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Hotăriri ale Consiliului de Miniștri pentru sporirea

cointeresării producătorilor in creșterea
și ingrășarea animalelor și cu privire la desfacerea cărnii
îmbunătățirea continuă a aprovi

zionării oamenilor muncii de la 
orașe și sate constituie una din preo
cupările fundamentale și permanente 
ale partidului și guvernului. în acest 
scop s-au luat și se iau continuu 
măsuri pentru dezvoltarea forțelor 
de producție ale țării și, pe această 
b,\ză, pentru sporirea sistematică a 
producției bunurilor de consum.

Ca urmare, volumul desfacerilor 
de mărfuri prin rețeaua comer
cială a crescut an de an, s-au îmbo
gățit sortimentele și a crescut cali
tatea mărfurilor alimentare și neali
mentare, s-au satisfăcut mai din plin 
nevoile de consum în continuă creș
tere ale oamenilor muncii.

Odată cu încheierea colectivizării 
agriculturii s-au creat condițiile 
pentru dezvoltarea într-un ritm sus
ținut a producției agricole, inclusiv 
a producției animale.

Pentru a asigura dezvoltarea pro
ducției animale, în ultimii ani s-au 
luat o serie de măsuri cu privire 
la lărgirea bazei furajere, asigura
rea animalelor de reproducție, acor
darea de credite pe termen lung 
pentru procurarea de animale și 
construirea de grajduri, încadrarea 
gospodăriilor cu cadre de speciali
tate și altele.

Cu toate acestea, creșterea pro
ducției de carne nu este încă pe 
măsura consumului sporit de la ora
șe și sate, determinat de creșterea 
numerică a populației și de spori
rea veniturilor oamenilor muncii.

Pentru a stimula creșterea mai 
rapidă a șeptelului și a producției 
de carne, pentru valorificarea mai 
deplină a condițiilor deosebit de fa

vorabile create după încheierea co
lectivizării agriculturii, Consiliul de 
Miniștri a adoptat o hotărîre pri
vind sistemul de contractare și a- 
chiziții de animale, care asigură, în
tr-o mai mare măsură, cointeresarea 
materială a gospodăriilor colective, 
țăranilor colectiviști și a tuturor 
producătorilor în creșterea și îngră- 
șarea de animale.

Hotărîrea prevede o majorare în
semnată a actualelor prețuri de con
tractare și achiziții pentru tineretul 
bovin, vite adulte, oi, batali, acor
darea anumitor sporuri sezoniere 
pentru livrarea de porci, precum și 
alte avantaje pentru producătorii 
care încheie contracte cu unitățile 
de stat.

Cea mai importantă creștere de 
preț se acordă la tineretul bovin, 
reprezentînd în medie circa 50 la 
sută și este determinată de faptul 
că, în structura producției de carne 
de bovine, tineretul bovin va avea 
ponderea cea mai mare, iar cheltu
ielile pentru creșterea acestuia sînt 
mai ridicate.

Ministerul Industriei Alimentare, 
prin unitățile sale, va contracta și 
achiziționa toate animalele oferite 
spre vînzare de gospodăriile agrico
le colective, întovărășirile de crescă
tori de animale, membrii G.A.C. și 
producătorii individuali.

Pentru stimularea livrării de ani
male la greutăți mari, prețurile sta
bilite diferă în funcție de greutatea 
și calitatea animalelor.

Prețurile la predarea pe bază de 
contracte a tineretului bovin pînă la 
doi ani sînt următoarele :
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Producătorii care vînd statului 
tineret bovin în greutate de peste 
150 kg viu, în perioada 1 ianuarie- 
30 aprilie, beneficiază de un spor su
plimentar de 0,50 lei/kg viu. Hotărî- 
rea cuprinde, de asemenea, o preve
dere referitoare la producătorii in
dividuali și membrii G.A.C. care nu 
au posibilitatea să crească vițeii pînă 
la greutatea de 150 kg viu. Vițeii 
cumpărați de la acești producători, 
la un preț sporit față de cel de 
pînă acum, urmează să fie crescuți 
și îngrășați în continuare de gospo
dăriile agricole socialiste. Gospodă
riilor agricole de stat și colective ca
re vor prelua pentru creștere și în- 
grășare viței sub vîrsta de 4 luni, li 
se vor putea reduce din cantitățile 
de lapte de vacă contractate cu sta
tul cîte 150 1 lapte pentru fiecare 
vițel contractat și livrat către unită
țile Ministerului Industriei Alimen
tare.

Prețurile la bovinele adulte con
tractate sînt următoarele :
— calitatea extra grasă 6,75 lei/kg viu
— calitatea I 6,30 lei/kg viu
— calitatea II 5,60 lei/kg viu

Pentru livrările de bovine adulte 
în perioada 1 ianuarie — 30 aprilie

șe acordă un spor de preț de 0,50 lei 
pentru fiecare kg greutate vie.

La predarea porcilor contractați 
în greutate de peste 90 kg viu se 
acordă următoarele prețuri :

— pentru porcii de grăsime (în 
greutate minimă de 100 kg) 9,50 
lei/kg viu.

— pentru porcii de carne (în greu
tate minimă de 90 kg) 9 lei/kg viu.

Producătorilor care vînd statului 
porci în perioada 1 martie—30 
li se acordă un spor de preț 
leu/kg viu.

Prețurile la oile contractate
I 5,50 lei/kg viu 

II 4,50
contractați

iunie
de 1

sînt :
— calitatea
— calitatea
La bătălii

sînt :
— calitatea
— calitatea
Corespunzător cu noile prețuri de 

contractare au fost stabilite prețuri
le la achizițiile de animale.

La încheierea contractelor produ
cătorii vor putea primi, prin Banca 
de Stat, avansuri fără dobîndă/'după 
cum urmează :
- pentru tineretul bovin — pînă

1 000 lei pe cap de animal ;
- pentru bovine adulte — pînă

450 lei pe cap de animal ;

»>
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- pentru porci — pînă la 500 lei pe 
cap de animal ;

- pentru oi — pînă la 40 lei pe cap 
de animal ;

- pentru batali — pînă la 50 lei pe 
cap de animal.
Ministerul Industriei Alimentare 

va încheia contracte pentru crește
rea și îngrășarea de animale cu ter
mene scadente sub 1 an și pînă la 
21/2 ani, în funcție de durata de 
creștere și îngrășare a animalelor 
contractate. Cu gospodăriile agricole 
colective contractele se vor putea 
încheia pe o durată pînă la 5 ani, 
pe baza planurilor de dezvoltare 
zootehnică a fiecărei gospodării a- 
gricole colective, cu acordul Consi
liului agricol raional.

Hotărîrea precizează că noile pre
țuri se acordă și pentru animalele 
contractate anterior și care au ter
men de predare după data de 15 
iulie 1963.

Ministerul Industriei Alimentare 
este autorizat să vîndă gospodăriilor 
agricole de stat, gospodăriilor agri
cole colective, membrilor 
riilor agricole colective și 
cu gospodărie individuală 
pentru creștere, îngrășare 
ducție, la prețul de cumpărare, plus 
5 la sută.

Hotărîrea mai prevede o serie de 
avantaje ce se acordă producători
lor și anume :

— Comitetele executive ale sfa
turilor populare vor asigura cu 
prioritate pășuni pentru animalele 
contractate cu statul.

— Pentru a stimula în continuare 
creșterea animalelor în gospodă
riile personale ale salariaților și 
pensionarilor, veniturile provenite 
din creșterea și îngrășarea animale
lor nu se iau în considerare în pla
fonul stabilit pentru acordarea alo
cației de stat pentru copii.

