- 
re-1 prezentăm în fotografia noastră (de la stingă spre dreapta) : Eretele Bonea, Mihaj Șușter. Paul Neagu 
și Mihai Marin. Ei realizează importante economii de materiale izclante și își depășesc sarcinile de plan 
în medie cu 20 la sută. (Foto : Gh. Vintilă)

• Eșecurile trupelor dlemiste 
(pag. 4-a).

arătat cu exemple concrete că pe 
parcelele unde s-au aplicat cum se 
cuvine măsurile agrotehnice / pro
ducția de grîu a fost mai mare de- 
cît pe parcelele pe care s-au execu
tat lucrări de calitate mai slabă, 
nu s-a msămințat în timpul optim.

— Gospodăria noastră. — a spus 
tovarășul. Dănilă Chirilă — a culti
vat în acest an 700 ha cu grîu. Pe 
terenuri de aceeași fertilitate, 
folosindu-se același1, soi de grîu,

Sărat: Și totuși, cit de deosebite sînt 
aceste două locuri de recreare tutela
te de același sfat popular orășenesc. 
Restaurantul de la Lacul Sărat este 
neîngrijit, serviciul nu satisface nici pe 
departe exigențele cetățenilor veniți aici 
la odihnă și tratament. Deși există posi
bilități și condiții bune și pentru o boga
tă activitate culturală, în stațiunea de la 
marginea orașului Brăila sîmbătă seara 
domnea cea mai perfectă plictiseală.

...Duminică dimineața, Fiind o zi caldă, 
de oameni ai muncii s-au îndrep- 

amenațate pe ma- 
Dunării. Păcat insă 
întreprinderea de 
au ținut să ofere

In excursie 
(foto nr. 1)..Sea
ra, pe terasa 
noului restaurant 
din parcul Kise- 
lef (foto nr. 2). 
Un singur bac și 
atîția amatori 
(foto nr. 3). La 
plimbare, prin 
parc (foto nr. 4).

însilozează diferite feluri

s-au obținut producții' medii la hec- 
tâjr foarte; diferite. .Iată. un exemplu. 
Pe o tarla de 28 de hectare, cu sol 
aluvionar, am semănat grîu ■ după 
sfeclă de zahăr. Terenul a fosț a- 
fat là 30—35 cm adîncime, 'în pe
rioada 12—30 septembrie, .cu- plugul 
urmat de ■ grapă. Arătura a ' ieșit 
fără bolovani, asigurîndu-se astfel 
un bun pat germinativ. Insămînța- 
rea am fă’cut-o între 5—10 octom
brie, dîrid 220 kg grîu la hectar 
dintr-un soir de <mare productivitate. 
Deși în • luna ianuarie terenul n-a 
fost. acoperit de zăpadă, grîul a re
zistat bine la îngheț și vînturi. La 
începutul lui februarie am adminis
trat cîte 200 i kg nitrocalçar la hec
tar, iar; în a treia -decadă a lunii 
martie am executat o lucrare cu 
sapa rotativă. N-a fost nevoie să 
plivim căci cultura a fost complet 
lipsită-de-buruieni. La 20 mai a în
ceput înspicatul. Densitatea medie 
a fost de 350—400 spice la meti-u 
pătrat. Producția medie pe această 
parcelă a fost de 3702 kg la hectar. 
In schimb, pe alte 13 hectare teren 
de aceeași calitate, tot după sfeclă 
de zahăr, unde s-a cultivat același 
soi de grîu, arătura a ieșit- tare bo
lovănoasă. Din această cauză să- 
mînța nu a fost acoperită bine și 
răsărirea, a fost neuniformă. Aceas
tă parcelă , n-a fost'îngrășată iar 
primăvara s-a executat' numai privi
tul. Producția medie a fost de 1 700 
kg la ha. După părerea noastră, 
ceea ce a făcut, în cea mai mare 
măsură, ca diferența de producție 
să fie atît de mare a fost arătura 
de proastă calitate. Mă veți întreba : 
de ce pe unele tarlale s-au făcut

pioape 2 500 de vizita
tori. Printre aceștia am 
întîlnit numeroși elevi 
din Tg. Mureș, Pitești, 
Brăila, sute de colecti
viști și muncitori ailați 
în excursie 
lă, precum 
străini.

Muzeul de 
turală „Grigore Antipa1 
a găzduit, de asemenea,

direcțiilor generale respective. Lu
nile care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului să însemne în toate 
aceste întreprinderi o perioadă de 
rodnică încordare a eforturilor, de 
nou avînt al întrecerii socialiste, de 
îmbunătățire continuă a muncii în 
toate sectoarele spre a se asigura 
astfel recuperarea rămânerilor în 
urmă și îndeplinirea planului anual 
la toți indicii.

O mare atenție se cere dată res
pectării întocmai a obligațiilor de 
cooperare și colaborare — acestea 
fiind condiții de primă importanță 
pentru realizarea planului într-un 
șir de întreprinderi. Este de dato
ria organizațiilor de partid de a în
tări în această perioadă controlul 
asupra felului cum sînt îndeplini
te sarcinile de livrări prevăzute în 
planurile de cooperare și în con
tractele economice.

în mod deosebit se cere intensi
ficată munca pe șantierele de con
strucții. Respectarea întocmai a 
termenelor de dare în folosință — 
domeniu unde, în unele regiuni, se 
mai semnalează serioase întîrzieri 
— trebuie să constituie unul din 
obiectivele centrale ale constructo
rilor. Pe fiecare șantier, graficul de 
lucrări să se afle permanent sub 
ochii întregului colectiv, să fie res
pectat cu strictețe. Preocuparea 
pentru grăbirea ritmului construc
țiilor trebuie să se împletească 
strîns cu grija de a asigura o cali
tate înaltă fiecărei lucrări.

în curînd, pe baza hotărîrii 
partidului și guvernului, vor fi puse 
în dezbaterea oamenilor muncii ci
frele de plan pe 1963. încep, așa
dar, pregătirile pentru buna des
fășurare a producției în anul viitor. 
Experiența arată că prima condi
ție pentru succesul acestor pregă
tiri este de a se asigura în fiecare 
întreprindere, la fiecare loc de 
muncă, îndeplinirea exemplară a 
planului și a angajamentelor lua
te pe anul în curs.

Muncind cu hărnicie și pricepe
re, perfecționînd continuu produc
ția, pun’nd în valoare noi rezer
ve interne, fiecare colectiv de în
treprindere să-și facă un titlu de 
cinste din a prezenta la sfîrșitul 
anului un bilanț cit mai bogat de 
realizări în îndeplinirea tuturor in
dicilor planului de stat. Succesele 
obținute pînă acum constituie, în 
această privință, o bază temeini
că și, totodată, un îndemn.

La marea săr- 
bătoare a eli- 

ogrfâ berării țării, nu-

țWfW
pfe noj succese 
în producție. Ma
rea majoritate a 

muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele luate ; au fost puse 
astfel în valoare noi rezerve de 
creștere a producției și productivi
tății muncii, de reducere a prețu
lui de cost, de îmbunătățire a cali
tăți i produselor.

^'jtimpinind ziua de 23 August, 
In deprinderile din regiunea Ploiești 
au dat peste plan produse în va
loare de 100 000 000 de lei, cele din 
regiunea Banat — de peste 110 000 000 
de lei, din regiunea Bacău — de 
circa 133 000 00Ö de lei. Prin creș
terea productivității muncii, mine
rii din Valea Jiului au realizat în 
această perioadă economii de circa 
10 000 000 de lei, întreprinderile din 
orașul Brașov — de 34 500 000 de lei, 
din orașul București de peste 
220 000 000 de lei. S-au obținut, de a- 
semenea, progrese simțitoare în 
îmbunătățirea calității produselor 
și in lărgirea sortimentelor.

Toate aceste realizări exprimă a- 
vîntul cu care oamenii muncii din 
industria noastră au desfășurat în
trecerea, hotărîrea lor de a înfăp
tui, printr-o muncă rodnică, desfă
șurată cu pricepere, mărețele obiec
tive stabilite de cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului. Aceste suc
cese se cer continuu dezvoltate. 
Valorificînd experiența prețioasă 
dobîndită pînă acum, străduindu-se 
să-și organizeze cît mai bine mun
ca, fiecare colectiv de întreprinde
re să-și concèntreze acum toate 
forțele, întreaga atenție, în vede
rea încheierii în bune condiții a 
planului pe întreg anul 1962.

După cum arată rezultatele pri
melor 8 luni ale anului, marea ma
joritate a întreprinderilor și-au în
deplinit și depășit sarcinile planu
lui la zi ; există, totuși, în umbra 
acestei mari majorități, colective 
care au rămîneri în urmă în ce 
privește realizarea unor indici im
portanți ai planului. Asupra aces
tor întreprinderi este nevoie să se 
concentreze în primul rînd aten
ția organelor și organizațiilor de 
partid, sprijinul ministerelor și al

DEPARTAMENTUL DE 
STAT AL S.U.A. a fost silit 
să recunoască că noul act 
agresiv împotriva Cubei — 
bombardarea Havanei în 
noaptea de 24 spre 25 
august — a fost orga
nizat pe teritoriul S.U.A. 
Ziarul „New York Times" 
scrie că la atacul împo
triva capitalei cubane au 
participat piloții americani 
William Johnson și Frank 
Svonnar, care au zburat 
deasupra raionului Mira
mar, la bordul unor a- 
vioane de recunoaștere.

Cantoniera Țicu Eugenia este la 
post la bariera ce întretaie strada 
Lăpușneanu din Constanța.

Deodată tresare. Spre barieră se 
îndreaptă un 
mereu viteză, 
dat semnalul ? 
atentă Nu 
S-a repezit la 
vrare a barierei, 
căderea ei bariera s-a lăsat pe ca
potele a două camioane care urmau 
sä traverseze linia din sensuri dife
rite. Trecătorii, ca și șoferii celor 
două autocamioane, au rămas uimiți. 
Cantoniera n-avea timp să explice. 
In același moment, vagonul a tre
cut in viteză prin fața lor. A intrat 
alergînd în cabină, a ridicat recep
torul și...

— Alo, Oborul, gara Obor?! Can
tonul 3 semnalează ! Luați imediat 
măsuri. Un vagon s-a desprins din 
garnitură și intră cu viteză în 
gară pe linia principală.

...După cîteva minute lucrătorii din 
gara Obor au chemat-o la telefon pe 
cantonieră, mulțumindu-i : i-au mul- 
țumit și cei doi șoferi.

Puțin stînjenită, Țicu Eugenia răs
punse simplu :

„Mi-am făcut doar datoria".

eut la demonstrația din 
fața bazei americane de la 
Wethersfield.

SECRETARIATUL FEDE
RAȚIEI SINDICALE MON
DIALE a dat publicității o 
declarație In legătură cu 
greva minărilor din Spania. 
F.S.M. protestează cu ho- 
tărîre împotriva noilor re
presiuni ale guvernului 
fiănchist și cefe eliberarea 
oamenilor muncii care au 
fost arestați în urma gre
velor din aprilie și mai a- 
nul curent.

Cei din 
care se gră- 
ceva mai... 
spre casă, 
îndrăgostiri.

istorie na-
.<<

® Viața de partid ; V. Bîriădea- 
nu — Sprijin de nădejde în ac
tivitatea comitetului raional de 
partid — 0 discuție despre mun
ca activiștilor, nesalariați (pag. 
2-a).

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
— Muncitorii și tehnicienii din 
întreprinderile forestiere ale re
giunii 
planul 
marfă 
înainte

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — Ini
țiativa de a remorca cit mai multe tre
nuri cu supratonaj a fost îmbrățișată de 
zeci de mecanici și fochiști de la de
poul C.F.R. Oradea. Rezultatele ob
ținute pînă acum sînf bune. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent feroviarii orădeni au remorcat tre
nuri cu un supratonaj de 126 000 tone, 
față de un supratonaj de 100 000 tone, 
cît prevedea angajamentul pentru întreg 
anul.

Este semnificativ că prin economiile 
de combustibil realizate pînă la 25 au
gust,. mecanicii și fochiștii depoului pot 
remorca 820 trenuri de marfă pe rufa 
Oradea-Arad.

Productivitatea muncii a crescut de 
la începutul anului cu aproape 3 la sută, 
iar prețul de cost planificat a fost re
dus cu 1,6 la sută. Printre echipele care 
și-au dat cea mai mare contribuție la 
obținerea acestor succese sînt cele con
duse de mecanicii Petre Caba, Mihai le- 
ru'gan, losil Nadaș, Petre Rotaru și alții.

9 De la corespondentul nostru : 
Gh. Gheorghiță — Coordonatele 
Gdanskulul (pag. 4-a).

Gospodăriile colective din Mirăs- 
lău, Âiud, Cisteiu de Mureș și 
Ciumbrud sînt așezate de o parte 
și de alta a Mureșului. Toate au 
terenuri -în luncă și. pe deal, de . ca
tegoriile I-a și a II-a de fertilitate. 
Deci condiții naturale1 asemănă
toare.

Acum, cînd recolta de cereale pă- 
ioase se află în hambare și se fac 
pregătiri pentru însămâițările. de 
toamnă, consiliul agricol raional a 
organizat un schimb de păreri -între 
președinții și inginerii agronomi ai 
acestor gospodării în legătură cu 
învățămintele recoltei'din acest an 
și măsurile ce trebuie luate, pentru 
ca. ea să fie și mai bună în 
anul viitor. Locul întîlnirii — la 
G.A.C. Mirăslău — n-a fost 
ales la întîmplare. Această gospo
dărie este mai veche, cu multă ex
periență iar președintele ei, agro
nomul Dănilă Chirilă, a participat 
nu de mult la lucrările secției de 
cereale și plante tehnice a Consi
liului Superior al Agriculturii.

Toți participanții la discuție au

peste 2 000 de oaspeți, 
în majoritate excursio
niști din Cluj, Ploiești, 
Galați, Reghin.'

în decorul pitoresc al 
Muzeului satului au 
poposit ieri 1100 de vi
zitatori din care peste 
două sute de turiști 
străini din U.R.S.S., 
Franța, S.U.A., R.D.G., 
Brazilia.

e fapt, duminica brăileană a în- 
ceput... de sîmbătă seara. Și 

pentru că este vorba de unul dintre 
cele mai frumoase orașe așezate pe 
malurile Dunării este și firesc ca itine- 
rariul nostru de sfîrșit de săpfamînă 
sa pornească din port. Pe faleza mo
dernă, în plină construcție, scăldată in 
lumina a zeci și zeci de lămpi de 
neon, am întîlnit grupuri de oameni 
ei muncii brăileni ailați la obișnuita lor 
plimbare de seară. Din parcurile și
grădinile suspendate parcă deasupra
portului, ca și de pe bordurile vase
lor ancorate la mal sau in larg, răzbat 
pînă departe acordurile unor melodii. 
Grupuri, grupuri de muncitori umplu 
cu voioșia Io' puntea vaselor care-i 
vor purta pe valurile Dunării spre 
Deltă. Recunoști cu ușurință printre 
excursioniști, după pădurea de undițe 
răsărită pe puntea vaselor, pe pescarii 
amatori. Pe alți brăileni i-am întîlnit 
sîmbătă seara nu în rada portului, ci 
pelrecind ceasuri plăcute in grădinile 
de vară ale cinematografelor, ascultînd 
melodiile cîntate de cuartetul „Los 
Paraguayos" aflat în turneu la Brăila, 
sau dansînd pe terasele restaurantelor.