— Se scutesc de plata taxei de 
timbru certificatele de proprietate 
pentru animalele vîndute statului.

în Hotărîre sînt stabilite, de ase
menea, condițiile ce trebuie respec
tate de contractanți atît în ce pri
vește termenele de livrare cît și ca
litatea animalelor.

Ca urmare a creșterii prețurilor 
de contractare și achiziții în ve
derea sporirii mai rapide a produc
ției animale și îmbunătățirii aprovi
zionării populației, a devenit nece
sară corelarea în mod corespunzător 
a prețurilor de vînzare cu amănun
tul la carne, preparate și conserve 
de carne, în vederea acoperirii su
melor acordate producătorilor. în a- 
cest scop, Consiliul de Miniștri a 
aprobat, printr-o Hotărîre, prețurile 
cu amănuntul la carnea ce se vinde 
populației prin măcelării, după cum 
urmează . carne de vițel : calitatea 
I-a — 22 lei/kg ; calitatea II-a — 
16 lei/kg. Carne de mînzat : — 
mușchi — 26 lei/kg ; calitate supe
rioară (antricot, vrăbioară și altele) 
— 20,50 lei/kg ; calitatea I-a — 
14,50 lei/kg (creștere de 1 leu/kg) ; 
calitatea II-a — 10 lei/kg (creștere 
de 0,50 lei kg). Carne de porc : muș- 
chiuleț — 26 lei/kg ; cotlet (antricot 
fără coastă) — 22 lei/kg ; calitate 
superioară (antricotul cu coastă și 
altele) — 20 lei/kg ; calitatea I-a — 
14 lei/kg (preț neschimbat) ; calita
tea II-a — 10 lei/kg (preț neschim
bat). Carne de oaie : — 11 lei/kg.
Carne de batal : — 12,50 lei/kg.

gospodă- 
țăranilor 
animale 

și repro-

Corespunzător cu prețurile de mai 
sus au fost aprobate prețuri la car
nea tranșată și preambalată, slă
nină, la organe și subproduse, la me
zeluri și conserve de carne, precum 
și la preparatele de carne desfăcute 
prin unitățile de alimentație publică.

Manifestînd grijă față de salariații 
și pensionarii cu venituri mai mici 
și cu greutăți familiale, Consiliul de 
Miniștri a hotărît să se acorde aces
tora, pe timp de un an, adică pînă 
la 1 iulie 1964, o compensație bă
nească menită să acopere în parte 
cheltuielile suplimentare determi
nate de noile prețuri cu amănuntul 
stabilite ca urmare a măsurilor de 
stimulare a producătorilor de ani
male. Această compensație se acordă 
unor categorii de salariați și pen
sionari, diferențiat în funcție de si
tuația lor familială. Astfel :

— salariații permanenți ai orga
nizațiilor socialiste de stat situate 
în orașe, precum și ai unor organi
zații socialiste de stat situate în me
diul rural (industrie, construcții- 
montaj, transporturi, G.A.S. și 
S.M.T.) avînd un salariu tarifar de 
încadrare de pînă la 800 lei lunar, 
primesc o compensație bănească de 
lei 60 trimestrial, dacă sînt capi de 
familie și au soții sau soți care nu 
sînt : salariați, pensionari, coopera
tori, colectiviști.

— pensionarii din cadrul asigură
rilor sociale de stat (de bătrînețe, de 
serviciu, de invaliditate și de urmaș) 
cu domiciliul în orașe, avînd o pen
sie de pînă la 600 lei lunar, primesc 
o compensație bănească de 60 lei 
trimestrial, dacă sînt capi de familie 
și soțiile sau soții lor nu intră în 
una din categoriile prevăzute în ali
neatul de mai sus.

— în afară de aceasta, salariații 
și pensionarii prevăzuți la alineatele 
precedente, care au copii, primesc 
în plus cîte 30 lei trimestrial pentru 
fiecare copil în vîrstă de pînă la 14 
ani.

— salariații permanenți din între
prinderile socialiste arătate mai îna
inte, avînd un salariu tarifar de 
pînă la 800 lei lunar și pensionarii 
cu domiciliul la orașe avînd o pen
sie de pînă la 600 lei lunar, ai căror 
soții sau soți sînt salariați, pensio
nari sau membri ai cooperativelor 
meșteșugărești din mediul urban, 
primesc numai compensația pentru 
copii.

Plata compensației bănești se va 
face trimestrial, o dată cu plata sa
lariului sau pensiei pe luna a doua 
a trimestrului în curs. La stabilirea 
drepturilor care se acordă în raport 
cu salariul tarifar sau cîștigul reali
zat, compensația nu se cumulează 
cu salariul, pensia sau alte venituri.
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Sporirea cointeresării materiale a 
crescătorilor dă animale va crea 
condiții pentru creșterea în ritm 
mai rapid, în anii următori, a pro
ducției de carne și totodată pentru 
reducerea prețului de cost, condiții 
indispensabile în vederea obținerii 
de cantități sporite de carne nece
sare satisfacerii nevoilor mereu în 
creștere ale populației.

Măsurile hotărîte de către guvern 
vor constitui un imbold puternic 
pentru producători în creșterea în 
ritm mai susținut a șeptelului și a 
producției de carne, ceea ce va con
tribui la ridicarea continuă a nive
lului de trai.

Pe drumu-
2-a).

— Bucuriile

•s Legume 
și fructe 

de calitate

sporesc economiile in producție
SATU MARE (coresp. „Scînteii“). — Multe din 

prevederile planului M.T.O. al întreprinderii „1 
Septembrie“ din Satu Mare pe anul 1963 au fost 
aplicate în producție. Prin extinderea formării 
pneumatice la turnătorie, introducerea electrostivui- 
toarelor, reamenajarea atelierului de șlefuire și ni- 
chelare, reducerea consumului de materii prime și 
auxiliare, s-au obținut, pe lîngă creșterea producti
vității muncii, economii în valoare de circa 500 000 
lei. Faptul că o serie din aceste măsuri s-au aplicat 
înainte de termenele prevăzute a dat posibilitate 
colectivului întreprinderii să realizeze peste plan 
produse în valoare de 416 000 lei și economii supli
mentare la prețul de cost de 1 216 000 lei.

Curs de perfecționare
CODLEA (coresp. „Scînteii“). — 

La Centrul școlar forestier din 
Codlea s-a deschis un curs de per
fecționare pentru cadrele didactice 
de specialitate din școlile profesio
nale și tehnice de maiștri din în
treaga țară, organizat de Ministe
rul Economiei Forestiere în colabo
rare cu Ministerul învățămîntului. 
în cadrul cursului, care funcțio
nează cu două secții — silvicultu
ră, exploatarea și industrializarea 
lemnului — vor fi prezentate celor 
70 de participanți realizări științi
fice și tehnice din aceste domenii. 
De asemenea, se vor face aplicații 
practice la IPROFIL Măgura Co- 
dlei, Combinatul de industrializare 
a lemnului de la Blaj, în întreprin
derile forestiere. Lecțiile sînt pre
date de cadre didactice din învăță- 
mîntul superior și specialiști din 
minister.

Cu ajutorul Izotopilor 
radioactivi

MEDIAȘ (coresp. „Scînteii"). In 
industria sticlei se folosesc pe o 
scară tot mai largă izotopii radio
activi. De curînd la Fabrica de gea
muri din Mediaș a intrat în func
țiune un nou nivelmetru cu izotopi 
radioactivi la cuptorul nr. 1 de tras 
geam. Acest aparat, construit de 
un colectiv al Institutului de fizi
că atomică al R.P. Romine, indică 
și înregistrează automat, cu mare 
precizie, nivelul sticlei în cuptor. 
Prin introducerea noului nivel
metru, controlul încărcării cupto
rului se face în mod corespunză
tor, calitatea geamului fabricat 
fiind mult superioară.

Pe ogoarele dobrogene
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

în ultimele zile, în gospodăriile agri
cole de stat și colective din regiunea 
Dobrogea s-a intensificat ritmul re
coltării cerealelor păioase. Gospodă
riile de stat Sarinasuf, Lunca, Co- 
cargea-Deleni, Medgidia, Murfat- 
lar, gospodăriile colective Măgurele, 
Calica și altele, folosind întreaga 
capacitate de lucru a combinelor, au 
terminat recoltatul griului pe în
treaga suprafață. Pînă acum, în re
giunea Dobrogea au fost recoltate 
peste 150 000 ha cu grîu. Cele mai 
mari suprafețe au fost realizate în 
unitățile din raioanele Tulcea, 
Istria, precum și în cele care apar
țin de orașul Constanța.

Culturi furajere în miriște
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Colectiviștii din comuna Dăbuleni, 
raionul Corabia, au recoltat anul 
acesta cerealele păioase de pe o su
prafață de circa 2 000 ha. Odată cu 
lucrările de recoltare, mecanizatorii 
din S.M.T. au executat pe mari su
prafețe arături de vară. S-au arat 
pînă acum aproape 600 ha, dintre 
care pe 204 s-au însămînțat cul
turi furajere. Au fost executate a- 
rături de vară și s-au însămînțat 
plante furajere pe mari suprafețe 
și în gospodăriile colective din co
munele Orlea, Grojdibodu, Ștefan 
cel Mare și altele.

V

si Îmbunătățirea continua a aprovizionării
Ziarul de azi informează despre 

hotărîrile Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne privitoare la mărirea 
cointeresării materiale a producă
torilor agricoli — prin sporirea pre
țurilor de cumpărare la animale pe 
bază de contractări și achiziții — și, 
legat de aceasta, reașezarea prețu
rilor de vînzare cu amănuntul la 
carne, preparate și conserve de 
carne, precum și acordarea de com
pensații bănești unor categorii de 
salariați și pensionari cu venituri 
mai mici.

înscriindu-se pe linia preocupări
lor de zi cu zi ale partidului și gu
vernului de a asigura dezvoltarea 
armonioasă a întregii economii na
ționale și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, noile măsuri 
urmăresc stimularea mai puternică 
a țărănimii, mobilizarea și mai 
largă a posibilităților unităților a- 
gricole socialiste, ale producătorilor, 
de a spori numărul de animale, 
producția de carne, și, pe această 
bază, de a se asigura îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării populației 
muncitoare cu carne și preparate 
din carne.

Aceste măsuri vin să se adauge 
celorlalte acțiuni întreprinse siste
matic de partid și guvern pentru 
sporirea producției în toate sectoa
rele, a bunurilor de consum indus
triale și alimentare, — între care 
carnea și celelalte produse de ori
gine animală ocupă un loc impor
tant. Ca urmare a sprijinului per
manent acordat de stat — prin cre
dite pe termen lung pentru procu
rarea de animale și pentru con
strucții zootehnice, asigurarea bazei 
furajere, încadrarea unităților agri

u u u u

3 POPULAȚIEI CU CARNE

Ieri dimineața, 
piața Halei Traian 
din Capitală a cu
noscut o animație 
deosebită. Filiala 
APROZAR a raio
nului Tudor Vla- 
dimirescu a orga
nizat aici o expo
ziție de prezentare 
și desfacere a le
gumelor și fruc
telor produse de 
G.A.C. și G.A.S. 
din jurul Capita
lei. Printre gospo
dăriile care au 
prezentat legume 
și fructe proaspe
te și de calita
te s-au numărat : 
G.A.C. „Octom
brie Roșu“ din 
Glina, „Timpuri 
Noi“ din Dudești- 
Cioplea și G.A.S. 
Bragadiru.

Turiști Ia Cheile Bicazului
(Foto : GH. VINȚILĂ)

în pădurile din
In șase păduri din 

preajma Capitalei — Bă- 
neasa, Snagov, Mogoșoa- 
ia, Pustnicul, Androna- 
che și Buda-Argeș — s-au 
desfășurat ieri serbări 
cîmpenești. De diminea
ța și pînă tîrziu seara, 
mii de oameni au asistat 
la spectacole prezentate 
pe estrade special ame
najate, de formații artis
tice ale caselor de cultu
ră ale tineretului și raio-

preajma Capitalei
nale șt de echipe artisti
ce de amatori din între
prinderi, la demonstrații 
în diverse discipline 
sportive și jocuri distrac
tive.

Colective ale unor fa
brici și uzine din ramu
rile metalurgie, construc
ții, pielărie și textile din 
Capitală, au petrecut îm
preună plăcute clipe 
recreare.

de

Pentru completarea cunoștințelor teoretice și practice
La Uzinele de pielărie și încălță

minte, Uzinele „Tehnofrig", „Unirea“, 
„Metalul roșu" din Cluj, la Uzinele 
„Industria sîrmei“ din Cîmpia Turzii, 
Fabrica de ciment „Victoria socialistă" 
din Turda etc. fac practică în produc
ție în acest an peste 1 000 de studenți 
ai institutelor de învățămînt superior

din Cluj. Aproape 200 de studenți își 
vor completa cunoștințele teoretice și 
practice la unitățile agricole socialiste 
din regiune. Alături de studenții clu
jeni, în întreprinderile și unitățile a- 
gricole socialiste din regiune fac prac
tica de producție peste 200 de stu
denți din centrele universitare Bucu
rești, Brașov, Iași și Petroșeni.

Locuințe și construcții social-cuSturale 
pentru chimiști și petroliști 

cuințe noi în regiunile Oltenia și -■ 
Bacău. Sporește și numărul, spațiilor 
comerciale în aceste localități. De la f 
începutul anului și pînă acum, la 
Onești, de pildă, s-au deschis : un 
magazin alimentar cu autoservire, 
un restaurant lacto-vegetarian, uni
tăți pentru desfacerea pîinii, cărnii, 
mezelurilor și brînzeturilor, legume
lor și fructelor, tutungerii și altele.

Printre construcțiile social-cultu- 
rale date în folosință în 1963 se află 
un cămin cultural la rafinăria Dăr- 
mănești, căminul grupului școlar 
petrol-chimie din Ploiești și altele.

Noi blocuri de locuințe se con
struiesc în continuare pentru mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
industria chimică și petrolieră. In 
anul 1963, numărul apartamentelor 
în construcție se ridică la circa cinci 
mii. Numai în orașul petrochimiști- 
lor, Onești, peste 400 de apartamen
te și-au primit în primele șase luni 
ale acestui an locatarii ; alte 570 vor 
fi predate în lunile următoare. In 
orașul 
pentru 
cu 280 
familii

Piatra Neamț s-au construit 
chimiști două blocuri turn 
de garsoniere ; cîteva zeci de 
de petroliști au primit lo-

însemnări de pe șantierele Hunedoarei

OAMENI LA ÎNĂLȚIMI

cole socialiste cu specialiști etc. — 
s-a înregistrat o creștere însemnată 
a șeptelului, îndeosebi în gospodă
riile de stat și gospodăriile colec
tive ; majoritatea gospodăriilor agri
cole de stat și gospodăriilor colec
tive și-au creat puternice sectoare 
zootehnice, au livrat statului mai 
multe animale și produse anima
liere. încheierea colectivizării a 
creat condiții pentru o puternică 
dezvoltare a producției animale, 
pentru introducerea pe scară largă 
în zootehnie a metodelor științifice 
cu eficiență economică mare pentru 
ridicarea producției și reducerea 
prețului de cost în această impor
tantă ramură de producție a agri
culturii.