La marginea orașului am întîlnit parcă 
o frîntură din litoralul nostru, Parcul 
Kiselef, cu piticii săi de neon răsăriți 
din sutele de boschete, înconjoară mo
dernul complex de deservire și recreare, 
dat in folosință oamenilor muncii în aju
nul zilei de 23 August.

La mică distanță de parcul Ki
selef se află cunoscuta stațiune Lacul

• G. Graure — La ora mesei
— Prin citeva restaurante un 
Capitala (pag. 2-a).

ni 
luze de 
și flori, 
cu simț 
resc.

...S-a
Ziua de 
apropie
S-au întors excursi
oniștii, in tolbele 
pescarilor amatori 
„vînatul" este bo
gat, iar în fața a- 
gențiilor loto-pro- 
nosport au loc o- 
bișnuitele comenta
rii ale rezultateloi 
sportive.

...Liniștea palidă 
a nopții a învălui' 
orașul, 
urmă, 
besc 
încet 
sînt

Noile acțiuni agresive 
împotriva Cubei au stîmit 
un puternic val de indigna
re în întreaga lume.

PESTE 60 DE OiJMENI 
DE ȘTIINȚA DIN 15 ȚARI 
iau parte la a 9-a ■ confe
rință de la Pugwash consa
crată problemei dezarmării 
și securității internationale.

LA LONDRA, adepții de
zarmării nuclerrne au orga
nizat o demonstrație în 
sprijinul celor . 7'membri ai 
„Comitetului celor 100'' a- 
runoați în închisoare pentru 
că au participait' anul tre

ma 
tat spre ștrandurile 
lùrile înverzite ale 
că tovarășii de la 
transport orășenesc 
brăilenilor — înainte de a se răcori 
in valurile Dunării — o „baie tare de 
aburi", punîndu-le la dispoziție doar 
un singur bac pentru traversarea apei.

La Agenția O.N.T. Carpați este ani
mație. Sute de brăileni s-au îndreptat 
spre Capitală și spre litoral ; mulți oa
meni ai muncii din diferite colțuri ale 
țării au poposii la Brăila, li vezi pe 
excursioniști cumpărînd ilustrate care 
înfățișează numeroasele construcții in
dustriale noi ale Brăilei, locurile sale 
pitorești,

Sălile muzeelor de istorie și artă a- 
trag foarte mulți vizitatori. La Casa ra
ională de cultură se bucură de atenție 
expoziția pictorilor amatori. Iubitorii de 
teatru se grăbesc să-și procure bilete 
pentru spectacolul „Șveik in cel de-al 
doilea război mondial", prezentat de I. MĂRGINEAN!) 
Teatrul de Comedie din București. V. DELEANU

N-au fost uitați nici amatorii de sport, 
Pe stadionul 1 Mai au fost disputate 
două întîlniri de fotbal urmărite cu in
teres de miile de spectatori prezenți 
în tribune.

Cît privește pe copiii oamenilor 
muncii de aici, ei au găsit în parcu
rile special ame- 
najate tobogane și 1, -yg
călușei, oglinzi v'"'
.fermecate", pe- 1

verdeață f
realizate

® Din poșta săptămînii (pag. 
2-a).

© Carnet cultural (pag. 2-a).
• Sărbătorirea zilei de 23 Au

gust peste hotare (pag. 3-a).
• Sport (pag. 3-a).
» Note externe : A. Bumbac — 

Cavalerii mantiei și pumnalului 
(pag. 4-a),

tație. Peste 300 de tineri 
sportivi au participat la a- 
ceste întreceri, mtilți din
tre ei pentru prima oară, 
ca Lupașcu Elena, frun
tașă Ia proba de 50 m 
plat, 'dar șl la învățătură...

Seara a fost aprins tradi
ționalul foc de tabără, la 
lumina căruia s-a desfă
șurat un bogat program 
artistic.

BACĂU (coresp. „Scîn
teii"). — Gospodăriile 
colective „Drumul lui 
Lenin", „Victoria socia
lismului” și „Podgoria" 
din comuna Păunești, 
raionul Adjud, acordă o 
atenție deosebită asigu
rării furajelor.. în acest 
scop, pe lîngă po-

arăturl necorespunzătoare ? Unii 
tractoriști de la S.M.T. Aiud erau 
cu gîndul numai la hantri, iar bri
gadierii și consiliul de conducere nu 
au vegheat cu toată răspunderea ca 
ei să facă numai 1ÜCIU de bună ca
litate.

Diferențe de récolte de la o tarla 
la alta, după curma arătat tov. Par- 
tenie Radu, inginer, au fost și la 
gospodăria colectivă din Aiud. Aici, 
în vreme ce pe . unele tarlale s-au 
obținut pesté 2 000 kg la" hectar, pe 
altele s-au obținut cu. 500—700 leg 
mai ' puțin. Inginerul Radu a ținut 
să sublinieze că pentru obținerea 
a’e recolte bogate, așa cum dove
dește 0xperiența gospodăriei, este 
foarte, important să se amplaseze 
cultura griului după cșle mai bune 
premergătoare. „Pentru. însămmță- 
rile din toamna aceasta am stabilit 
deja tarlalele — a, spus'■ el.. Vom în- 
sămînța peste 250 ha cu ' grîu de 
toamnă după trifoi, borceag, po
rumb siloz". • .

Inginerul Petre Anca de la G.A.C. 
din Cisteiu de Mureș a arătat că 
în gospodărie s-au obținut recolte 
sub posibilități datorită faptului, că 
nu s-a semănat grîul după culturi 
bune premergătoare, nu. s-au folo
sit ca la alte gospodării semințe din 
soiuri bune, , iar semănatul nu s-a 
făcut, la adîncimea corespunzătoare. 
Din aceaștă cauză, grîul n-a .rezis
tat bine la gerul din iarnă.

Referindu-se la rezultatele obți
nute de gospodăria colectivă din 
Ciumbrud, tov. Ion Balica, președin
tele gospodăriei, a arătat că pe tar
lalele unde nu s-au aplicat metodele 
agrotehnice s-au obținut doar 900 
kg grîu la hectar. Pe alte tarlale, 
unde s-a lucrat cum trebuie, pro
ducția a fost dublă. „Asta ni-i de 
învățătură" — spun acum colecti
viștii. ' <

Participanții la această discuție 
nu s-au limitat doar la împărtăși
rea'experienței cîștigate sau là'ară
tarea cauzelor care au făcut ca pe 
unele suprafețe să se obțină produc
ții scăzute. Ei au vorbit.pe larg des
pre măsurile luate pentru a , obține 
recolte bogate în anul viitor.

— Noi am executat arături adînci
AL. MUREȘAN 

coresp. „Scînteii’’

Ploiești și-au îndeplinit 
producției globale și 

pe 8 luni, cu 21 de zile 
de termen. Prin creșterea 

indicelui de utilizare a masei 
lemnoase cu 3 la sută, forestie
rii din regiune au obținut peste 
plan 18 800 mc lemn de lucru. Ei 
au dat peste plan de la începu
tul anului mai bine de 80 000 
mc masă lemnoasă.

Colectivele unităților de indus, 
trializare a lemnului au produs 
peste plan 3 300 mc de cherestea 
de rășinoase, fag și stejar și a- 
proape 800 mc cherestea din di
ferite esențe care a fost livrată 
gospodăriilor agricole colective 
din regiune. Prin reducerea con
sumului specific de materie pri
mă s-au economisit 850 mc de 
bușteni.

Cele mai bune rezultate în în
trecerea dintre cele 7 întreprin
deri forestiere ale regiunii le-a 
obținut colectivul întreprinderii 
forestiere Nehoiu.

lectiviștii de la G.A.Ç. 
„Drumul lui Lenin" au 
însilozat pină acum 150 
tone porumb în amestec 
cu lăstari. Colectiviștii 
de la G.A,C. podgoria" 
au însilozat și ei . 100 
tone furaje, iar cei din 
gospodăria „Victoria' so
cialismului" . — 65 tone,

In cadrul unui turneu pe care îl 
întreprinde în mai multe țări ale 
Europei, duminică la amiază a sosit 
în Capitală ansamblul de cîntece și 
dansuri populare 
al tinerilor artiști 
amatori din R. P. 
Mongolă.

Ansamblul, com
pus din 33 de per
soane, va prezen
ta spectacole în 
Capitală și în une
le localități de pe 
litoralul Mării Ne
gre și din regiu
nea Brașov.

(Agerpres)

Valorifică superior
masa lemnoasă
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A apărut revista

Sprijin de nădejde în activitatea
comitetului raional de parti

în Pacific"

heli-

ct

din -

pa- 
larg

CĂRȚI NOI

Tovarășii pe care i-am invi
tat în jurul „mesei rotunde" 
sînt de profesiuni diferite : Ele
na Săvulescu e maisttă la Fa
brica „Stela*. Nicolae Dumitru — 
electrician la Întreprinderea de re
parații auto nr 1, Liviu Călin — 
inginer șef al Fabricii „Donca Si- 
mo’, iar Dumitru Neacșu — plani- zației de - bază, pregătirea și ține- 
ficator la sfatul popular raional.. 
Pe toți îi unește însă o trăsătură, 
comună : o bună parte din timpul 
lor liber și-l consacră îndeplini
rii sarcinilor de activiști nesalariați. 
ai Comitetului raional de partid 
1 Mai din Capitală. Ei muncesc cu 
pasiune și devotament pentru du
cerea la bun sfîrșit a sarcinilor În
credințate.

Au răspuns invitației, bucuroși 
să-și împărtășească ceva din expe
riența dobîndită în munca obșteas
că. Vorbesc cumpănit, ca despre 
faptele cele mai obișnuite — dar 
cele relatate dezvăluie o mlădiță 
a noului în viața organizațiilor 
noastre de partid.

— Sînt vreo doi ani — ne spune 
Elena Săvulescu — de cînd duc 
munca de activist nësalariàt al raio
nului de partid. Și, vă spun drept, 
dacă la început mi s-a părut că 
n-am să pot face față sarcinilor, cu 
timpul mi-am dat seama că ele sînt 
pe deplin în puterile mele. Mi s-au 
dat în grijă un număr de organiza
ții de bază. Mi-am întocmit un plan 
de muncă stabilind zilele cînd vizitez 
.fiecare din cele trei organizații de 
care mă ocup. Desigur, atunci cînd 
se ivește vreo necesitate neprevă
zută, planul suferă și el schimbări. 
Faptul că lucrez în producție, și că, 
deci, cunosc nemijlocit problemele 
unei fabrici, m-a ajutat să mă a- 
propii de problemele concrete ale 
organizațiilor de bază de care mă 
ocup. O regulă cu care m-au de. 
prins tovarășii’ din biroul comitetu
lui raional — oameni cu multă ex
periență în munca de partid — și 
pe care mă străduiesc s-o aplic în 
orice împrejurare, este de a porni în
totdeauna de la cunoașterea temeini
că a situației din întreprinderea res
pectivă. Numai pe baza unei ase
menea cunoașteri poți duce o muncă 
serioasă și eficace. Cînd am primit, 
de pildă, sarciha să ajut organiza
ția de bază de la Fabrica „Quadrat“, 
am analizat amănunțit, chiar de la 
început, împreună Cu biroul, situația 
îndeplinirii planului cît și angaja
mentele în întrecere. Analiza aceasta 
m-a făcut să văd cu claritate că pro
blema principală care stătea în fața 
colectivului întreprinderii era aceea 
a economiilor. Lună de luhă nu se 
realiza planul de economii. M-am 
sfătuit cu tovarășii secretari ai co
mitetului ^.raional, care tni-au dat 
îndrumări prețioase. Pe temeiul a- 
cestor îndrumări am ajutat la rîh- 
dul meu biroul organizației de bază 
să reorganizeze și să activeze colec
tivele formate în scdpul. descoperirii 
resurselor interne. Rezultatul a fost 
că s-au scos la iveală unele rezerve 
nebănuite care, puse în acțiune, au 
dus la înlăturarea multora 
cauzele de risipă 
economii.

— De viața 
zațiilor de bază 
tovarășă Săvulescu ? 
cineva dintre cei prezenți.

— Pentru a vă răspunde la aceas
tă întrebare voi da un alt exemplu. 
Printre organizațiile de care m-am 
ocupat era și aceea de la Fabri
ca de pîine „Pionierul’. Aceas
tă organizație nu ducea o viață de 
partid normală, o mare parte din
tre membrii de partid nu erau 
antrenați în sarcini obștești, rîn- 
durile ei nu se întăriseră de 
o bună bucată de vremd. Căutînd să 
descopăr cauzele acesiiei stări de 
lucruri nesatisfăcătoare, am ajuns 
la concluzia că ea se datiora faptului 
că biroul nu izbutise să împletească 
strîns munca de partid pentru în-

deplinirea sarcinilor de producție cu re să conducă cum trebuie propriul 
preocuparea pentru viața internă a 
organizației. Acordînd o mare 
atenție luptei pentru calitatea 
piinii — ceea ce era pe de
plin just — tovarășii din birou 
neglijaseră- aproape total des
fășurarea normală a vieții- organi-

rea cu regularitate a ședințe
lor de birou și a adunărilor 
organizației de bază, primirea de noi 
candidați și membri de partid. Or, 
se știe prea bine că tocfriai o viață 
internă de partid intensă, bogată, 
este chezășia îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor de 
străduit 
adevăr 
drepte lucrurile.

să arăt 
și i-am

producție. M-am 
tovarășilor acest 
sprijinit să în- 
Ședințele și a-

O discuție despre munca 
activiștilor nesalariati

întreprinderea 
mă ocup, un 

avea dèse ab- 
în producție, 

erau încli-

dintre
și la obținerea de

internă a organi- 
cum vă ocupați, 

a întrebat

dunării? au început să se țină cu 
regularitate, membrii și candidații 
de partid au primit sarcini concrete, 
a căror îndeplinire esté controlată 
de birou, și în rîndurile membrilor 
și cahdidaților de partid au fost pri
miți noi tovarăși cu merite în pro
ducție și în viața obștească...