Cu toate progresele însemnate 
realizate pînă în prezent în dezvol
tarea șeptelului, producția de carne 
este rămasă în urmă față de creș
terea consumului — creștere de
terminată de mărirea veniturilor 
oamenilor muncii, de sporirea nu
merică a populației orășenești, de 
mărirea însemnată a consumului de 
carne la sate, precum și de nevoile 
de materie primă ale industriei ali
mentare. Aceasta a creat, în spe
cial în ultimii ani, greutăți în apro
vizionarea cu carne. De aceea, 
pornind de la interesele oameni
lor muncii, de la necesitatea de 
a îmbunătăți continuu aproviziona
rea cu carne a populației, parti
dul și guvernul au luat noi mă
suri menite să asigure o însemnată 
dezvoltare a șeptelului și a produc
ției de carne. Astfel, analizîndu-se 
în amănunțime situația actuală în 
domeniul contractării și achizițiilor 
de animale s-a ajuns la concluzia

că prețurile de cumpărare nu erau 
suficient de stimulatorii, nu răsplă
teau îndeajuns eforturile făcute de 
producători pentru creșterea și în- 
grășarea de animale, și că este ne
cesară cointeresarea mai puternică 
a producătorilor agricoli în dezvol
tarea șeptelului. în acest sens, prin- 
tr-o Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, au fost majorate actualele 
prețuri de cumpărare prin contrac
tări și achiziții a animalelor.

Noile prețuri de contractare și 
achiziții țin seama de schimbările 
intervenite în condițiile de produc
ție a cărnii în țara noastră. Spre 
deosebire de trecut, cînd carnea era 
obținută în principal pe seama tăie
rii vitelor de muncă, în prezent 
cînd muncile agricole se efectuează 
într-o proporție tot mai mare cu 
mijloace mecanizate, ponderea cea 
mai mare în aprovizionarea popu
lației cu carne de vită trebuie să fie 
asigurată prin creșterea și îngrășa- 
rea de tineret bovin. în acest scop 
Hotărîrea prevede stimulente im
portante pentru producători ; prețul 
mediu de cumpărare, la tineretul 
bovin, crește cu circa 50 la sută. 
Prețurile sporesc în raport cu greu
tatea și calitatea animalelor livrate, 
stimulînd astfel pe producători să 
crească animale la o greutate cît 
mai mare și de o calitate superioară. 
De pildă, un producător primește, în 
conformitate cu noile prețuri, pen
tru un mînzat în greutate vie de 200 
kg suma de 1 600 lei (calitatea I) și 
1 500 lei (calitatea a II-a) față de 1 200 
lei pentru calitatea I și 1 000 lei la 
calitatea a II-a cît primea pînă a-

Pentru completarea furajelor necesare sectorului zootehnic în plină 
dezvoltare, gospodăria colectivă din comuna Valul Traian, regiunea Do- 
brogea, cultivă in miriște 170 ha cu porumb și iarbă de Sudan. Cu aju
torul mecanizatorilor de la S.M.T., s-au și semănat peste 100 ha cu cul
turi furajere.

Hunedorenii urmăresc într-un fel 
al lor construcția marilor obiective 
industriale. Cînd din fundații răsar 
coșurile de fum — plămîni uriași 
din beton și oțel prin care vor re
spira noile agregate — își ațintesc 
privirile într-aco- 
lo. Privesc de 
parte turnarea 
tonului, metru 
metru. Iar cînd 
șui își proptește 
fruntea în înălțimi, 
constructorii dau 
de știre : desfă
șoară în vînt un 
steag, mare, ro
șu. pe înălțimile 
proaspăt cucerite, 
însemnează că 
actul final al con
strucției va fi în
cheiat curînd.

Așa s-au petre
cut lucrurile la fie
care mare obiec
tiv industrial con
struit aici și la fel 
s-au petrecut și 
mai deunăzi 
șantierul noii 
brici de aglome
rare a minereuri
lor, unde o briga
dă de constructori 
a ridicat cel mai v 
înalt coș de fum \ 
din țară.

execută operații dificile, inspiră vi
zitatorului admirație și respect pen
tru curajul, hărnicia și priceperea 
lor. Toți sînt tineri crescuți pe șan
tierele Hunedoarei, învățați să lu
creze în ritm susținut. Cînd s-a înăl

țat primul coș, 
la uzina.cocso-chi- 
mică, Matei Stad
ler și Adrian De- 
jeu s-au alăturat 
mănunchiului de 
constructori și nu 
l-au mai părăsit. 
S-au calificat mai 
întîi ca muncitori 
constructori ; apoi 
au urmat școala 
de maiștri. îm
preună cu bătrînul 
Ioan Buch, ei for
mează astăzi un 
grup de adevărați 
specialiști. Proiec
tant» și inginerii 
îi consultă de fie
care dată cînd e 
vorba să înceapă 

nouă construc- 
e.
Nicolae Ciobo-

taru a urcat pe 
schele la 16 ani. 
De atunci stă me
reu pe schelăria 
rotundă a coșuri
lor. îi pla^î să-și 
Dlimbe ’ Diivirile 
peste combinat si 
oraș, peste coșu
rile fumegînde.

— Vedeți coc- 
seria cu 4 coșuri? 
Acolo mi-am fă
cut ucenicia. A-
poi. m-am mutat 
pe rînd la furnale 
și otelării, la blu- 
ming și 
strucțiile 
Călan...

Ca el 
Paul Nagy, Aurel

Ardeleanu, Nicolae Lupu, Gheorghe ' 
Olărescu, mai toți constructorii din 
brigadă. Muncind la mari înălțimi, 
ei au cîștigat. pe lîngă curaj și si
guranță în mișcări, unitate în gîn- 
dire și în soluționarea diferitelor 
situații ivite în ascensiunea lor spre 
vîrful viitoarelor construcții. Expe
riența dobîndită astfel se concreti-

L. VISKI 
coresp. „Scînteii"

pe 
fa-

mai

Un lift 
pentru 
mate- 
ridică

ne 
o înălți- 
140 de

(Continuare in pag. IH-a)

Pătrundem la ba
za coșului, 
de șantier 
transportul 
halelor ne
ca într-un put de 
mină. Numai că, 
în loc să ajungem 
la supraiată, 
trezim la 
me de 
metri.

De la _____
înălțime, Hunedoa
ra apare în toată ?1)
oricît de bine ai cunoaște-o, prive
liștea te impresionează profund. 
Panorama combinatului învăluit în 
fum. forfota șantierelor, coloritul viu 
al noului oraș, transmit aici, la cea 
mai mare altitudine hunedoreană, 
pulsul puternic și continuu al cetății 
metalului.

Cel mai mult impresionează însă 
oamenii care lucrează la această 
înălțime amețitoare. Calmul, sigu
ranța, stăpînirea de sine cu care

această

la con- 
de la

Coșul noii fabrici de aglomerare 
a minereurilor

frumusețea el și,
din Hunedoara sînt și

(Continuare în pag. II-a)
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Fără să bată la 
ușă, o pionieră a 
dat buzna în bi
rou.

— Nu mal dați 
telefon, a sosit au
tobuzul.

Pioniera s-a ri
dicat în vîrfuri și 
l-a sărutat pe 
raionul de partidsecretarul cu propaganda de la 

Grlvița Roșie, după care a continuat.
— Vă mulțumim, am plecat. A ieșit din birou la 

fel cum a intrat, val-vîrtej. 11 întreb pe tovarășul 
secretar.

— E fetița dumneavoastră ?
Nu mi-a răspuns imediat. S-a dus la fereastră. 