— Și eu sînt instructor nesalariat 
— ne-a spus Nicolae Dumitru. Me
todele pe care le-am folosit nu sînt 
diferite de cele arătate dé tovarășa 
Săvulescu. Aș vrea să mai adaug 
un singur lucru : pe mine, ca și pe 
ceilalți instructori, mă preocupă în 
mare măsură și problema educării 
membrilor și căndidaților de partid, 
ca, de altfel, a întregului colectiv de 
muncă., în. această privință se cere 
din partea instructorului multă în
țelegere și mult tact, îmbinate Cu O 
atitudine principială, pentru că ase
menea trăsături să se imprime și în 
munca biroului cu oamenii. Să vă 
dau un exemplu. La 
IPROFIL-2, de care 
membru de partid 
sențe nemotivate
Tovarășii din birou 
nați să rezolve această problemă 
simplu, printr-o critică tăioasă în a- 
dunarea organizației de bază, și să 
feè limiteze la aceasta. Am căutat să 
le demonstrez că ar fi mai bine să 
cercetăm cu 'atenție cauza absențe
lor. M-am dus, împreună Cu secre
tarul organizației, la tovarășul res
pectiv acasă și am stat de vorbă în
delung cu dînsul. Din discuție à reie
șit că o,mul lipsea de. la lucru din 
cauza, că èxecuta uneori lucrări par
ticulare. N-a. fost îrideajuijș.-p-sin.- 
gură convorbire. Am. v.orbit_în.-mai 
multe rînduri cu el, șj acasă.,.și îri.i 
întreprindere. Pînă la. urmă„am„ jg- 
butit să-l convingem .că aserne.-. 
nea manifestări nu corespund 
principiilor moralei noastre. Discu
țiile acestea, purtate cu mult tact, 
dar în același timp principial, au 
avut, se pare, un efect bun. Absen
țele nemotivate au dispărut, omul 
s-a integrat tot mai mult în viața 
colectivului.

— Eu îmi duc munca de activist 
nesalariat — a intervenit inginerul 
Liviu Călin — la cabinetul raional 
de pârtia. în calitate de consultant 
pentru bazele marxism-leninismului. 
Conduc un cerc de propagandiști din 
diferite întreprinderi și instituții ale 
raionului. Firește că una dintre prin
cipalele mele preocupări este de a 
mă pregăti temeinic pentru fiecare 
seminar, deoarece îmi dau seama că, 
prin aceasta, le dau propagandiștilor 
din cercul meu exemplul necesar, 
îndemnînd'u-1 ca, la rîndul lor, să 
se pregătească bine. Mă îngrijesc, 
de asemenea, să-i activizez pe toți, 
chiar și pe cei mai timizi, deoarece 
un propagandist timid nu va fi în sta-

■oeo—......

său cerc. O altă preocupare a mea 
este ca, la sfîrșitul fiecărui seminar, 
să stîrnesc un scurt schimb de pă
reri, care să dea posibilitatea unui 
schimb de experiență între propa
gandiști în ce privește metodele fo
losite la predare sau în conducerea 
seminariilor.

— Pentru mine — a spus tovară
șul Dumitru Neacșu — munca de 
activist nesalariat al comitetului ra
ional de partid este mai nouă. To
tuși, m-am antrenat în ea — și a- 
crim fac parte dintr-un colectiv al 
comisiei economice a raionului. Co
lectivul nostru a avut, de pildă, sar
cina de a se ocupa în mod special 
d'e întreprinderea „Electronica". Nu 
de niult am studiat în această uzină 
problema folosirii rhaiștrilor în lu
mina hotărîriloi' de partid și de stat. 
Ün ochi străin observă Uneori 
lucruri care scapă celui care trăiește 
zi de zi viața întreprinderii. Timp 
de două săptăfhîni am stat de vorbă 
cu 20—25 de maiștii. am cercetat 
felul cum își îndeplinesc menirea de 
conducători direcți ăi procesului 
tehnic la locul de muncă, cum sînt 
sprijiniți spre a-și înfăptui sarci
nile. Au reieșit multe aspéctp 
pozitive, dar și un șir dé lip
suri : unii maiștri nu aveau ca
lificarea necesară, pe alții ava
lanșa de scripte îi . împiedica să 
se ocupe de producție. Rezultàtelè 
analizei noastre le-am sußus comi
tetului raional și comitetului de par
tid al întreprinderii Pe baza lor 
s-au luat unele măsuri care au și dat 
roade.

Toți activiștii nesalariați care au 
luat parte la această discuție ne-ău 
vorbit pe larg despre ajutorul di
vers și multilateral primit din par
tea comitetului raional — participa
rea la ședințele cu activul, la in
structajele periodice, convorbirile cu 
secretarii etc. Totodată, ei au 
tat că simt nevoia unui ajutor 
perseverent Și mai eficace.

...Iată numai cîteva aspecte 
munca atît de bogată și rodnică pè 
care o desfășoară activiștii nesa
lariați ai unui comitet raional de 
partid. Fiecare din ele vorbește cu 
forța faptelor vii, convingătoare, 
despre însemnătatea acestei verigi 
prețioase a întregii noastre munci 
de partid.

VICTOR BÎRLĂDEANU

ară- 
mai

Cercetări filozofice
nr. 4 — 10&2

Numărul 4, pe anul 1982, âl re
vistei „Cercetări filozofice” este 
consacrat victoriei socialismului la 
sate. Revista se deschide cu ru
brica „Activitatea practică și u- 
nele probleme ale dezvoltării 
conștiinței socialiste“ care conține 
articolele: „Grija pentru spori
rea avutului obștesc — aspect im
portant al dezvoltării noii atitu
dini față de muncă a colectiviștilor” 
de GHEORGHE GOINA, Erou al 
Muncii ' Socialiste ; „Munca politică- 
eäueativä și rolul ei în formarea 
conștiinței socialiste a țărănimii co
lectiviste” de MARIN VASILE, 
prim-secrétar al Comitetului raional 
Oltenița al P.M.R.; „Déôvoltarôa con
științei socialiste à țărănimii mùncl- 
loâré și ùnSlè probleme ale întraju
torării în munca de folos obștesc a 
colectiviștilor din raionul Gäiati“ dé 
PETRACHE LIXANDRU, secretar al 
Comitetului raional Galați al P.M.R.

Tot în acest număr sînt publicate 
următoarele sțudii și cercetări : „Ex
periența Romîniei și problema creș
terii producției agricole în cursul 
transformării revoluționare a rela
țiilor agrare” de COSTIN MUR- 
GESCU, „Perfecționarea democra
ției interné și dezvoltarea inițiativei 
colectiviștilor în activitatea de pro
ducție” de ALEXANDRU TÄNASE, 
„Conștiința socialistă și dezvoltarea 
noii gîndiri economice a țărănimii” 
dé MIHAIL CERNEA, „Cu privire 
la nou și vechi în geneza moralei 
socialiste a țărănimii. I — Premize” 
de NICULAE BELLU, „Cu privire 
la formarea si dezvoltarea opiniei 
publice a țărănimii colectiviste” de 
GHEORGHE EPURE, „Rolul activi
tății cultural-artistice de masă în 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
țărănimii colectiviste” de ION PAS- 
CADI și GRIGORE SMEU.

Rubrica „Comunicări” cuprinde 
articolele : „Retribuția suplimentară 
și influența ei asupra dezvoltării 
conștiinței socialiste a țărănimii co
lectiviste” de VASILE PÔPESCU. 
„întrajutorarea socialistă ca trăsă
tură a relațiilor și a comportării mo
rale în gospodăria colectivă“ de 
ZAMFIR CĂTĂLIN, „însemnări des
pre schimbări survenite în psiholo
gia țăranului. Psihologie deschisă“ de 
ALECU IVAN GHILÏA, „Trăsături 
noi în folclorul satului colectivist” 
de VALERIU FILIMON.

Revista mai publică consultația 
„Aspecte ale ridicării pe o treaptă 
mai înaltă a unității moral-politice 
a poporului pe baza încheierii co
lectivizării agriculturii” dé SERGIU 
TAMAȘ, și o relatare despre consfă
tuirea redacțiilor revistelor de filo
zofie din țările socialiste din Europa.

Pe ecranele cinematografelor

momente se țese atmosfera de 
fraternitate care-i unește pe cjsi 
patru într-un mic, dar puternic 
colectiv uman.

Filmul aduce un cald omagiu 
nu numai solidarității celor 
tru, dar și solidarității 
umane. Memorabilă osie și scena 
salvării ostașilor de către 
copterele americane. Unul dintre 
pilojl își pune toată îndemîna- 
rea ?i ambițfa în joc spre a-1 
salva pe sergentul Rahmatulin, 
sleit de puteri. Nu-1 vedem pe 
pilot decît cîteva frînturi de se
cundă, dar simțim bătînd în el o 
inimă omenească. Și-i dăm drep
tate doctorului american de pe 
vasul pört-avion : „în clipele a- 
cestea parcă s-a făcut mai cald 
pe pămînt".

Actorii G. Krașeninikov (Boi
kov) și V. Pivnenko (Podgonîi) 
au qăsit trăsături simple și ex
presive spre a-și zugrăvi perso
najele. Celorlalți doi, V. Buia- 
novski (Rahmatulin) și V. Șiban- 
kov (Fomin), scenariul le-a acor
dat mai puține posibilități da a 
pătrunde în lumea interioară a 
eroilor și de aceea, personajele 
ne-au apărut mai sărace și oare
cum conventionale.

Grija scenariștilor șl regizoru
lui de a evita cu tot dinadinsul 
efectele tari dă bune rezultate 
artistice. Uneori însă această 
simplitate devine excesivă : 
spectatorul simte, în unele mo
mente, nevoia patosului — nu 
exterior, ci lăuntric — spre 
sublinia drămatismul situației ori 
forța morală a personajelor. A- 
ceastă cerință rămîne adesea ne
satisfăcută și de aceea filmul a- 
pare prea neted, cu o oarecare 
monotonie în desfășurarea ac
țiunii.

Totuși,. în .Întregul 'săh/ „’49. de 
zile în Pacific". 8e’'iriipuneJ.xa o 
realiz.ăjg ginggiato.grâhpă.

Cine nu a urmărit, acum doi 
ani, cu profundă emoție veștile 
despre eroismul celor patru os
tași sovietici care au înfruntat 
timp de 49 de zile stihiile dez
lănțuite ale Pacificului ? Era și 
firesc ca această faptă eroică, 
plină de un real dramatism, să-i 
ispitească pe cinematograiiștii 
sovietici. Și iată că pe ecranele 
noastre rulează filmul „49 de zile 
în Pacific", care redă cîteva din 
episoadele acestei bătălii nu 
numai împotriva oceanului și 
furtunilor, nu numai împotriva 
foamei și setei, ci și împotriva 
iherției și disperării. Din această 
încordată încleștare' a ieșit învin
gătoare forța mordlă à oiïïujui 
sovietic — iată ideéa filmului, 
sensul său artistic fundamental.

Meritul principal al realizato
rilor săi este unda de căldură 
uniană Care se revarsă, gene
roasă, în fiecare secvență. Re
gizorul G. Gabai, autorii scena
riului — cunoscuții prozatori G. 
Baklanov, I. Bondarév și V. Ten- 
driakov, operatorul A. Kolțatîi 
și-gu îndreptat eforturile tocmai 
în această direcție, punînd ac
centul nu pe aspectele exteri
oare și patetice, ci pe omenia 
profundă a reldfiilor de solida
ritate statornicite între cei patru 
ostași, cu o maximă desbrăcare 
de orice exces metaforic și Cu o 
eficientă simplitate a mijloacelor 
de expresie. Sînt, în această pri
vință, momente care impresio
nează rămînînd multă vreme în
tipărite în amintire. Una dintre 
cele mai emoționante este scena 
„supei". Printre aburii care se 
înalță din ultima supă, fiartă din 
ultimii cartofi ai proviziilor, se 
văd chipurile subțiate de foame 
și eforturi ale celor patru : .fie
care, pe rînd, ridică la gură lin
gura sa d© fiertură cu grija de 
a nu-1 lipsi pe tovarășul șău mă
car de o picătură;.din prețioasa 
hrană. E o secvență în care va
lorile strict cinematografice fac de splendoarea faptei .etoice^care 
inutile cuvintele. Din asemenea "a inspi:rat-o„

mesei

DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
Colectarea fierului 

vechi
...este o acțiune la care 

tinerii din cadrul Atelie
relor de reparat mate
rial rulant din Ploiești 
răspund cu mult, entu
ziasm. Zilele acestea, ei 
au strîns 48 de tone fier 
vechi pe care l-au și în
cărcat în vagoane pen
tru a fi expediat ofelă- 
riilor. Mai multi utemiști, 
printre care Gh. Nedel- 
cu, Vasile Onufu, loan 
Mic, Elena Gheorghe, 
Nicolae Bucur și alfii, 
s-au evidential cu acest 
prilej. (De la Ionel Mi- 
rea, tehnician).

în această perioadă, s-au 
produs peste prevede
rile planului 260 tone 
de zahăr. Această realiza
re se datoreșfe în bună 
măsură faptului că în pe
rioada de pregătire a 
campaniei colectivul în
treprinderii a aplicat o 
serie de măsuri tehnico- 
organizatorice importan
te : instalarea a încă 
unui sortator, îmbunătă
țirea randamentului ma
șinii de tăiat sfeclă, mon
tarea unui stivuitor de 
saci etc. (De la Nicanor 
Straton, învățător).

tului farmaceutic de la 
combinatul de cauciuc 
sintetic din orașul Onești, 
muncitorii sînt nevoifi, a- 
desea, să-și procure une
le medicamente de la 
distante neconvenabile.

Nu s-ar putea ca acest 
punct farmaceutic să fie 
deschis și după amiaza 1 
Sperăm că Centrolarm 
Bacău ne va da un răs
puns favorabil. (De la 
Gh. Bădulescu, munci-

La redacție a sosit recent o scri
soare: „Multi iau masa de prînz la 
ieșîăufanțe, scria corespondentul. 
Eu- sînt unul dintre aceștia. Mi se 
pâre curios un lucru : de .ce nu exis
ta, peste lot aceeași .varietate de 

' sortimente și aceeași bună deservi
re ? “Curățenia, ordinea pe care 
ne-qm obișnuit să le întîlnim în lo
calurile de alimentație publică, p9 
alocuri lipsesc. La restaurantul-pen- 
siune de pe bulevardul N. Bălcescu 
nr. 2 deservirea este exemplară. 
Pentru prînz se pregătesc nu mai 
puțin de 8 feluri de mîncare. La lo
calul „Turda" lucrurile însă stau 
altfel“...

Pornind de Ia această scrisoare și 
de la altele am vizitat la ora mesei 
cîteva localuri de alimentație publi
că din București spre a vedea dacă sa. Un tacîm curat, o farfurie la fel, 
ele răspund cerințelor.

Iată-ne la restaurantul „Moldova", 
de pe strada I. L. Caragiale nr. 2. 
Interior plăcut. Fețele de masă, ta- 
cîmurile — curate. Un ospătai 
ne conduce la una din mesele 
libere. Cercetăm lista de bucate. Cu 
4,50 lei îți poți alege unul dintre 
cele 12 meniuri care se servesc la 
prînz. Mîncarea este bine gătită. Se 
folosesc din abundență legumele dé 
sezon, salatele. Răsfoim condica. 
De multă vreme, nici o reclamație 
din partea vreunui client.

Totuși sînt și responsabili do 
restaurante și de bufete care gîn- 
desc pe semne cam în felul urmă
tor : „De clienți nu ducem lipsă. Mii 
și mii de oameni iau masa la noi. 
Ce să ne omorîm cu tirea ?" 
de exemplu, o unitate cum 
„Izvorul 
Republicii, 
te,

Iată 
este 

rece", de pe Bulevardul 
Scaunele sînt coche- 

comode, iar mîncărurlle din 
vitrină — atrăgătoare. Ospătari 
respectuoși, serviabili. Totul pare în 
ordine. E timpul mesei, cerem lista 
de bucate. „Nu e încă făcută", ni 
se răspunde. Abia peste un sfert 
de oră putem ști, în siîrșit, ce 
preparate oferă restaurantul. Me
niul e variat, nimic de spus. Dar, 
deși sîntem în sezonul legumelor și 
fructelor, nu prea găsești aici bu
cate potrivite anotimpului. „Nici 
o grijă — ne încredințează res
ponsabilul — și tocana de pur- 

este o mîncare apreciată".

Prin cîteva restaurante 
din Capitală

Așa e. Dar vara, majoritatea consu
matorilor preferă mîncăruri ușoare, 
de sezon. Dacă unii responsabili nu 
știu încă acest lucru, l-ar putea les
ne afla intetesîndu-se direct la con
sumatori. Și încă ceva. Căldura din 
local te face să privești cu jind gră
dina lui de vară. N-ar fi mai bine 
să se servească masa și afară ?

— De ce e închisă grădina ?
— Așa credem noi de cuviință, 

răspunde „politicos" responsabilul.
Cînd iei , masa la un restaurant, 

fiecare amănunt își are importanța

paharul, șervețelul — trebuie să 
fie pe toate mesele. Nu ca la 
restaurantul „Poiana“, de pe Bule
vardul 1 Mai, unde pentru a obți
ne un cuțit sau un șervețel este ne
cesară mai întîi o lungă discuție în 
contradictoriu cu ospătarul. Aici ta- 
cîmurile și mesele nu sînt curate, 
deși aceasta este una din princi
palele cerințe care trebuie respec
tate ; cîteodată lista de bucate a- 
rată una, iar la bucătărie se găteș
te alta.

Atitudinea ospătarului, comporta
rea lui ca gazdă amabilă contribuie 
și ele la părerea pe care și-o face 
vizitatorul despre o unitate sau alta. 
Ce părere îți poți face însă despre 
unii lucrători de la restauran
tul „Dîmbovița" ? Dai să te a- 
șezi la o masă. Un ospătar te ia 
repede : „Mută-te dincolo, în raio
nul meu 1“. Cînd te scoli, alt ospă
tar te țintuiește, autoritar, pe scaun: 
„Rămîi aici 1“. Devii obiectul unul 
adevărat conflict între cei doi. S-ar 
părea că este un exces de atenție 
din partea lor. Cînd colo, în focul 
sfadei, ospătarii au uitat cu totul și 
de tine și de buna deservire. în- 
tr-un tîrziu vrei să comanzi ceva. 
Dar n-ai listă. Responsabilul loca
lului, Aurel Stejăreanu, ne spune 
„pe cuvînt de onoare" că nu știe 
dacă un restaurant trebuie să aibă 
obligatoriu o 
este oare de 
ca e doldora

Sâveni
Suceava, 

ultimii

In comuna
...regiunea 

s-au înălțat, In 
ani, numeroase construc
ții noi. Aici au fost date 
în folosinfă o policlinică 
modernă, o școală medie 
cu 16 săli de clasă, un 
spital de copii, o fabri
că de produse lactate, 
un cinematograf, precum 
șl mal multe blocuri de 
locuinfe. Recent, a în
ceput construcția unul 
complex comercial. (De

Gh. Zaiț, funcționar).la

f Campania 
de fabricare 
a zahărului

f ...din noua recoltă 
( sfeclă a început la 
( brica din Timișoara
{ aproape două săpfămînl.

de 
fa
de

s-a înființat o 
va 

intr-un local 
săli de clasă 
și laboratoare 
cu un bogat

Pregătirile pentru 
noul an școlar 
...se află în fol.

Făurei
școală medie care 
funcfiona 
nou, cu 
spațioase 
înzestrate 
material didactic. în va
canța din această vară, 
pe lîngă școlile de 8 ani 
din comunele Brădeaca, 
Jirlău, C. A. Roseffl, CI- 
rescu, Șutești, Balta Albă, 
Racovița din raionul Fău
rei s-au construit noi 
săli de clasă. Un număr 
mare de școli din raion 
au fost înzestrate cu mo
bilier nou. 
Verigă, 
partid).

Din 
programului

...de funcționare, 
fotul nepofrlvit, a pune-

(De la Petru 
activist

cauza

Tristețea apăsătoare a peisa
jului Hoimand, cu vastele sale 
lagune frămîntate de vînturile 
nordului, cu pîrizele de pipăie a- 
tîrriînd cenușii peste ierburi, stră
bate ca un leit motiv imaginile 
filmului „O viață". însușirea cea 
mai de seamă a filmului lui Ale
xandre Astruc este tocmai reda
rea cu mijloace sugestive, rea
liste, a atmosferei sufocante, ca
racteristice romanului după care 
este realizat. Nu numai natura, 
ci și clădirile — castelul rece, 
mohorît al baronilor Le Perthuis, 
casele părăginite ale portului de 
pescari — contribuie la crearea 
acestui fundal obsedant pe care 
se desfășoară drama personaje
lor lui Maupassant. Operatorul 
Claude Renoir a știut să folo
sească cu măiestrie culoarea, nu 
ca pe un element decorativ exte
rior, ci ca pe un factor esențial 
în zugrăvirea atmosferei.

Realizatorii filmului au rezistat 
modei „modernizărilor’, atît de 
frecvente în cinematografia occi
dentală, propunîndu-și să utili
zeze gama variaiă a mijloacelor 
cinematografice spre a pune în 
valoare cît mai multe dintre 
nuanțele psihologice ale roma
nului. Și în oarecare măsură au 
reușit. Din secvențele filmului se 
desprinde, convingător, portretul 
lui Julien de Lamare, tipul egois
tului mînat de pofte veșnic ne
potolite și, în același timp, măci
nat de un profund sentiment al 
singurătății (artistul Christian

Marquand creează cu finețe ima
ginea durității sufletești a perso
najului, fără a cădea în accente 
melodramatice). Ö 'melancolică 
poezie degajă figura pură și lu
minoasă a leannei, în interpreta
rea Măriei Schell, care trăiește 
cu profunzime drama deziluziilor 
pe care le încearcă personajul 
pînă la prăbușirea finală. ■

Dacă fundalul naturii, al locu
rilor, este prezent în film, nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre fundalul social care, în ro
manul lui Maupassant, explică 
în bună parte comportările eroi
lor. Fără îndoială că zugrăvirea 
lui de Lamare și în postura sa 
de aristocrat orgolios, cuprins de 
o teribilă sete de înavuțire, ar fi 
îmbogățit nu numai personajul, 
dar însăși canavaua psihologică 
a dramei. Ar fi fost, de aseme
nea, necesară sublinierea mai 
puternică a ideii care este pre
zentă în paginile romanului — 
decăderea socială și mora’ă a 
unei aristocrații care se mai îm
bată încă cu ultimele iluzii de 
mărire, destrămîndu-se însă trep
tat și inexorabil.

Cu aceste minusuri, care îi slă
besc din puterea de generalizare 
artistică, filmul rămîne totuși o 
încercare meritorie de a trans
pune lumea complexă a perso
najelor lui Maupassant, slujind 
onest motto-ul din fruntea căr- 

Umilul adevăr".

M. POP

I

Reclamații de tôt felul se înregis
trează și la „Călul Bălan“, unde bă 
nu ê gheață, ba se face curățenie 
în timp ce çamenii mănîncă, ba 
lipsesc fețele de masă. Sé pdre că 
personalul de aici își cunoaște prea 
puțin îndatoririle, mai cu ședmă în 
ceea ce privește menținerea cură
țeniei.

Echipele de control Obștesc aduc 
un ajutor prețios celor care pregă
tesc și servesc masa în localurile 
de alimentație publică. Ele se inte
resează de aprovizionare, de de
servire, controlează dacă marfa 
oferită clientului corespunde cerin
țelor, vin cu propuneri interesante.

Meniul este variat, de bună ca- 
lităfe ? Cum e deservirea ? Iafă în
trebări care ar trebui să intereseze 
măi serios și pe tovarășii de la 
T.A.P.L., din organizațiile de partid 
și sindicale ale acestor întreprinderi. 
Ei au datoria să facă un control sis
tematic unităților de alimentație pu
blică, să îndrume și să educe lu
crătorii de aici. Cu mai multă exi
gență trebuie privit felul cum se 
prezintă localurile ; sălile de mese, 
bucătăriile și celelalte încăperi a- 
nexe să sclipească de curățenie, 
fețele de masă să nu fie schimbate 
după... normă, ci după cît au fost 
folosite, facîmurile, vesela, paharele 
să fie asortate, aranjate cu gust, 
astfel ca însăși aspectul mesei să 
fie plăcut, îmbietor.

Pentru ora mesei, lucrătorii din 
restaurante trebuie să se pregăteas
că așa Cum se pregătește o gazdă 
primitoare care își așteaptă invitații.

G. GRAURE

astfel de listă. Mai 
mirare că aici condi- 
de reclamați! ?

La restaurantul-penslune „Bulevard", deservirea corespunde cerințelor consumatorilor

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (ParcuJ 
Herăstrău) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA 
— (orele 20).

SALA PALATULUI R. P. ROMINE - 
Concertul orchestrei de jaz FIPS FLEI
SCHER din R. D. Germană — (orele 20).

G'RADINA DE VARA „BOEMA“ - 
Spectacol extraordinar dat de Ansam
blul de clntece și dansuri populare din 
R. P. Mongolă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚA : Patria 
(Bd. Magheru 12—14), București (Bd. 6 
Martie 6), Alex. Sahia (Cal. Văcărești 
21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare), Stadionul Republicii (str. Maior 
Ene). 713 CERE ATERIZAREA : Repu
blica (Bd. Magheru 2), I. C. Frlmu (Bd. 
6 Martie 16). Miorița (Cal.'Moșilor 
127), G. Coșbuo (Piața G. Coșbuc 1), Gră
dina Libertății (str. 11 Iunie 75). COCO
ȘUL SPERIE MOARTEA : rulează la ci
nematograful Magheru (Bd. Magheru 29). 
49 DE ZILE IN PACIFIC : Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie 14), G'h. Doja (Cal. Grivl- 
țel 80), 1 Mal (Bd. 1 Mai 322), Volga' (Șos. 
Iile Plntllle 61). AUSTERLITZ - ambe
le serii — cinemascop : Lumina (Bd. 6 
Martie 12). LINGĂ PRĂPASTIA AB
RUPTĂ (VINĂTOAREA DE LUPI) - 
FRAȚII KOMOROV : Tineretului (Cal. 
Victoriei 48). MUNTELE: Victoria (Bd. 
6 Martie 7). PLANETA FURTUNILOR : 
Central (Bd. 6 Martie 2). V. Roaită (Bd. 
1 Mai 57), Aurel Vlaicu (Șos. Cotroceni 
9). PROG'RAM SPECIAL PENTRU CO
PII — dimineața la cinematograful 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). VIRSTA 
DE AUR A COMEDIEI - 13 Septembrie 
— după-amiază (str. Doamnei 9), V. Alec- 
sandrl (str. Grlgorescu 24), 23 August 
(Bd. Dimitrov 118), 8 Martie (str. Buzeștl 
9—11), Grădina Progresul (str. 
Vidu 5). FILME DOCUMENTARE : 
lează la cinematograful Timpuri __
(Bd. 6 Martie 18). CIND COMEDIA ERA 
REGE : rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 5-7), VALEA 
VULTURILOR : înfrățirea între popoa
re (Bd. Bucureștll-Noi), Flacăra (Cal. 
Dudești 22), Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Arenele Libertății (Telefon 23 71 01). LA
DY HAMILTON : Stadionul Gluleștl 
(șoseaua Gluleștl). OMUL AMFI- 
BIE i Cultural (Cal. Grivlțel 196).

Ion 
ru- 
Nol

VIRSTA Dragostei rulează la cine
matograful Alex. Popov (Cal. Gri- 
vițel 137). MUZICANTUL ORB : G-ri- 
vița (Piața Ilie Plntille 2). ÎNVIEREA — 
ambele serii : Unirea (Bd. 1 Mai 143). 
RAIDUL VĂRGAT : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (Cal. Dudești 
97). FRUMOASA AMERICANA : Munca 
(Șos. Mihai Bravu 221). MONGOLII — 
cinemascop : Popular (str. Mătăsarl 31). 
M. Eminescu (str. M. Eminescu 127), B. 
Delavrancea (Bd. Libertății 70—72). LA
CRIMI TTRZII : Arta (Cal. Călărași 153). 
16 Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). 
FANTOMELE DIN SPESSART ; Moșilor 
(Cal. Moșilor 221). TOATA LUMEA 
RIDE. CINTÄ ȘI DANSEAZĂ: rulează la 
cinematograful DOnea Simo (str. Avrig 
1). SCRISOARE DE LA O NECUNOSCU
TA : rulează la cinematograful Ilie Pln- 
tilie (Șos. Colentina 81). FIUL HAIDU
CULUI : 8 Mai (str. Lizeanu 19). REVIS
TA DE LA MIEZUL NOPȚII - cinema
scop : Floreasca (str. I. S. Bach 2). Dru
mul Serii (str. Drumul Serii 30), 30 De
cembrie (str. 30 Decembrie 86). LĂSA
REA NOPȚII : Luceafărul (Cal. Raho- 
vei 118). SENTINȚA SE VA DA JOI : 
rulează la cinematograful G. Bacovia 
(Șos. Giurgiului 3). ALBA CA ZĂPADA : 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(Cal. 13 Septembrie 196). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii — cinemascop; 
Grădina T. Vladimirescu (Cal. Du
dești 84).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiunea pentru co
pil. 19,55 — Muzeul Zambaccian. 20,10 — 
Filmul artistic : „ANII FECIORIEI“ — 
o producție a Studioului „A. Dovjenko" 
din Kiev. 21,35 — Telesport. In încheie
re : Ultimele știri.

RADIO. luni 27 august. • Tinerețea ne 
e dragă - orele 9,00 - I • Cîntă corul 
de copii al Radiotelevfziunii — orele 
10,08 — I • Muzică din opere — orele 
11,03 — It Soliști și formații de muzi
că ușoară - orele 12,00 - I e Cîntă ta
raful căminului cultural din comuna 
Iahcu Jianu — regiunea Oltenia — ore
le 13,00 — li e Muzică din operete — 
orele 14,03 — Ht Program de melodii 
populare din țări «ociallsta — orele

14,30 — I • Tineri soliști romlnl, iau- 
reațl al Festivalului do la Helsinki — 
orele 15,00 — II • Din creația de operă 
a lui K. M. Weber — orele 15.25 — I
• Muzică ușoară de T. Sibiceanu și 
Richard Stein — orele 17,00 — II • Mu
zică simfonică cerută de ascultători — 
orele 18.05 — n • Pagini orchestrale din 
operete — orele 18,30 — I s Noi înre
gistrări primite din partea Radiotelevi- 
ziunii sovietice - orele 19,00 - II o In
terpret! în studio (muzică de cameră)
— orele 19,20 — I • Compozitorul săp- 
tăminii : Cl. Debussy — orele 19.40 — ' 
II » Tribuna radio — orele 21,15 — I
• Din creația corală romînească — orele 
21,15 — II • Din folclorul popoarelor
— orele 21,25 - I « Medalion W. Sha
kespeare - orele 21,30 — II • Cîntă te
norul Franco Cbrelli — orele 22,00 — II
• Muzică de cameră — orele 23,15 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

frumoasă și s-a răcit ușor în Ardeal și 
Moldova. Cerul a fost variabil, mai mull 
senin în Sudul țării. Vîntul a suflat 
slab,_ pînă lâ potrivit, din nord-vest, ex- 
ceptînd Dobrogea unde a prezentat in 
tensificări trecătoare din sectorul sudic 
Temperatura aerului la ora 14 înregis
tra valori cuprinse între 21 de grade la 
Rădăuți șl 35 de grade ia Giurgiu și Ur 
zicenl.