M-a invitat și pe mine. Jos, în fața sediului, un 
autobuz era gata de plecare în excursie. Era în
cărcat cu copii.

— Sînt elevi din raionul nostru. Erau îngrijorați. 
Le era teamă că nu mai vine autobuzul. M-au rugat 
să dau un telefon la garaj.

Treceți vă rog prin Gara de Nord. Prin orice gară 
din țară ori stație C.F.R. o să vedeți forfotă de 
copii. Mii de pionieri și școlari pleacă, cu trenul 
ori cu autobuzele, in excursii sau tabere.

Vreți să dăm o raită șl prin scrisorile care au 
sosit în această săptămînă la redacția noastră 1 
Poftiți.

„Ne aflăm la o lecție de geografie pe viu, ne re
latează elevii claselor a IlI-a și a IV-a de la școala 
medie nr. 2 din Bîrlad. Pornind din Bîrlad, din Po
dișul Moldovei, ne îndreptăm spre Onești. Traver
săm Șiretul spre Tg. Ocna, Slănicul Moldovei, pen
tru ca apoi să pornim pe șoseaua care străbate 
munții. De la Onești la Brașov admirăm frumoa
sele priveliști ce se întind spre Podișul Transilva
niei. Vizităm castelul Bran, Peleș, muzeul Doftana, 
casa memorials Nicolae Grigorescu. Caietele noas
tre sînt încărcate cu impresii. E o lecție minunată". 
Să citim împreună și scrisoarea corespondentei 
noastre voluntare de la Cluj, Vass Bella. „...In curtea 
școlii medii nr. 12 funcționează o tabără. Aici elevii 
fac întreceri sportive, sînt organizate diferite jocuri 
la clubul școlii. Se vizitează în colectiv fabricile un
de lucrează părinții' elevilor, expoziții, muzee, se vi
zionează în colectiv filme, sînt organizate excursii 
în regiune și în afara regiunii. Intr-adevăr, copiii 
noștri au astăzi, datorită grijii părintești a parti
dului, o copilărie fericită..."

„In cele mai frumoase locuri din raionul Piatra 
Neamț vor funcționa pe durata vacanței de vară 
53 de tabere pentru elevi. Numărul elevilor din ra
ion care vor petrece vacanța și vor pleca în excursii 
se va ridica la 10 000. Pentru a cunoaște realizările 
regimului nostru, un număr de 800 de elevi vor 
drumeți la Bicaz, Onești, Borzești, Roman etc. 200 
de elevi fruntași vor merge să viziteze Capitala și 
litoralul".

Această veste plăcută ne-a adus-o scrisoarea co
respondentului voluntar C. Asmarandei, din Piatra 
Neamț.

Corespondentul nostru voluntar, profesorul 
Gheorghe Gheorghiu, din Urziceni, a luat pentru 
noi un interviu șefului secției învățămînt din Ur
ziceni.

— Ce măsuri ați luat pentru organizarea vacan
ței de vară a elevilor ?

— Pionierii și școlarii din cele 86 de școli din 
raionul nostru vor petrece vacanța în chip diferit. 
Cei mai mulți dintre ei vor fi oaspeții celor 44 de 
tabere locale organizate în locurile cele mai frumoa
se din raion.

— Cum își vor petrece timpul elevii in aceste 
tabere ?

— Se vor organiza întîlniri cu fruntașii recolte
lor bogate, se vor ține concursuri „Cine știe, răs
punde" pe diverse teme. Se vor organiza drumeții 
pe biciclete în comunele din împrejurimi. Se vor 
audia fragmente literare înregistrate pe bandă de‘ 
magnetofon. Puteți fi siguri că elevii noștri se vor 
simți cît se poate de bine".

Zeci de scrisori ne aduc vești de pe tot întinsul 
patriei. Colectivistul Costel Bîcu, din raionul Co
rabia, ne informează că elevii celor două școli din 
comuna Gura-Padinii s-au întîlnit la un foc de 
tabără în Satu Nou. Au petrecut minunat. Din 
satul Silinești-Iași primim vestea că pionierii au 
venit în ajutorul colectiviștilor, curățind pășunea 
de spini și mărăcini. Dumitru Laurențiu, din Fe
tești, ne invită să vizităm expoziția la care și-au 
dat concursul cercurile de mîini îndemînatice, 
cercul mecanic, cercul de naturale, pictură, radio
fonie etc.

In vara aceasta, peste două milioane de copii 
își vor petrece vacanța în tabere și drumeții.

Să le urăm vacanță plăcută.
NICUȚA TANASE

SCÎNTEIA

Din peisajul de azi al Sucevei. In ultimii ani, aici s-au construit pentru oamenii muncii numeroase blocuri de locuințe care au schimbat înfățișarea orașului.

Carnet cultural
Pe scenele teatrelor de vară

din Capitală

Numeroase teatre și formații ar
tistice au început să prezinte spec
tacole pe scenele teatrelor de vară 
din Capitală. La Teatrul de vară 
din parcul Herăstrău a putut fi vi
zionat spectacolul cu piesa „Casa cu 
două intrări" interpretat de actori., 
ai Teatrului „Nottara“. Același tea
tru va mai prezenta, la Herăstrău 
ca și pe scenele din parcurile „23 
August“ și grădina „9 Mai" (piesele 
„Scandaloasa legătură dintre domnul 
Kettle și doamna Moon“, „Antoniu 
și Cleopatra“, „Băieții veseli“ și „Fe
meia îndărătnică". La teatrele de 
vară din parcurile „N. Bălcescu“ și 
Herăstrău vor mai fi prezentate de 
către teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra", spectacolele „Comedia ero
rilor“ și „Cezar și Cleopatra".

Expoziție
a Galeriilor din Dresda

la București

Oameni la înălțimi
(Urmare din pag. I-a)

zează în rezultatele mun
cii lor 
destul 
acum 
a foet 
în 180 
fabrici 
140 de metri 
ceva mai mult de 60 de 
zile.

Această lucrare unică 
in felul ei la Hunedoara 
și în tară are o poveste 
scurtă, și tocmai prin a- 
ceasta, interesantă. Cîti- 
va ingineri.— Gheorghe 
Moldt, Iosif Brad, Alexan
dru Lugojan și alții —• oa
meni cu inițiativă, au ho- 
tărît să aplice și la aceas
tă lucrare metode tehnice 
moderne, 
metodele 
construcției în multe zile 
de muncă ei au gîndit, au 
calculat, au comparat so
luțiile vechi cu cele noi. 
Au ajuns la o concluzie 
îndrăzneață : să foloseas
că cofrajelș glisante atît 
de frecvent întilnite chiar 
pe șantierele de locuințe 
din Hunedoara. Le-au a- 
daptat la speciiicul 
construcții,. într-un' 
ingenios. Dispozitive sim
ple trebuiau să asigu
re strîngerea 
lor pe diametru și sec
țiune, în așa fel îneît 
la turnarea ultimului me
tru cub de beton coșul să 
aibă forma unui trunphl 
de con, cu diametrul mic
șorat progresiv. Matei 
Stadler, Ioan Buch și A- 
drian Dejeu, chemați să 
studieze și ei proiectul, 
și-au spus părerea după 
cîteva ceasuri :

— Să-ncercăm 1
Era răspunsul așteptat. 

Toți erau convinși că va 
merge bine. „Ne vom ri
dica zilnic cu cel puțin , 
2,5 metri“ — spuneau ei.