Ieri în Capitală : vremea a fost fru 
moașă și excesiv de călduroasă cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab 
Temperatura maximă a atins 36 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 
șl 30 august.

In țară : vremea rămîne frumoasă și 
călduroasă, cu cerul mai mult senin 
In nordul țării șl regiunea de munte 
vor cădea averse cu totul Izolate. Vînt 
slab. Temperatura se menține ridicată. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade iar maximele între 22 șl 32 
de grade, local mai ridicate.

In Capitală i vremea rămîne frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul senin, vînt slab. 
Temperatura se menține ridicată.
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Numai 45 minute de fotbal din 180 U.T.A—VIITORUL 2—2

S4eaua — Dmamo Bacău 2—0 ® Dinamo București 
Farul Constanța 0—0

) Scuza cea mai slgu- 
? ră a slabului spectacol 
> fotbalistic de ieri din 
s Capitală, ar fi desigur 
< căldura nemiloasă, Nu 
? contestăm că cele 36 
? de grade la umbră nu 
J au contribuit la înce- 
Itinirea ritmului de 

joc, mai ales în prima 
partidă a cuplajului, 
dar trebuie adăugată 
la această cauză natu. 
rală și lipsa de voință 
a jucătorilor celor 
două echipe. Dinamo- 
Bacău a venit la 
București hotărîiă să 
scoată un. punct, cum 
se întîmplă cu mai 
toate formațiile noas
tre plecate în depla- 

! Sare. De unde atacuri 
‘sporadice cu două 

1" vîrfuri : Gram și. Pu
blik și apărare supra- 
numerică (împotriva 
căreia noi vom fi tot
deauna pentru că dis
truge frumusețea fot- 

< balului și transformă 
? acest sport într-o pe- 
> nibilă manifestare de 
s prudență). Cu mai 
< mult noroc, ne gîndim 
) la cele două ocazii, 
> mari cît roata carului, 
5 ratate de Rădulescu 
\ în mimitclc 17 și 79 
< oaspeții ar fi putut să 
? plece acasă chiar cu o 
> nesperată victorie pen- 
S tru ca echipa. Steaua. 
1 a jțjcaț: șters, la în-

? cep^LdgXMcpc.\lucmt.
5 foatelöÖWÄOCmÄS 
5 urt^d:/...lEO'stei ,'no'dstr.e.. 
< car^'b'ăh^ îi''lipsește 
< o limé" de halfi redu- 
? tabilă, forța ei de altă 
> dată, Jenei și Crișan, 
s comportîndu-se me- 
< diocru. La înaintare, 
l singurul care s-a miș- 
? cat tot timpul a fost 
> Voinea, „proaspăta" 
< achiziție, reajunsă în 
< rîndurile formației de. 
? la care a plecat prin- 
? tr-o misterioasă hotă- 
? rire a Federației de

specialitate, luată pes
te noapte, fapt ce con. 
trarlază pe toată lu
mea pentru că talen
tatul jucător a apărut 
în acest campionat și 
in echipa Viitorul, ori 
există un regulament, 
texte precise șl...

într-un ritm de film 
rulat cu încetinitorul 
foarte nimerit pentru 
a se vedea de către 
toată- lumea erorile 
tehnice, adică pase la 
adversar, circulație 
defectuoasă a mingei, 
gafe în apărare (Cojo. 
caru, de pildă, a dat 
unui adversar un 
balon în careul de 
16 m) au evoluat 
23 de jucători dintre 
care am remarcat doar 
pe Eremia, Zavoda H, 
Stoica, 
blik. 
Voinea 
dintr-o . 
Constantin) șl Tătaru 
(minutul 87 dintr-o 
centrare splendidă 
lui Creiniceanu).

Al doilea meci 
cuplajului a opus 
chipei Dinamo-Bucu- 
rești pe Farul-Con- 
stanța, veche cunoș
tință șl recentă pro
movată în prima ca
tegorie. Campionii 
traversează în conti
nuare o lipsă de for
mă accentuată deși în 
unele . momente for- . 
hiafia din Ștefan cel 
Mare a amintit bune
le timpuri cînd aplau. 
dam la scenă deschisă 
jocul ei. Și aici ca șl 
la Steaua lipsește o 
idee tactică. Fotbaliș
tii luați individual, 
sclipesc cînd șl cînd, 
arătînd calități de 
mult cunoscute, dar în 
ansamblu, mașina nu 
.merge__ (Jucat mai
mult ca altădată, Pir- ‘ 
călab a constituit 
un pericol permanent 
pentru poarta lui Ghi-

Gram și Pu-
Au marcat : 

(minutul 36 
pasă a lui

a

al 
e-

bănescu). în afara cî- 
torva șuturi foarte 
puternice ale lui V. 
Anghel n-am văzut 
acel fotbal demult aș
teptat de la această e- 
chipă ce ne va repre
zenta în curînd în cî- ; 
teva întreceri inter-1 
naționale. I

O surpriză plăcută^a ; 
constituit Farul 1 
o echipă 
prea mult întinerită, i 
dar pusă pe fapte > 
mari, constănțenii au s 
oferit 45 de minute de < 
joc viguros, cu atacuri < 
repetate, foarte peri- ? 
culoase în care tînă-i 
rul Ologu, atît cît a s 
jucat, a adus o mare < 
contribuție prin cura-1 
jul său și combativi- ? 
tatea dovedită. Cu o > 
apărare masivă și de- s 
cisă (ne-a plăcut mult < 
fundașul Firică și si- ? 
guranța lui Brînzei). > 
cu o linie de halfi < 
care nu a dat semne l 
de oboseală decît că- l 
tre sfîrșitul partidei, ? 
oaspeții au obfinut ( 
bine meritate aplauze. < 
O singură oale neagră l 
între cei 12 jucători ? 
folosiți: Ciosescu, lent, > 
fără inițiativă, âemo- s 
dat și la urma urme- < 
lor inutil. Dinulescu ? 
activ, a fost alături de ? 
Bukösi, cel mal bun S 
din înaintare. s

La Dinamo-Bucu- < 
rșșți aș mai sublinia ? 
meritele lui Nunwel- > 
1er IÏI, Ștefan și V. > 
Anghel. (

Jocul a plăcut, deși < 
lipsa golurilor a re- j 
dus din atractivitatea ) 
acestei dispute. Și-a- s 
cum cite ceva despre < 
arbitraje: brigada clu- < 
jeană, în frunte cu ? 
Romulus Sabău a con- > 
dus cu multe scăpări S 
primul meci. în schimb, c 
Gatamboș (Baia Mare) l 
a fost mulțumitor. ?

EUGÉN BARBU j

Cu 
n-aș zice

ARAD (prin telefon). — 18 000 de 
spectatori au asistat ieri la meciul 
dintre U.T.A. și Viitorul, jocul celor 
două formații a satisfăcut publicul 
prin fazele de calitate construite 
de-a lungul celor 90 de minute de 
jucători. Tînăra formație bucu
reșteană, prin rezultatul obținut în 
deplasare, conlirmă spsfanțele. Èa 
a desfășurat un joc omogen în 
fața experimentalilor fotbaliști ară
deni. In prima repriză eă a condus 
dealtfel, cu 1—0, prin golul înscris 
în minutul 19 de Dumittiu și a avut 
inițiativa în majoritatea timpului. 
După pauză arădenii atacă mai de
cis și egalează prin Floruț. După 
numai 4 minute de scor egal, cei 
care preiau din nou conducerea sînt 
fotbaliștii de la Viitorul, dăte în
scriu cel de-al doilea punct prin 
Ghergheli în mihutul 73. Reveniți în 
atac jucătorii de là U.T.A. egalează 
prin Țîrlea cu numai 7 minute îna
inte de fluierul iinal.

PETROLUL—RAPID 3—2

LEIPZIG 26 (Agerpres). — Campio
natele europene de înot șl sărituri 
de la trambulină care s-au încheia! 
sîmbătă seara la Leipzig au fost domi
nate la masculin de reprezentanții 
U.R.S.S., iar la feminin de sportivele 
din Olanda. „Cupa Europei" a fost 
decernată echipei masculine a U.R.S.S. 
èàfé în Clasamentul firiăl a totalizat 113 
puncte (4 medalii de aur, 3 de argint 
și 2 de bronz). Pe locurile urfriătoam 
s-au clasat înotătorii din R. D. Germa
nă —» 100 puncte și Franța — 63 punc
te. La feminin trofeul a reveni) echipei 
Olandei cu 142 puncte (5 medalii de 
aur, 4 de argint și 2 de bronz) urmată 
dé R. D. Germană cu 109 puncte și 
Anglia cu 63 puncte,

Pentru a opta oară titlul de cam
pioană europeană la polo pe apă a 
revenit echipei R. P. Ungare. în ulti
mul meci jucătorii maghiari au termi
nat la ègalitàfe : 2—2 cu échipa
U.R.S.S. Échipa R. P. ROtriîne a ocupat 
locul 5. In jocul de sîmbătă echipa 
romînă a repurtat o frumoasă victorie 
întrécînd cu 4—3 echipa Olandei.

Din nou Ghibănescu respinge.» Aspect din întîlnlrea Dinamo 
Bucuieșii—Farul Constanța. (Foto : Gh. Vințilă.)

CLASAMENT
Ï. StUnța-Cluj 2 2 0 0 5:2 4
2. Viitorul 2 1 1 0 9:2 3
3. Petrolul 2 1 1 0 3:2 3
4. Crișana 1 1 0 0 1:0 2
5. Steaua 2 1 0 1 2:1 2

6—8. Rapid 2 1 0 1 4:4 2
Știința-Timiș. 2 1 0 1 3:3 2
Steagul roșu 2 1 0 1 3:3 2

9—11. U.T.A. 2 0 2 0 3:3 2
Dinamo-Buc. 2 0 2 0 2:2 2
Farul 2 0 2 0 1:1 2

12. C.S.M.S.-Iașl 2 0 1 1 3:4 1
13. Progresul 2011 1:2 1
14. Minerul 2002 1:10 0
15. Dinamo-Bacău 1001 0:2 0

- Etapa viitoare
Dinamo Bacău — Steagul roșu ; 

C.SiM.S.-Iașl — Crișana Oradea ; Vii
torul — Progresul ; U.T.A. — Mine
rul ; Rapid — Dinamo București ; Ști
ința Cluj — Petrolul ; Știința Timi
șoara — Farul Constanta. Primele 
echipe sînt gazde. în această etapă 
formația bucureșteană Steaua nu 
joacă.

PRONOSPORT
Concursul nr. 34 din 26 august a.c.

Petrolul—Rapid 1
U.T.A.—Viitorul X
Minerul—Știința Cluj 2
Steaua—Dinamo Bacău 1
Dinamo București—Farul x
Știința Timișoara—Progresul 1
Steagul roșu—C.S.M.S. Iași 1
Szombathely—Szeged 2
M.T.K.—Honved
Salgotarjan—Györ 1
Pécs—Dorog 1
Tatabanya—Komlo 1

Meciul al nouălea din program s-a 
dțșputat In nocturnă. Pîn| la înqjiide- 
fea gdlției rezultatul nu ne-a parvenit.

Sîmbătă diipă amiază a avut 
loc là Ștrandul Tineretului con
cursul pentru obținerea „brevetu
lui de înotător". Cu acest prilej, 
încă un număr de 600 Copii, 
băiefi șl tete, care au învățat să 
înoate în acest an, au primit bre
vetul.

600 dé brevete șt un gînd de 
viitor...

(Desen dé EM. MIHAlLÊSCU)

TELEGRAME
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populäre Rotriînê

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

In numele popoarelor din Iugoslavia și al meu personal vă adresez,- 
cu prilejul sărbătorii Republicii Populare Romîne, cele mai frumoase 
felicitări și sincere urări pentru bunăstarea poporului romîn și feri- 
direa dv. personală.

IOSIP BROZ TITO 
președintele R.P.F. Iugoslavia

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat
București

în numele poporului și al guvernului argentinian și în numele meu 
personal transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu prilejul săr
bătorii pe care o celebrează astăzi ROmîrîiâ, exprimînd urări peritru 
prosperitatea aceătei țari și pentru fericirea persOhâlă a Excelenței 
Voastre, căreia îi reînnoiesc asigurarea înaltei mele cortsiderâțiuni.

JOSE MĂRIA GUÏOO 
președintele Republicii Argentina

Buenos Aires

PLOIEȘTI (trimisul nostru). — Peste 
20 000 de Spectatori au aplàudàt la 
scenă deschisă o partidă de fotbal 
frumoasă, presărată cu faze admi
rabil construite, șuturi puternice pe 
poartă și goluri multe, în care Pe
trolul a învins ieri cu 3—2 pe Rapid.

în prima parte a jocului petroliș
tii au atacat mai mult, au fost mai 
periculoși la poartă, dar forma bună 
a lui Dungu i-a împiedicat să mar
cheze niai mult de un punct, astfel că, 
prima repriză se termină cu scorul 
de 1—0 prin punctul înscris de Ta- 
barcea în minutul 15. După 4 
minute de la reluare Rapid egalea
ză prin Codreanu. După acest gol 
ploieștenii atacă și înscriu de două 
ori prin Dumitru Munteanu în minu
tul 60 și Mureșan în minutul 78.

Ultimul , gol al partidei l-a înscris 
Ozon în minutul 89 printr-o lovitură 
liberă.

Apărarea rapidiștilor, lipsită 
aportul lui Greavu, accidentat 
minutul 63, s-a descurcat greu 
dacă Dungu nu apăra goluri gata 
făcute, scorul ar fi fost mult mai 
mare.

Din echipa petroliștilor — care a 
meritat din plin victoria — au jucat 
bine frații Munteanu, Badea și Ivan.

I. VLANGA

de 
în
Și

ȘTIINȚA CLUJ—MINERUL 3—1

PETROȘENI (prin telefon). — Su
porterii echipei Minerul sperau 
ca după înfrîngerea suferită ou o 
duminică în urmă la București de 
favorita lor, aceasta se va reabilita 
practlcînd acasă un joc mai frumos. 
Și de această dată însă dorința le-a 
fost spulberată. Minerul a pierdut 
pe teren propriu întîlnirea de fotbal 
cu Ștlința-Cluj la un scor conclu
dent 3—1 (2—1). Victoria obținută de 
studenți este pe deplin meritată. Ei 
au avut majoritatea timpului iniția
tiva, au practicat un joc frumos, cu 
pase în adîncime, lucru care de alt
fel le-a asigurat și victoria.

STEAGUL ROȘU-BRAȘOV-
C.S.M.S. IAȘI 2—1 (1—0)

BRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — 
Deși a cîștigat meciul, echipa locală 
nu a mulțumit, spectacolul furnizat 
de fotbaliștii brașoveni fiind de 
slabă factură tehnÆâ. Steagul Roșu 
cu actuala formație nu are omoge
nitatea din trecut, aceasta fiind de 
altfel și cauza principală a Inexpli
cabilei comportări a liniei de atac, 
care a fructificat doar două ocazii 
în minutul 35 prin Campo șl în mi
nutul 82 prin Hașoti.

Punctul oaspeților a fost înscris în 
minutul 89 de Constantinescu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA— 
PROGRESUL 2—1

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 
Meciul dintre Progresul București și 
Știința Timișoara, condus cu unele 
scăpări de arbitrul Popa-Cluj (fără 
a Influența rezultatul), a fost cîștigat 
pe merit de echipa studenților timi
șoreni cu scorul de 2—1 (la pauză 
1-1).

Campionatele mondiale de ciclism
între „europenele" de natație și 

cele de atletism, scena vieții sporti
ve internaționale este ocupată de 
campionatele mondiale de ciclism, 
pe care le găzduiește anul acesta 
Italia.

La Milano se află în plină desfă
șurare probele de pistă. Pe velodro
mul Vigorelli, făcut celebru de re
cordurile lui Coppi și Rivière, așii 
sprintului își dispută probele de 
viteză, urmărire individuală, 1000 
metri, semifond cu antrenament 
mecanic.

în acest timp rutierii, printre care 
și membrii echipei romîne, se antre
nează pe șoselele care duc de la 
Brescia la Salo și înconjoară malu
rile lacului Di Garda, unul din cele 
mai frumoase lacuri ale'Italiei, La 
30 august pe un circuit între Bres
cia și Salo va avea loc proba de 
contracronometru (100 km) pe echi
pe, rezervată cicliștilor amatori. în 
această cursă, inclusă pentru prima 
oară în campionatele mondiale, va 
lua startul și echipa țării noastre. 
Dacă nu vor surveni schimbări de 
ultimă oră, echipa noastră va avea 
următoarea alcătuire : Ion Cosma, 
Constantin Dumitrescu, Gabriel 
Moiceanu, Aurel Șelaru. Rezerve : 
G. Șerban-Rădulescu și Walter Zie
gler. Cicliștii noștri, sosiți sîmbătă 
la Milano, au asistat la cîteva reu
niuni la Vigorelli. apoi ieri au ple
cat la Brescia, unde și-au reluat an
trenamentele. Aici se află și echlt

pele altor țări participante. Local
nicii înconjoară cu viu interes 
selecționata U.R.S.S., care a so
sit la aceste mondiale cu toate „ve
detele" consacrate în Cursa Păcii 
și în Turul Canadei. Cel mai cău
tat de reporteri este, bineînțeles, V. 
Kapitonov care, cu doi ani în ur
mă, a cîștigat în Italia titlul de 
campion olimpic. Echipele U.R.S.S., 
Italiei și Belgiei sînt date ca mari 
favorite în cursa contracronometru. 
La 1 septembrie cicliștii amatori 
vor concura în proba individuală 
de fond pe distanța de 180 km. 
Mondialele din acest an se bucu
ră de o largă participare. în 
Italia au sosit cicliști din 29 de țări. 
Este regretabil, însă, că de la start 
lipsește echipa R. D. Germane, una 
din cele mai valoroase din lume. 
Autoritățile italiene n-au acordat 
cicliștilor din R. D. Germană viza 
de intrare. Faptul pare deosebit de 
bizar. în timp ce sportivii italieni 
au participat săptămîna trecută 
nestingheriți la campionatele euro
pene de natație de la Leipzig, cicliș
tii din R.D.G. sînt împiedicați să 
participe la concursurile din Italia ! 
Vina absenței de la startul acestei 
competiții a unora dintre cei mai 
buni cicliști din lume o poartă acele 
cercuri reacționare care caută să 
înrăutățească relațiile sportive in
ternaționale. Acest lucru nici n-ar 
mai trebui amintit, pentru că îl știu 
fi ÇPP.iÈku I G.

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Rofnîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne am 
piâcéfêé să àdrëséz Ekeeienței Voastre felicitările' mêlé . Celé riiai 
călduroase.

în numele meu personal și îri numele guvernului și al poporului 
țuhiSiâri éxprim cêlé riîă'i siiicéré urări pentru fericirea persOriâlă a 
Excelenței voastre și pentru prosperitatea poporului rôrriîn.

S.portivi romîni peste hotare
Vîslașli romîni au repurtat 4 victorii 

in regata internațională de la Praga des
fășurată pe fiul Vttâva cu participarea 
unor cunoscut! campioni din R. P. Un
gară, R. P. Polonă, Austria, Australia, 
Danemarca, R. D. Germană, Suedia și 
R. S. Cehoslovacă. CariipiohUl european 
A. Vernescu a confirmat forma bUnă in 
care se află ocupînd primul loc la caiac 
simplu (500 m) cu timpul de l’48”7/10. în 
pfôbà de caiac dublu echipajul hostrU 
alcătuit din Vernescu și Nicoară^ a cuce
rit victoria cu rezultatul de 1 38 8/10. 
Două succese au obținut sportivii noștri 
în probele dé canoe : Igofov a cîștigat 
proba de simplu (1Û 000 m) înàintéa ceho
slovacului Polakovic fiind cronometrat 
45’05” iar Sidôrôv și Iàcôvici pe céa 
dublu (1 000 m) în 3’54”3/10.

★
în ultima zi a ffiêciului triunghiular 

ătletiăm dintre echipele de juniori ale 
R. S. Cehoslovace, R. P. Romîne și R. P. 
Polone desfășurat la Bradée Kralôvé a- 
tleții romîni au obținut trei victorii. Câl- 
nicôv a ciștigât prôba dé săritură în lun
gime cu 7,39 m, Al. Spiridon pe cea de

înălțime cu 1,99 m, iar Perju s-a clasat 
pe primul loc la 1 500 m Cu timpul de

cîștigat dé atlețli 
cel mâi buri

4'27”5/10. '
Côricursül a frist 

céhosïovaci café éu realizai 
pühcfäj,

•it
După meciul susțiriut là 

selecționată de lupte libere 
mine a evoluat în cadrul

fieul a fost ■ dominât dé luptătorii romîni 
càré au ocupat pririiul loc là 6 din cele 
8 categorii prin I. Vasile (cat. 57 k'riL

, N. Pâ-

Tunis

HABÏB BURGHIBĂ 
președintele Republicii Tunisia

în 
de

dé

Aue, echipă 
a R. P. Ro- 

------- unui turned 
internațional desfășurat la Leipzig. Tur-

carè au ocupat primul loc là 6 din cele

P. CîfciUriiàfü (cât. 7o kțj), St. Tâmpa 
(cat. 78 kg), Fr. Bàllô (cât. 87 kg), ÎL TI 
vél (cât. 97 kg) și I. Herman (peste 97 
Kg). Gh. Tăpălriagă s-â clasat pé locul 
dôi la cat. 52 kg.

4r
Contiriuîndu-și turriéul îri R. Ö. âér- 

mană échipa de box a Clubului Voință 
Bucurésti a . évoluât îri orașul SCKWer'iri 
în coritdâriiâ èdïiipéi Idcàlé Tfâktdf. Gaz
dele âu térriiiriâf irivirigătoare cu sdôful 
de 14—6.

(Agerprés)

Din toata, lumea
Ciclista sovietică Va

lentina Savina este noua 
campioană a lumii în 
proba de viteză. Sîmbătă 
seara pe pista velodro
mului Vigorelli din Mi
lano, studenta din Tula a 
demonstrat ftunloasele 
sale calități, reușind să 
învingă în finala cam
pionatelor mondiale pe 
compatrioata sa Irina Kl- 
rlcenko. Savina a cîș
tigat ambele manșe rea- 
lizînd pe 200 m timpurile 
de 13”2/10 și respectiv 
13"4/10. în proba de ur
mărire individuală rezer
vată amatorilor, titlul 
mondial a fost cîștigat de 
danezul Kay Erik Jensen

Echipa italiană de fot
bal Interûazionale Milano 
s-a calificat în finala 
turneului international de 
fotbal de la CäSabläüda 

olandezului .invingind cu- scorul dé,.,.. 
.1—0 (0—0) echipa Réal 

* Madrid. în finală 'Inter-
în penultima zi a’ tîl?-: -năziorîale VÏ juca '«u

— (Franța). ,,

prilejul unui con- 
internațional femi-

care în finală l-a întrecut 
pe belgianul Herman 
Van Loo. Învingătorul a 
realizat rie 4 000 m timpul 
de 4’55”4/10. Locul trei 
a revenit 
Oudkerf.

neului internațional fêùi- ■ Reims 
nin de baschet de la 
Messina echipa R. S. 
Cehoslovace a învins cü 
scorul de 52—50 echipa 
R. P. Polone. R. P. Bul
garia a întrecut cu 64—47 
echipa Italiei, iât Iugo
slavia a învins Franța cu 
67—49. în clasament 
conduce neînvinsă R. S. 
Cehoslovacă Cu 8 puncte.

Cu 
curs 
nia de atletism desfășu
rat în orașul Kassel 
(R. F. Germană), Betty 
Moore (Anglia) a egalat 
recordul mondial îri pîd- 
ba de 80 rh garduri rea- 
lizînd 10”5/10.

II
de natație încheiate 
olandeza Ada Kok, 

15 ani este autoarea 
Ea a

plonatele europene 
sîmbătă la Leipzig, 
în vîrstă de numai 
unei excepționale performanțe. — 
reușit să corecteze recordul european în 
proba de 100 rii fluture, realizîrtd 1'09".

• Prin trecerea la profesionism, ca 
rugbist în xiiï, a lui Arthur Rowe, fe
derația engleză de atletism a pierdut 
de pe acum un titlu la „europenele" de la 
Belgrad. Rowe se antrenează acum pen
tru a-șl face . debutul ca rugbist și în 
timpul liber mai aruncă și... greutatea.

o Cunoscutul internațional englez de 
fotbal Billy Wright, recordmanul Angliei 
în materie de selecționări în echipa re- 
tatea competițională, va antrena în acest 
sezon echipa Arsenal Londra. In schimb, 
un alt veteran al fotbalului britanic 
Matthews, a anunțat, că deși are 48 de 
ani va mal juca și în acest sezon.

e Recordmana mondială la tragerea 
cu arcul în proba de la distanța de 70 
m este cehoslovaca Eliska Safrankova. 
Tot ea deține recordul mondial la to
talul celor 4 probe cu 1120 puncte.

• In U.R.S.S. federația de atletism nu
mără cel mai numeroși membri : 4 250 000, 
Federația de volei numără 3 500 ooo mem
bri, cea de schi 3 200 000, cea de fotbal 
1 800 000, cea de baschet 1 670 000 etc.

e La 25 septembrie în orașul Chicago 
boxerul negru Floyd Pattersson îșl va 
apăra titlul de campion mondial la cate
goria grea în fața șalangerului său nr. 1 
Soni Liston, de asemenea un boxer negru. 
Liston este la ora aceasta cel mal autori
zat boxer să-l întîlnească pe Pattersson. 
Este pentru a cincea oară cînd în lupta 
pentru cucerirea titlului suprem se în- 
tîlnesc doi negri. Cu ani în urmă cele 
mal pasionante întîlniri dintre boxerii .........  — ------,-------- - ----
negri au fost cele dintre Jo.e Louis— pfezentativă, care à abandonat _ activl- 
Ezzard Charles șl Pattersson—Archie 
Moore.

Reclama în jurul acestei noi confrun
tări a început în presa americană. Patter
sson a declarat că are un „pumn" care-1 
va scoate din luptă pe Liston. Acesta din 
urmă este neînvins în carieră (25 de me
ciuri cîștlgate prin K.O.). Ziariștii spun 
despre Liston că este un colos, ș.a.m.d.

• Céa mal tînără participantă la cam-

Echipa R.P.Romîne a cîștigat turneul 
internațional de volei

...Ne aflăm în setul III al întîl- 
nirii R. P. R. — R. S. Cehoslovacă. 
Voleibaliștii cehi joacă foarte orga
nizat și conduc la scor. Este 13-4 
în favoarea lor. „Tribunele“ par oa
recum resemnate. Intr-adevăr, setul 
este ca și pierdut. De altă părere sînt 
însă cei șase jucători romîni care a- 
tacă cu hotărîre la fileu iar în apăra
re nici o minge nu este pierdută. a

Fază din meciul B. P. Ungară—B. D. Germană

Și ceea ce părea aproape de ne
crezut, se produce încetul cu înce
tul. Echipa noastră reface punct 
după punct și în aplauzele furtu
noase ale spectatorilor cîștîgă setul 
(la 16-14) și odată cu el și meciul 
cu categoricul scor de 3-0 (11, 7, 14).

Este o frumoasă victorie a echi
pei masculine R.P. Romîne care 

a prilejuit specta
torilor prezenți a- 
seară în incinta 
patinoarului „23 
August” o mare 
satisfacție, cu atît 
mai mult cu cît 
adversara echipei 
noastre era bine
cunoscuta echipă a 
R.S. Cehoslovace, 
actuala vicecam- 
pioană mondială.

Cîștigînd toate 
întîlnirild' turneu
lui la scoruri ca
tegorice, echipa 
noastră se prezin
tă bine pusă la 
punct, într-o for
mă care ne dă 
speranțe, în ce pri
vește evoluția ei, 
la apropiatele cam
pionate mondiale 
de la Moscova.

In cealaltă în- 
tîlnire echipa R.P. 
Ungare a dispus 
de echipa R. D. 
Germane cu 3-0. 
(13, 12, 7).

M. POPESCU

ExCéléiîféi èalé
Domnului GHEORGHE GHEÖRGHIÜ-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Roniîne 
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii dv. transmit Excelenței 
Voâsti'e salutările ßöj>örulüi urttguâyăfî și ale rhële fiéTSônâlé;

FAUSTINO HARRISON
președintele Consiliului Național al guvernului din Uruguay

Möntevideo

Sărbătorirea zilei de 23 Aagast^

peste hotare
CUBA IRAK

HAVANA 25 (Agerpres). — Am
basadorul R. P. Romîne la Havană, 

. Mihăi MâgMétu, â oferit; 6 recep
ție fri diriâteă ziîêi d'è 23 ÀuguSt. Au 

■ participât/Raül Röä, rriiriistrul äfa'- 
cëril.ôf éx-terrié ăl Republicii Cuba, 
.Ramiro Valdes, ministrul afa
cerilor interné, Arriiândô H'ârt, mi
nistrul ,invățămîntului, Omâr F'èr- 

'riâridéz, ministrul. transporturi löif, 
Antonio Nunez Jimenez, președirî- 

. tele Academiei cubârié, Râul Cêpero 
Bonilla, președintele Băncii Natio
nale, poetul Nicolas Guillen, oa
meni dé știință și cultură, Ziariști.

INDONEZIA

BAGÖAD 25 (Agerpres). — Am- 
basäd'örul R P. Romîne la Bagdad, 
Gh. Gr'ețăarius ..a oferit o recepție în 
cinstea sărbătorii naționale a R. P. 
Rdrhîne. Au participat Hashim Jä- 
wăd, ministrul âfacerilor externe ăl 
Irakului, și alți membri ai guvernu
lui irakian, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și alte 
ministere și instituții centrale, oa
meni de artă și cultură, oameni de 
afaceri, ziariști.