Cei trei au pornit la lu
cru. S-au înțeles cu oame
nii din brigadă șl au hq- 
tărît să nu . părăsească 
schela pînă ce coșul nu

de fiecare zi. E 
sä amintim că 

10 ani, primul coș 
ridicat la 90 metri 
zile, iar coșul noii 
de aglomerare de 

în doar

să renunțe la 
„clasice“ de

noii 
mod

cofraje-

va atinge înălțimea sta
bilită. Brigada s-a împăr
țit în trei schimburi. La 
sfîrșitul lunii aprilie a în
ceput ascensiunea. Zi șl 
noapte, pe soare, ploaie 
sau vînt, betonul șl otelul 
urcau mereu fără nici o 
întrerupere. întrecerea zil
nică cu înălțimile dădea 
cîștig oamenilor ; ritmul 
era de peste 3 metri pe zi.

Cînd coșul, ajunsese la 
cîțiva zeci de metri, au 
venit zile ploioase. Nori 
negri învăluiau platforma 
de lucru. Intr-o noapte, 
trăznete și fulgere s-au 
năpustit spre schele. Din 
vîrful coșului răsuna un 
alas :

— Heil, toată lumea să 
coboare, încetăm lucrul 1

Cei din schimbul de 
noapte n-au apucat să 
coboare cînd au dat ochii 
cu Matei Stadler, venit în 
grabă de acasă. Și-a dat 
repede seama de situație.

— Cine Be teme, le-a 
zis el, să tragă un somn 
pînă dimineața. Cine nu, 
să urce cu 
fele n-au 
Schelăria e 
pavăză...

La acest îndemn toți oa
menii au urcat la înălți
me. Pe ploaie au conti
nuat turnarea betonului. 
A fost un bilanț neaștep
tat — aproape 4 metri.

'★

mine. Trăzne- 
ce ne face, 
cea mal bună

PE DRUMURILE BANATULUI
An de an sînt alocate sume tot 

mai importante pentru construcția 
de drumuri moderne și pentru în
treținerea celor existente. Cu cit 
drumurile și șoselele sînt mai bine 
întreținute, cu atît se prelungește și 
viața autovehiculelor, se realizează 
viteze de1 circulație mai mari,, se 
transportă un volum sporit de măr
furi și un număr crescut de călători.

Despre măsurile întreprinse pen
tru îmbunătățirea stării drumu
rilor din regiunea Banat și despre 
ceea :e ar mai fi de făcut în această 
direcție, ne-au vorbit mai mulți spe
cialiști, precum și beneficiari ai unor 
lucrări.

„Pentru a avea drumuri bune, 
realizate și întreținute cu cheltuieli 
minime, a spus tov. ing. Pavel 
Frențiu, șeful secției de drumuri a 
sfatului popular regional, acordăm 
o atenție deosebită folosirii mate
rialelor locale, aflate în apropierea 
fronturilor de lucru. Așa am proce
dat la repararea drumului dintre 
Birda și Voiteni — lung de 9 km. 
în loc să aducem piatră de la dis
tanțe mari, a fost folosit nisip din 
localitate. S-au economisit astfel 
peste 760 000 lei.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare raionale și comunale 
au. reușit să antreneze în ultima 
vreme un mare număr de »cetățeni 
la întreținerea drumurilor. în: multe 
sate și comune s-au
pe care s-au specializat în lucră
rile de întreținere a druniurilor. 
întrajutorarea între comune este o 
altă formă prin care se realizează 
la vreme lucrările de întreținere. 
La repararea drumului dintre 
Beșenova și Valcani, pe lîngă locui
torii din aceste comune, au contri
buit șl cei din Nerău. Și exemplele 
ar putea continua.

în regiunea noastră mai există 
însă și drumuri întreținute neco
respunzător. Pe unele șosele — ca 
cea dintre Birda și Gătaia — ma
terialul pietros așteaptă de luni de 
zile să fie împrăștiat.’ în raioanele 
Lugoj, Ora vița și Lipova, personalul 
de întreținere (picheri și cantonieri) 
nu se ocupă cu toată atenția de lu
crările din. aceste sectoare. Uneori 
se fac lucrări mai mari — în special

la podețe — și sînt lăsate pe plan 
secundar drumurile ocolitoare co
respunzătoare, astfel că pe timp 
ploios autovehiculele se împotmo
lesc. Multe neajunsuri ar fi putut 
fi înlăturate dacă sfatul popu
lar regional, secția noastră de dru
muri ar fi controlat mai îndea
proape cum se desfășoară lucrările 
și ar fi extins experiența bună cîș- 
tigată.

In acest an, conform planului, în 
regiune se vor moderniza drumuri 
regionale 
în afara 
ce se vor 
1 600 km),
desfășurare.

pe o lungime de 14 km, 
lucrărilor de întreținere 
executa (pe mai bine de 
Lucrările se află în plină 

Traseele Șteierdorf—

Ancheta „Scinteii"

care circulația se 
condițiile cele mai

modernizări șl îm-

urcat in vîrful co
ds fum într-o diml- 
de sfîrșit de iunie. 
S'tadler ducea cu el

Am 
șuiul 
neatâ 
Matei
un 6teag mare, roșu. Oa
menii l-au primit cu urale. 
Paul Nagy, unul din con
structorii evidentiați, l-a 
ridicat în vîrful schelei șl 
l-a desfășurat larg în vîn- 
tul cald, văratic, pe înăl
țimea cucerită chiar în 
acea dimineață. Hunedo- 

'renii au privit steagul cu 
bucurie, ca pe un semn 
al unei noi victorii în 
muncă : intrarea apropia
tă în probe a agregatelor 
noii fabrici de aglomera
re din Hunedoara.

Bozovici—lablanița (cu o lungime de 
77 km), Oravița—Moldova Nouă (56 
km), Lipova—Zăbalț (37 km), Reșița 
■—Lupac—Cacova (39 km) șl altele 
sînt artere pe 
desfășoară în 
bune“.

„Lucrările de
bunătățiri de drumuri aparținînd 
întreprinderii noastre sînt în pli
nă desfășurare — ne-a relatat, 
la rîndul său, tov. Aurel Cacovean, 

format echi- directorul Direcției regionale de 
drumuri și poduri Timișoara. .Tra
seele Timișoara—Moravița—Caran
sebeș—Mehadia și Reșița—Caran
sebeș—Hațeg sînt planificate a se 
moderniza în acest an. Lucrările 
pregătitoare sînt avansate. Pentru 
a se folosi cît mai bine resursele 
locale și a se realiza un preț de 
cost cît mai redus, pe mai multe 
șantiere s-au introdus metode noi 
de lucru. Unele drumuri modernizate 
se vor îmbunătăți prin sistematiza
rea elementelor geometrice și prin 
aplicarea de îmbrăcăminți asfaltice 
noi, la confecționarea cărora se va 
folosi nisip bituminös.

Cîteodată însă, lucrările se desfă
șoară într-un ritm prea lent ; pe u- 
nele. șantiere, ele sînt de calitate 
slabă. Noi vom lua măsuri ca dru-

murile executate să fie din ce în ce 
mai bune“.