TURCIA

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne îrt Indo
nezia, P. Silard, a oferit la 23 au
gust o recepție cu prilejul aniver
sării eliberării Romîniei de Sub ju
gul fascist. La recepție au partici
pat: Leimena, prim-locțiitor al mi
nistrului prim, Chairul Saleh, locții
tor al ministrului prim și ministru 
al industriei grele și minelor, Zai- 
nul Arifin, locțiitor al ministrului 
prim și președinte al parlamentului 
indonezian, Suhardjo, locțiitor .al 
ministrului prim, R. Prijono, minis
trul invățămîntului și culturii, Sar- 
tryo, ministrul sănătății} precum și 
numeroase alte persoane oficiale.

ANKARA 25 (Agerpres). — La 23 
august ambasadorul R. P. Romîne 
în Turcia, I0n Drîncéanu. a Oferit 
un cocteil la care au participat 
mal Erkin, ministrul afacerilor 
terne al Turciei, Kerim Gokay, 
nistrul construcțiilor, miniștri 
juneți, funcționari superiori din 
nisterul Afacerilor Externe, ofițeri 
superiori, oameni de artă și cultură.

La cocteil au luat de asemenea 
parte șefi ai misiunilor diplomatice 
și atașați militari acreditați Ia An
kara, precum și alți membri ăi 
corpului diplomatic.

La 23 august ziarele din Ankara 
au publicat știri și fotografii consa
crate celei de-a 18-a aniversări 'a 
eliberării Romîniei/

0*0

Ce- 
ex- 
mi- 
ad- 
Mi-

Discuție între vecini
despre

- (Urmare din pag. I-a)

vară pe suprafețele de pe carede vară pe suprafețele de pe care 
am Strîns recolta și am administrat 
și îngrășăminte naturale — a spus 
töv. Dănilă. In condițiile gospodăriei 
noastre însă, avem posibilitatea să 
cultivăm grîu mai ales după sfecla 
de zahăr, a cărei recoltare va începe 
peste cîteva zile, după trifoi și alte 
leguminoase. Am luat măsuri pentru 
a putea executa lucrările pregăti
toare pe aceste suprafețe îndată 
după recoltare. Din expe:<iența gos
podăriei noastre am tras concluzia 
că pentru sporirea producției de grhi 
este necesar să alegem soiurile cele 
mai valoroase și să le Semănăm pe 
acele soluri unde fiecare soi dă cele 
mai bune rezultate. Potrivit condi
țiilor de la noi, după însămînțare 
va trebui să dăm cu tăvălugi grei, 
urmați de grape din spini. Primă
vara va trebui să aplicăm lucrări 
cu sapa rotativă, care s-au dovedit 
foarte bune. Totodată, am constatat 
că îngrășămintele ne răsplătesc mai 
bine dacă le administrăm odată cu 
lucrarea de bază a solului.

— Pentru însămînțările din toam
nă, am luat măsuri ca nici un bob 
de grîu să nu-1 
teren nepregătit,
Petre Anca, inginer la G.A.C. Cis- 
teiu de Mureș. Vom semăna numai 
după leguminoase, sfeclă de zahăr, 
cartofi, porumb etc. Toți colectiviș
tii sînt convinși acum de necesitatea 
executării lucrărilor Ia timp și de 
bună calitate. La griul pe care l-am 
recoltat în vara asta, noi am întîr- 
ziat cu o serie de lucrări, din cauza 
slabei organizări a muncii — a spus 
tov. Ion Balica. De aceea, acum a- 
cordăm o mare atenție organizării 
muncii brigăzilor șl echipelor, con
trolului lucrărilor ce le fac. Ne vom 
strădui să lucrăm în așâ fel ca la 
întîlniréa ce o vom avea în vara vii
toare să putem yorbi despre rezul
tați® maț bun*

semănăm în 
a spus tov.

recoltă
In cursul discuției s-au ridicat și . 

unele probleme privind munca me
canizatorilor de la S.M.T. Aiud. S-a 
cerut ca S.M.T.-ul să dea mai mare 
atenție calității arăturilor și semă
natului, procurării și folosirii rațio
nale a unor utilaje.

Luînd cuvîntul în încheiere, in
ginerul Ion Barbu, șeful secției ce
reale și plante tehnice de la Consi
liul agricol raional, à dat lămuriri 
în legătură cu o chestiune mult dis
cutată : perioada optimă dé semănat. 
Este adevărat că semănatul prea de
vreme nu e bun ; dâr semănatul . 
prea tîrziu e și mai dăunător, a spus 
el. Avem exemple chiar din gospo
dăriile dv. Récolta slabă, obținută la 
Cisteiu de Mureș se datdrește nu nu
mai faptului că nu s-au ales cele 
mai bune premergătoare ; aici 
nu s-a îngrășat terenul înainte 
dé semănat și mai ales s-â îri- 
sămînțat. prea tîrziu, direct în a- 
rătura de vară, fără lucrări pre
gătitoare. Consiliul agricol răio- 
nal nu recomandă nici unél gospo
dării să însămînțeze înainte d'é 
timpul Optim, dar nici tiu poate în
gădui să se însămînțeze prea tîrziu. 
Consiliile de conducere, inginerii din 
gospodăriile agricole colective au la 
îndemînă destule fapte concrete 
pentru a arăta tuturor colectiviști
lor de ce e necesar să depună toate 
eforturile pentru a pregăti din 
vreme terenul și pentru a face se
mănatul la timpul optim.

Schimbul de păreri dintre cei pa
tru vecini, care a durat cîteva cea
suri, a fost foarte >Tositor. Partici- 
panții au vizitat împreună gospodă
ria din Mirăslău, tarlalele unde se 
va însămînța grîul în toamna aceas
ta. Au văzut cum au fost executate 
arăturile adînci de vară, ce îngră
șăminte se folosesc.

La plecare și-au manifestat ho- 
tărmea de a depune toată stăruința 
și priceperea lor pentru a face în
sămînțările de toamnă la timp și la 
.un nivel agrotehnic superior.
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Actiunilo agresive ale S.U.A. împotriva Cubei, care au culminat în ulti
mele zile cu deschiderea focului asupra Havanei, trezesc vii proteste în întreaga 
lume. în fotografie : Demonstrație de protest la New York împotriva violării de 
către S.U.A. a teritoriului Cubei.

S C î N T E I A

Pentru dezarmare generală

*

a-

FRANCEZI

DANILO DOLCI VA FACE
GREVA FOAMEI

grevă a foamei

și pace

Cunoscutul scriitor italian Danilo 
Doici, autorul a numeroase anchete a- 
supra condițiilor de viață din sudul Ita
liei, a hotărit să tacă o

Teze pregătite de Institutul de Eco
nomie Mondială și Relații Interna
ționale ai Academiei de Științe 

a U.R.S.S.

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Conferință științifică consacrată problem®!»! capitalismului contemporan
Oameni de știință din 15 țâri 

și-au dat întîlnire la Pugwash
LONDRA 26 (Agerpres). — Peste 

60 de oameni de știință din 15 țări 
iau parte la a 9-a conferință de la 
Pugwash, consacrată problemei de
zarmării și securității internaționale.

La conferință se vor examina ur
mătoarele probleme : problemele 
tehnice ale unei dezarmări echili
brate și controlate, atît în ceea ce 
privește armamèntul nuclear cît și

clasic, măsurile cu caracter politic 
și tehnic care pot ii utile slăbirii 
încordării internaționale, aspectele 
economice ale dezarmării, probleme
le securității într-o lume dezarmată.

Principalii raportori la conferință 
sînt : Blacket, membru al societății 
regale (Anglia), Harrison Brown 
(S.U.A.), academicianul A. V. Topciev 
(U.R.S.S.).

Conferința de la Bruxelles
a Asociațiilor de drept internațional
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

La 25 august și-a încheiat lucrările 
cea de-a 50-a conferință jubiliară 
a Asociațiilor de drept internațio
nal.

La lucrările conferinței au parti
cipat remarcabili oameni cie știință 
din diferite țări ale globului.

Participant la conferință au dis
cutat numeroase probleme privind armelor nucleare.

—.....—oso----------

dreptul internațional contemporan, 
probleme ale coexistenței pașnice, 
ale dreptului cosmic.

La încheierea conferinței, partici
pant au' adoptat o rezoluție prin 
care cheamă la realizarea unui a- 
cord cu privire la încetarea expe
riențelor și ■ renunțarea la folosirea

Rhodesia de nord lupta 
pentru a-și cuceri independenta

Declarațiile Iul
DAR-ES-SALAM 26 (Agerpres). — 

Liderul populației de culoare din 
Rhodesia de nord, Kennet Kaunda, 
care întreprinde o vizită în Tanga- 
nica, a declarat la 24 august, în ca
drul unui miting de masă organizat 
la Dar-Es-Salam, că poporul din 
Rhodesia de nord este ferm liotărît 
să continue lupta pentru indepen
dența acestei țări.

Referindu-se la constituția pe 
care Marea Britanie a elaborat-o

Kennet Kaunda
pentru Rhodesia de nord în scopul 
menținerii dominației sale coloniale, 
liderul african a subliniat că aceasta 
este „cea mai încîlcită constituție pe 
care omenirea a cunoscut-o pînă 
acum".

Totodată, Kennet Kaunda a con
damnat marile monopoluri imperia
liste din Rhodesia de nord care fi
nanțează activitatea forțelor reac
ționare din această țară în vederea 
apropiatelor alegeri.

Șub titlul „Despre „integrarea" 
imperialistă în Europa occidentală 
(Piața comună)", ziarul „Pravda” 
publică pe două pagini tezele pre
gătite de Institutul de Economie 
Mondială și Relații Internaționale al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Aceste teze își propun să analizeze 
esența „integrării" vest-europene ca 
fenomen nou în dezvoltarea capi
talismului contemporan, să arate in
fluența Pieței comune asupra rapor
tului forțelor de clasă și politice 
și să elucideze problemele luptei 
popoarelor pentru o colaborare 
economică multilaterală și bazată 
pe egalitate în drepturi.

Azi se deschide la Moscova Con
ferința științifică a oamenilor de 
știință dintr-o serie de țări din 
Europa, Asia și America la care vor 
fi discutate probleme ale capitalis
mului contemporan. Conferința este 
organizată de Institutul de Econo
mie Mondială și Relații Internațio
nale al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și de redacția revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului”.

La discuții participă reprezentanți

din peste 20 de țări. Din R. P. Rornî- 
nă participă tovarășii B. Zaharescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, și T. Postolache, can
didat în științe economice.

Participant^ vor discuta proble
mele : „Capitalismul monopolist 
de stat și politica actuală a ță
rilor imperialiste”, „Piața comună, 
problemele ei economice și politice“, 
„Probleme ale situației și luptei cla
sei muncitoare în condițiile capita
lismului contemporan”.

OaO

LONDRA 26 (Agerpres). — La 
august, la Londra au avut loc 
mare miting și o demonstrație 
protest împotriva aderării Angliei 
la Piața comună, care s-au desfă
șurat sub lozinca : „Nu — Pieței 
comune 1”.

25 
un 
de

Urmările grele pe care le implică 
apropiata aderare a Angliei la Piața 
comună încep să se răsfrîngă încă 
de pe acum asupra economiei en
gleze. La Londra a devenit cunos
cut că ministrul energiei electrice, 
Wood, a suspendat finanțarea lucră
rilor în domeniul obținerii de gaze 
din cărbune care au fost efectuate 
în comun de către direcțiile națio
nale a două ramuri industriale na
ționalizate — industria gazelor și 
carboniferă. Lucrările asupra aces
tui proiect au durat timp de doi ani 
și au costat peste 20 de milioane lire 
sterline, care s-au dovedit a fi 
runcate în felul acesta în vînt.

DEMONSTRAȚII ALE PESCARILOR în
ma-

Pescarii de sardele din Vendée, 
Morbihan și Finistère au organizat 
demonstrații în centrele departa
mentelor respective. La demonstra
ția din Quimper (Finistère) au parti
cipat aproximativ 2 000 de pescari, 
purtînd pancarte pe care era scris : 
„Și noi avem dreptul la viată și la 
vînzarea produselor noastre". La 
Roche-sur-Yon (Vendée) 500 de pes
cari au defilat prin fața prefectu
rii cerînd anylarea impozitelor, a- 
chiziționarea integrală a peștelui și 
interzicerea importului de sardele.

în ultimele săptămîni pescarii de 
sardele de pe litoralul de vest al 
Franței au fost nevoiți să arunce în 
ocean peștele pe care-1 pescuiseră, 
pentru a nu-1 vinde la prețuri deri
zorii unor intermediari. în același 
timp guvernul importă sardele din 
alte țări.

DUPĂ CUTREMURUL DIN ITALIA

unei invazii de... elefanți care 
distrug fermele și plantațiile — a- 
nunță la 25 august ziarul „The Ni
gerian Morning Post".

Peste 700 de elefanți sălbatici, ori
ginari din sudul Camerunului — 
scrie ziarul — aleargă înspăimântați 
prin estul Nigeriei făcînd ravagii în 
drumul lor.

Locuitorii din regiunile Cocoa șl 
Yarn și-au părăsit fermele. Ei au ce
rut ajutor în alimente guvernului 
nigerian pînă la... clarificarea situa
ției.

Intre 1 și 16 septembrie. Aceasta 
semn de protest pentru Indiferenta 
nlleslată de autorități fafă de problemele 
Sudului, Este vorba de construirea unui dig 
peste rlul Jato în Sicilia. Alutînd la iri
garea a 10 000 do hectare de pămînt, 
acest dig ar da populației din regiunea 
Partinico posibilitatea de a lucra pămin- 
tul. Lucrările Intîrzle șl se pare că la mij
loc este mîna unor mafiștl, (membri al 
unei organizații teroriste), care nu sînt 
deloc interesafl In efectuarea acestor lu
crări — scrie ziarul l'Unifă.

După cum relatează ziarul l'Unită, Da
nilo Doici intenționează să dea acestei 
acțiuni șl un caracter de protest împo
triva cursei înarmărilor, care în afară de 
faptul că ameninfă pacea lumii, sustrage 
miliarde de lire construcției pașnice.

■o®o-----------

Noi oscilații subterane au fost 
înregistrate în diferite regiuni ale 
Italiei în urma cutremurului care 
a avut loc recent în sudul țării și

care, potrivit datelor preliminare, a 
făcut 20 de victime omenești și a 
pricinuit mari pagube materiale.

In regiunile lovite de cutremur 
situația continuă să fie grea. Numai 
în regiunea Irpinii, unde a fost epi
centrul cutremurului, cei aproxima
tiv 25 000 de oameni care au rămas 
fără adăpost continuă să trăiască 
sub cerul liber.

In fotografie : O clădire distrusa 
'de cutremur«

INVAZIE de... elefanți
ÎN NIGERIA

Numeroși nigerieni sînt amenin
țați să rămînă fără Hrană din cauza

Cavalmi mantiei și pumnalului

am fost

expre- 
mantiei și

împie- 
destră- 

a siste-

în evul mediu 
naiul și mantia 
frecvent utilizate 
fru atingerea scopurilor 
politice. Din acele tim
puri datează și 
sia „cavalerii 
pumnalului", care se re
feră la oameni politic1 
gata să-și răpună ad
versarul oferind cuiZÎm- 
betul pe buze o cupă 
cu otravă sau să în
junghie mișelește pe la 
spate. La acest proce
deu mai recurg și în 
zilele noastre unii re
prezentanți ai trecutului, 
între care și diferiți co
lonialiști. Numai că otră
vii, pumnalului li s-au a- 
dăugat pistolul și bom
ba. Cu ajutorul lor, 
ca și prin multe alte u- 
neltiri, el fac încercări 
disperate de a 
dica procesul 
mării definitive 
mului colonial.

în ultimii ani 
martorii a nenumărate 
atentate la viața condu
cătorilor mișcării de eli
berare națională. De 
curînd s-a aflat despre 
o astfel de nelegiuire în 
Rhodesia de nord. Du
pă cum a declarat Ken
neth Kaunda, președin
tele Partidului unit al 
independenței naționa
le, recent a fost desco
perit un complot pus 
la cale de dușmanii 
luptătorilor pentru in
dependență națională 
din Rhodesia de nord. 
Ei urmăreau să ucidă 
34 de lideri ai luptei de 
eliberare din această 
țară.

Cu cîfeva săptămîni în 
urmă a avut loc o tan-

pum- 
erau 
pen-

tafivă de asasinare a 
președintelui Ghanei, 
Kwame Nkrumah. După 
cum se știe, atentato
rul nu și-a atins țin
ta. Presa ghaneză a 
scris cu această ocazie 
că cel care au încercat 
să asasineze pe preșe
dinte sînt „complotiști 
și agenți străini“. Prin-
'iililliliilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

NOTE EXTERNE

fre complici! atentatori
lor, dușmani ai poporu
lui ghanez, se numără și 
episcopul anglican Ri
chard Rose Vaere, care 
a desfășurat în Ghana 
o activitate antiguver
namentală. Cerînd ex
pulzarea episcopului 
ziarul „Ghananian Ti
mes“ scria că el a ajuns 
să se amestece pînă și 
în treburile... mișcării 
pionierești, luînd poziție 
împotriva ei ca „ateis
tă". „Noi știm însă, 
scria ziarul, cărui dumne
zeu i se închină epis
copul : colonialismului".

Nu este de altfel 
pentru prima dată cînd 
locul mantiei este luat 
de sutană în slujirea 
unor țeluri antipopulare. 
La mijlocul lunii trecute 
în închisoarea „Lilika- 
da“ din Colombo, ca
pitala Ceylonului, a fost 
spînzurat Talduwe Sa- 
mamara, asasinul primu
lui ministru al Ceylonu
lui, Solomon Bandara- 
naike. Ucigașul — un

A

h Argata ss intensifică mișcarea grevistă
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — 

Ca răspuns la creșterea costului 
vieții, la inflația și agravarea tero
rii polițienești din țară, oamenii 
muncii argentineni intensifică lupta 
grevistă.

Greva muncitorilor de la abatoa
rele frigorifere, care cer majorarea 
salariilor, a intrat în a treia săptă- 
mînă. La 25 august au declarat 
grevă 300 000 de muncitori din ora

șul Avellaneda (subordonat orașu
lui Buenos Aires). Ei luptă pentru 
eliberarea conducătorilor sindicali 
arestați și protestează împotriva în
chiderii d'e către autorități a zia
rului „Democracia“, care critică 
politica guvernului. în aceeași zi 
au declarat grevă pe termen neli
mitat numeroși lucrători de la poștă 
și telegraf. Greviștii cer să se pună 
capăt întîrzierii plății salariilor.

------ O G O------ 
„Alianță fără progres

După cum transmite agenția 
„France Presse", cu prilejul primei 
aniversări a „Alianței pentru pro
gres", ziarele „NEW YORK TIMES’’ 
și „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" au publicat cîte un edito
rial în care subliniază actualul fa-

liment al acestui program. Editoria
lul ziarului „New York Herald Tri
bune’’ intitulat „Alianța fără pro
gres" afirmă că „rezultatele sînt 
foarte apropiate de un eșec în toate 
punctele importante. Cu greu s-ar 
putea aștepta ca lucrurile să mear
gă mai bine’’...

SAIGON 26 (Agerpres). — Cam
pania militară dezlănțuită de tru
pele diemiste, în colaborare cu mi
litarii americani, împotriva patrio- 
ților din Vietnamul de sud nu a dat 
rezultatele scontate — recunoaște 
corespondentul din Saigon al agen
ției Associated Press, Malcolm 
Browne.

După 11 zile istovitoare, scrie co
respondentul, consilierii americani 
sînt dezamăgiți de rezultate. Cei 
peste 4 000 de soldați diemiști, care 
au fost trimiși la 15 august în ur
mărirea forțelor principale ale par
tizanilor sud-vietnamezi, n-au reu
șit încă să intre în contact cu aceș
tia și, împreună cu consilierii ame
ricani, sînt extenuați în urma dru
mului pe care parcurs
junglă.

Mar mult decit atît, coresponden
tul este nevoit să recunoască că 
tocmai în această perioadă s-au in
tensificat acțiunile de luptă ale pa- 
trioților sud-vietnamezi. La 25 mile 
nord de Saigon, scrie Malcolm 
Browne, partizanii au atacat un 
post militar diemist. La 22 august 
în provincia Kien Hoa, din delta 
fluviului Mekong, o unitate militară 
guvernamentală a căzut într-o am
buscadă organizată de partizani. 14 
militari diemiști au fost omorîți, iar 
30 răniți. în apropiere de Saigon 
partizanii au capturat o coloană de 
autocamioane care transportau ali
mente trupelor diemiste.

Din cele 30 de elicoptere militare 
americane care transportă soldați 
sud-vietnamezi în cadrul acestei 
„mari operațiuni“, șase au fost deja 
doborîte de către partizani.

La 25 auțjust 
a sosit în vizită 
la Moscova U 
Thant, secretarul 
general provizo
riu al O.N.U. în 
fotografie : Pe
aoroport, U Thant 
face o declara
ție pentru repre
zentanții presei.

Uneltlrilo co
lonialiste care au 
drept scop exter
minarea patrio
tului congolez 
Antoine Glzenga 
provoacă protes
tul plin de Indig
nare al opiniei 
publice mondiale, 
în fotografie : 
Glzenga, în în
chisoarea de pe 
Insula Bolabem-

Paradul Hber democraî 
cere încheierea tratatului 

de pace german
BONN. După cum anunță ziarul 

„Welt am Sonntag“, conducerea 
Partidului liber democrat (Germania 
occidentală) a trimis 
R.F.G., 
în care 
preună 
tale să 
cării unei conferințe pentru înche
ierea tratatului de pace german.

DAMASC. In seara zilei de 25 au
gust președintele Republicii Arabe 
Siria, Nazim Kudsi, a deschis la 
Damasc cel de-al 9-lea Tîrg inter
național. Anul acesta la Tîrgul de 
la Damasc participă 23 de țări.

ROMA. Ziarul „l’Unitâ“ anunță că 
poliția a arestat 216 muncitori con
structori greviști din Bari (sudul 
Italiei). După cum s-a mai anunțat 
poliția 
pașnică 
nifestat 
lor economice.

ANKARA. La 26 august a sosit 
la Ankara intr-o vizită de patru 
zile vicepreședintele S.U.A., L. 
Johnson.

KABUL. In Afganistan se desfă
șoară festivități cu prilejul celei 
de-a 44-a aniversări a cuceririi inde
pendenței. în seara zilei de 25 au
gust pe stadionul „Gâzi" a avut loc 
o serbare sportivă Ia care au luat 
parte regele, primul ministru, mem
brii guvernului și alte persoane 
oficiale. în seara aceleiași zile a 
avut loc un concert la care și-au 
dat concursul artiști sovietici.

cancelarului 
Adenauer, un memorandum 
cere ca guvernul R.F.G. îm- 
cu cele trei puteri occiden- 
studieze posibilitatea convo-

ROMA. La 25 august s-a deschis 
la Veneția tradiționalul Festival 
internațional al filmului. Pentru 
festival au fost selecționate 14 fil
me : trei italienești, cîte două din 
Uniunea Sovietică. Anglia și Franța, 
cîte unul din S.U.A., Japonia și Ar
gentina, precum și o producție an- 
glo-americană și una italo-franco- 
germană.

Coordonatele Gdanskului
...Din nou mă aflu la Gdansk, Da 

fiecare dată orașul îi apare vizitato
rului mai frumos, mai plin de viață. 
Briza Balticei aduco necontenit aci 
aerul proaspăt al mării, soarele 
poleiește așezările vechi și noile 
construcții, portul cu puzderia de 
catarge, înaltele macarale de pe 
chei, marea uzină „în aer liber" a 
șantierelor.

Gdanskul— străveche cetate po
loneză de pe țărmul Balticei — și-a 
sărbătorit de 
existență. Acest eveniment istoric a 
fost marcat în mod deosebit. Anul 
acesta manifestarea centrală de la 
22 iulie pentru aniversarea a 18 ani 
de existență a Poloniei populare, la 
care au participat conducătorii de 
partid și' de stat, a avut loc aci, 
la Gdansk. în întreaga țară s-a 
sărbătorit mileniul Gdanskului, oraș 
al muncii pașnice, constructive.

Primele însemnări din hrisoave 
despre Gdansk datează din anul 
997. Dar istoria veche și mai ales 
cea nouă a orașului nu apar nu
mai în cronici, ci se află prezente, 
vii, chiar în fața noastră.

Iată panorama ttrgului străvechi, 
cu casele lipite unele de altele. Ca 
un adevărat zid de apărare, cu 
străzile strimte medievale, apoi por
țile de la intrarea în oraș — monu
mente arhitectonice construite în 
urmă cu 400 de ani, pe frontispiciul

curînd 10 veacuri de

A. BUMBAC
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Șantiorele navale din Gdansk

sînt în
mînuifori! pumna- 
asasin.

călugăr bud’st — avea 
sirînse legături cu mi
sionarul catolic Ossie 
Corea care i-a dat pis
tolul cu care Talduwe a 
tras în primul ministru 
ceylonez. în această cri
mă sînt implicate multe 
persoane legate de co
lonialiștii englezi. Solo
mon Bandaranaike nu la 
venea la socoteală a- 
cesfora penfru că a ce
rut lichidarea bazelor 
militar© engleze da pa 
teritoriul Ceylonului.

Otrăvirea lui Felix 
Moumie din Camerun 
de către membrii or
ganizației „Mîna roșie“, 
legată de cercurile ul- 
fracolonialișfilor fran
cezi sau asasinarea lui 
Patrice Lumumba în 
Congo, a prinjulul 
Louis Rawagasore, din 
Burundi, atentatele îm
potriva premierului Neh
ru în India, a președin
telui Sukarno în Indo
nezia, precum și multe 
alte tentative de a li
chida pa fruntașii miș
cării de eliberare națio
nală din diferite f3rl, 
fac parte din același în
tunecat capitol al diplo
mației pumnalului. Pro
motorii ei își fac Iluzii 
deșarte. Divizii întregi 
înarmate pînă-n dinți, 
canonierele, 
marini s-au 
incapabile să 
că puternicul 
mișcării de 
nafională. Cu 
pujin 
facă 
lului

pușcașii 
dovedit 

stăvlleas- 
avînt al 
eliberare 
atît mal 
stare s-o

a atacat o demonstrație 
a greviștilor, care au ma
in sprijinul revendicărilor

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

cărora se poate desluși un vechi 
însemn — un vultur polonez cu a- 
ripile desfăcute. Toate aceste mo
numente amintesc.de împotrivirea 
dîrză a poporului polonez; de-aTuti- 
gul istoriei, față de cotropitorii teu
toni, hanseatici.;.'Timp de 300■ ani-, 
Gdanskul (germanizîndu-i-se.numele ( 
în Danzig), a stat sub stăpînire pru
sacă. In 1939, cînd urgia hitleristă 
s-a abătut asupra Poloniei, Gdans
kul a fost pretextul invaziei.

Parcurgînd acum centrul orașului, 
cu străzi largi, pe 
care s-au aliniat 
clădiri moderne, ■ 
înalte, viu colora
te, cuprinzînd cu 
privirea înfățișa
rea nouă a orașu
lui îți vine greu a 
crede că acum 
ani (Gdanskul 
fost eliberat 
martie 1945) pe 
ceste locuri nu 
rau decît morma
ne de ruins. Cen
trul — inima por
tului și a orașu
lui, comoară ne
prețuită prin relic
vele lui istorice 
— fusese distrus 
ds cotropitorii na
ziști în proporție 
de 90 la sută.

In timpul ocupa
ției hitleriste, miș
carea de rezisten
ță din acest oraș 
în frunte cu comu. 
njțul n-a încetat o

17 
a 

în 
a- 
e-

î

clipă lupta de eliberare. Peste 1 200 
de participanți la Rezistență au fost 
executați de ocupanții iasciști. Alte 
mii au căzut în închisori și lagăre.

Azi, Gdanskul numără peste 
300 000 de locuitori. în anii puterii 
populare au fost clădite 180 000 în
căperi pentru oamenii muncii. Viața 
științifică, cultural-artistică cunoaște 
o continuă dezvoltare. înaintea celui 
de-al doilea război mondial în a- 
cest oraș nu exista decît o singură 
școală superioară : politehnica.; 
azi, sînt patru instituții de învăță- 
mînt superior. Și în plus : 42 de școli 
profesionale, 9 licee, 63 de școli 
elementare.

Gdanskul are de fapt trei coordo
nate principale ; orașul, portul șl in
dustria. Firește că în centrul ,pro- 

Gdanskului se află industria 
construcțiilor navale, ramură creată 
după eliberarea țării. > > -x

In incinta șantierelor m-am înfîl- 
nit.cu tînărul Henryk Glowacki.'Are 
26 de ani.1 Este membru în prezidiul 
comitetului sindical. Anul acesta — 
spune el — construim 23 de 'vase 
maritime cu o capacitate de 177 800 
de tone. Unele dintre ele au fost co
mandate de U.R.S.S., altele vor 
ta pavilioanele altor țări.

Gdanskul este o „fereastră 
lume“, cum .li se sppne marilo; 
turi, fiind legat cu numeroase 
de navigație maritimă și oceanică.' 
în fiecaro an, în port acostează, 
peste 3 000 de vase sub diferite pc<" 
vilioane. Numai în anul trecut au 
fost încărcate și descărcate mai 
mult de 5 300 000 tone mărfuri.

în timpul vizitei noastre asistăm 
la un eveniment sărbătoresc în 
portul Gdynia, care de fapt face 
corp unic cu Gdansk, este dat în 
exploatare noul vas maritim care 
poartă numele eroinei tineretului 
Hanka Sawicka. în sunetele pre-

anco-
„noul

pur-

spre 
por- 
linii

Â
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lungi de sirenă ale vaselor 
raje în port, caro salută 
născut • pavilionul polonez se ridică 
încet. Botezul mării noua navă îl 
va primi în cursa de cinci luni, Ia 
capătul căreia va ajunge în înde
părtata Australie.
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