Așa cum am arătat, cu privire la 
problema drumurilor și-au spus cu- 
vîntul și reprezentanți ai beneficia
rilor, între care tov. Simion Mărgi- 
neanțu, din serviciul de exploatare 
al întreprinderii I.R.T.A.-Banat, și 
un grup de șoferi : „Față de anii 
trecuți — au arătat ei — dru
murile și șoselele din regiune sînt 
mult îmbunătățite. Ți-e mai mare 
dragul să călătorești pe unele din 
ele. Pe altele însă media de parcurs, 
mai ales cu autobuzele, nu poate 
depăși uneori viteza de 14—15 km 
pe oră. Distanța dintre Reșița și A- 
nina — de 37 km — se parcurge în 
aproape 4 ore, ceea ce înseamnă cu 
o viteză medie mai mică de 14 km 
pe oră. Nici pe șoseaua dintre O- 
ravița și Bozovici (49 km) nu se 
poate călători cu o viteză mai mare. 
De la Timișoara spre Becicherecu 
Mic, adică atît cît ține raionul Ti
mișoara, șoseaua este prost întreți
nută. După aceea, pînă la Sînnico- 
lau-Mare, mergi ca pe asfalt. Un 
drum cu aceleași condiții de circula
ție, cu două feluri de gospodari. în 
prezent se lucrează intens la mai 
multe artere din regiune. Dar pe u- 
nele locuri lucrările se tărăgănează. 
Ar fi bine ca sfaturile populare din 
aceste raioane să învețe din experi
ența altora, șă acorde atenția cuve
nită acestei probleme atît de impor
tante. Căcf condiții, posibilități și 
experiență bună există“.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scinteii"

Marți se deschide în sălile Muzeu
lui de Artă al R.P. Romîne din str. 
Știrbei Vodă nr. 1 o expoziție de 
pictură din secolele XV—XVIII a 
Galeriilor de Artă din Dresda. Vor 
fi expuse 120 de opere. Printre cele 
mai valoroase lucrări se află 
„Doamna în alb' a lui Tizian, 
„Autoportret" Ji „Femeie cîntărind 
aur" de Rembrandt, pînze ale lui 
Veronese, Tintoretto, Bernardo 
Strozzi, Caracal, peisaje de Cana
letto, lucrări de Rubens, Van Jlyck, 
Hals, Brueghel, Ruisdael, „Portret 
de bătrîn cu colan de aur' al lui 
Velasquez. ♦

Filme noi
pe ecranele Capitalei

Concertul mult visat — coproduc
ție a studiourilor maghiare și ceho
slovace. Scenariul : Mâriăssy Judit. 
Regia : Mâriăssy Felix. în viața a 
două tinere căsnicii apar neînțele
geri, care vor fi în cele din urmă 
depășite. Unul din rolurile principa
le e interpretat de Jana Brejchova, 
cunoscută din filmele „Capcaryi lu
pilor", „Principiul suprem", „Baro
nul de Mlinchausen“ ș. a.

Podul rupt — producție a stu
diourilor din R. P. Polonă. Scena
riul : Roman Bratny. Regia : Jerzy 
Passendorfer. Filmul evocă lupta 
armatei poloneze, în primii ani de 
după război, împotriva unor bande 
teroriste.

Elena din Troia — prodqcție a 
studiourilor americane, inspirată din 
epopeea homerică „Iliada“. Scena
riul : John Twist și Hugh Gray. Re« 
gia : Robert Wise.

ln sprijinul candidaților la concursul de admitere în învățămîntul superior

Cf.tuntiue.țe.a
Mulți absolvenți ai școlii medii se 

află acum intr-un moment impor
tant : alegerea drumului în viață, 
optarea pentru viitoarea profesiune. 
Acestor tineri ne adresăm, în rîndu- 
rile de față, cu dorința de a le înfă
țișa importanța studiului mecanicii 
pentru viitoarele cadre cu calificare 
superioară.

în anul 1962, la universitățile din 
țara noastră au fost înființate facul
tăți de matematică-mecanică, avînd 
în profilul lor patru secții de meca
nică : hidrodinamica — la București 
și Cluj, teoria elasticității — la 
București și Iași. Care e rostul învă- 
țămîntului mecanicii în aceste facul
tăți, care sînt nevoile de cadre din 
această specialitate și perspectivele 
muncii lor ?

Asemenea fizicii, chimiei, biologiei 
— mecanica este una din științele 
fundamentale ale naturii. Practic 
vorbind, în numeroase fenomene ale 
naturii și realizări ale tehnicii in
tervin în mod esențial fenomenele 
de echilibru și mișcare mecanică. în 
construcții civile, construcții de ma
șini, de nave și aeronave, în con
strucții hidrotehnice, în transporturi 
etc. problemele de mecanică ocupă 
primul plan.

Tehnica modernă — tehnică a vite
zelor mari, a presiunilor și tempera
turilor înalte, a materialelor noi, a 
soluțiilor constructive îndrăznețe și 
economice — pune în fața cercetării 
și practicii probleme în rezolvarea 
cărora mijloacele teoretice elemen- 

: tare nu mai fac față. Astfel, proble- 
thele referitoare la mișcarea fluide
lor peste baraje și deversoare, miș
carea fluidelor în medii poroase 
(circulația apel, țițeiului și gazelor 
în sal), aerodinamica vitezelor sub
sonice și supersonice, amenajări hi- 

’drologice ; problemele de calculul 
fundațiilor, de construcții cu ele
mente subțiri elastice, de concentrări 
ale tensiunilor în organe de mașini, 
probleme de laminare, stanțare și

de- meeanieian
așchiere a metalelor, cercetarea ex
perimentală și teoretică a proprietă
ților mecanice ale noilor materiale 
— iată exemple de probleme impor
tante a căror abordare necesită fo
losirea unui puternic și modern a- 
parat matematic.

Pînă acum, în pregătirea de meca- 
nicieni în cadrul fostei facultăți de 
matematică și fizică a Universității 
din București au fost obținute re
zultate bune. Aproximativ 40 la sută 
dintre absolvenții în mecanică din 
ultimii 10 ani sînt încadrați în învă
țămîntul mediu, circa 40 la sută lu
crează în învățămîntul superior u- 
niversitar și tehnic, iar 20 la sută 
în institute de cercetări științifice. 
Ca profesori în învățămîntul mediu, 
Ia lecțiile de matematică ei subli
niază legătura studiului teoretic cu

practica, însemnătatea calculului 
efectiv, explică convingător elevilor 
că matematica nu este un joc ab
stract al minții, ci temelia de nă
dejde a oricărei activități științifice 
și realizări tehnice. Unii dintre acești 
absolvenți păstrează mai departe le
gătura cu facultatea, desfășurînd, 
paralel cu munca de predare la ca
tedră, și o activitate științifică.

în domeniul cercetării științifice, 
spre deosebire de situația din trecut, 
țara noastră dispune azi de cadre cu 
pregătire superioară specializate în 
hidrogazodinamica subterană, în di
namica rîurilor, în teoria turbulen
tei și stratului limită ; de asemenea, 
acum există specialiști în teoria 
plasticității, în reologie, elasticitate 
liniară și neliniară, teoria plăcilor 
curbe subțiri și în alte domenii ale

într-unul din laboratoarele catedrei de hidrodinamică și teoria 
elasticității. (Foto t A. Carto!an)

mecanicii corpurilor solide și fluide. 
Deși în cea mai mare parte încă ti
neri, acești specialiști au realizat lu
crări științifice apreciate. în ce pri
vește aplicarea în practică a meto
delor mecanicii, merită arătat căi 
unii, dintre. foștii noștri studenți au 
lucrat la proiectarea deversoarelor 
unor construcții hidrotehnice, la a- 
menajările hidrologice ale unor ba
zine de rîuri, la studiul construcției 
metalice a cuptoarelor de clincher, a 
traversărilor de conducte peste rîuri, 
au participat la rezolvarea unor pro
bleme privind carcasele blocurilor- 
turn din Capitală etc. în aceste lu
crări, specialiștilor de formație uni
versitară nu le revine rolul de a du
bla sau de a înlocui pe ingineri, ci 
de a colabora cu ei, de a studia a- 
cele aspecte care se afiș în afara 
cadrului pregătirii mecanico-mate- 
matice a acestora.

înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de-al IlI-lea Congres al parti
dului în domeniul dezvoltării eco
nomiei și culturii socialiste implică, 
între altele, ridicarea nivelului pre
gătirii teoretice a studenților în în
vățămîntul tehnic superior, adapta
rea continuă a profilului învățămîn- 
tului universitar la nevoile practicii. 
Totodată, se deschide perspectiva 
unui nou avînt al cercetării funda
mentale în matematică, mecanică, 
științele tehnice etc. De aici rezultă 
limpede că în fața secțiilor de me
canică ale facultăților de matema
tică-mecanică stă sarcina de a pre
găti, în număr mare, cadre didactice 
pentru învățămîntul mediu, pentru 
învățămîntul superior, pentru acti
vitatea de cercetare științifică și 
proiectare.

La baza studiului mecanicii în fa
cultățile de matematică și mecanică 
stă o foarte temeinică pregătire ma
tematică de specialitate. Locul esen
țial îl ocupă complexul de discipline 
legate de studiul analizei matema
tice și al ecuațiilor funcționale, 
calculul diferențial și integral, teoria 
funcțiilor de o variabilă complexă, 
ecuații diferențiale, integrale și cu 
derivate parțiale, analiza funcțio
nală. Se predau, de asemenea, 
cursuri dezvoltate de algebră și geo
metrie și — desigur — de mecanică 
generală. în ultimii ani de studiu 
din facultate, pe primul plan trec 
disciplinele de specialitate : hidro- și 
aerodinamică, hidraulică, hidrogazo-

dinamică subterană, teoria elastici
tății, teoria plasticității, reologie etc, 
precum și un număr mare de cursuri 
(la alegere) menite să pună la 
curent pe studenți cu realizările ac
tuale în cele mai importante dome
nii ale mecanicii. Totodată, o im
portanță crescîndă se acordă studiu
lui metodelor experimentale în me
canică, metodelor aproximative, 
numerice etc.

Autorii rîndurilor de față cunosc 
bine situația din trecut, cînd cămi
nele, cantinele și bursele erau doar 
o iluzie, sau, în cel mai bun caz, o 
pomană, cînd își terminau studiile 
de matematică abia 3—5 la sută din 
cei care intrau în anul I al facul
tății, și aceștia fiind adesea sortiți să 
îngroașe rîndurile șomerilor intelec
tuali. Astăzi, studenții facultăților de 
mecanică și matematică, la fel cu 
cei ce învață în toate instituțiile de 
învățămînt superior din țara noastră, 
sînt scutiți de orice fel de taxe, lo
cuiesc în cămine confortabile, iau 
masa la cantine moderne. Laboratoa
rele utilate cu instalații moderne și 
aparate din cele mai perfecționate, 
bibliotecile cu mii de volume oferă 
studenților — alături de îndrumarea 
științifică de specialitate înfăptuită 
de cadre didactice cu o bună pregă
tire — un climat prielnic pentru 
formarea lor în domeniul de activi
tate căruia i s-au consacrat. După 
absolvire, fiecare tînăr are asigurat 
locul de muncă.

Unii tineri cu înclinație spre ma
tematică - se îndreaptă ■— adesea la 
sfatul părinților — spre institutele 
tehnice de învățămînt superior, cu 
toate că nu ingineria este adevărata 
lor vocație. Progresul continuu al 
științei și tehnicii cere un număr tot 
mai mare de matematicieni și me- 
canicieni de formație universitară 
pentru nevoile învățămîntului, cer
cetării științifice și producției și de 
aceea e firesc și util ca unii dintre 
acești tineri să fie îndrumați și spre 
învățămîntul mecanicii. Profesiunea 
de mecanician este veche și totoda
tă foarte nouă. Multă vreme, un a- 
panaj al tehnicii, ea capătă cu repe
ziciune importanță ca profesiune in
dependentă și de mare viitor.

Acad. prof. CAIUS IACOB 
Conf. univ. LIVIU SOLOMON 

Facultatea de matematică- 
mecanică a Universității 

din București

CINEMATOGRAFE : Elena din Trola
— cinemascop : Patria (bd. Magheru 
12—14), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14),
I Mal (bd. 1 Mal 322), Gh. Doja (Calea 
Grivlțel 80), Stadionul Dinamo (șos. Ște
fan cel Mare), Arenele Libertății (Str.
II Iunie), Stadionul Ciulești (șos. Giu- 
leștl). Concertul mult visat : Republica 
(bd. Magheru 2), București (bd. 6 Mar
tie 6), Grlvița (Calea Griviței — podul 
Basarab). O perlă de mamă : rulează la 
cinematografele Magheru (bd. Magheru 
29), I. C. Frimu (bd. B Martie 16), Lu
ceafărul (Calea Rahovel 118), Grădina 
Progresul (str. Ion Vidu 5). Misterele 
Parisului — cinemascop : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (Str. Gri- 
gorescu 24). Victoria (bd. 6 Martie 7). 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștii 
Noi), V. Roaită (bd. 1 Mai 57). Tăunul : 
Tineretului (Calea Victoriei 48). Pe ur
mele bandei : Central (bd. 6 Martie 2). 
Iile Plntllie (șos, Colentina 84). Volga 
(șos. Ule Pintille 61) Clubul cavalerilor
— cinemascop : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Ștefan cel Mare (șos. Ștefan cel 
Mare — colt cu str. Llzeanu). Program 
special pentru copii : dimineața la cine
matograful 13 Septembrie (str. Doamnei 
9). Noaptea pe autostradă : 13 Septem
brie (după-amlază) (str. Doamnei 9). 
Balada husarilor : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Fantomele din Spessart : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Doctor In filo
zofie : Glulești (șos. Ciulești), 8 Martie 
(str. Buzești 9—11), Arta (Calea Călărași 
153). Camelia : Cultural (piața Ilie Pin- 
tille 2). Lumină de iulie : rulează la 
cinematograful Alex. Popov (Calea ©Ti
vitei 137). Noua prietenă a tatii : rulează 
la cinematografele C-tln David (șos. 
Crîngași 42). G. Bacovia (șos. Giurgiului 
3). Cumpără-ți un balon — cinemascop ; 
Unirea (bd. 1 Mal 143). Moștenire cu 
bucluc : rulează la cinematografele Alex. 
Sahia (Calea Văcărești 21). Libertății 
(str. 11 Iunie 75). Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30), Grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Tu ești minunată : 
Flacăra (Calea Dudești 22) B. Delavran- 
cea (bd. Libertății 70—72), Grădina T. 
Vladimirescu (Calea Dudești). Ordtnul 
Ana : rulează ,1a cinematografele T. Vla
dimirescu (Calea Dudești 97). Floreasca

(str. 1. S. Bach 2). Estrada, estradă : 
Miorița (Calea Moșilor 127), 23 August
(bd. Dimitrov 118), Patinoarul 23 August, 
G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), Grădina 
Moșilor (Calea Moșilor 221), Mameiucul : 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). Cereo- 
mușld : Popular (str. Mătăsarl 31). Ado
rabile șl mincinoase : 16 Februarie (bd. . 
30 Decembrie 89). căpitanul Fracasse — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (Str. M. Emlnescu 127). 
Legea e lege t rulează la cinematograful 
Olga Banele (Calea 13 Septembrie 196), 
Cursa de 108 kilometri : rulează la ci
nematograful 30 Decembrie (Calea Fe
rentari 86). Colegii : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (șos, Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea pentru 
tineretul școlar. 19,45 — Filmul romînesc 
, Cinci oameni la drum I“. 21,05 — Seara 
pe uliță — montaj llterar-muzical. 21.45 
— Telesport. In încheiere : Buletin âe 
știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin în cursul dimineții. 
Cu totul izolat în vestul țării, au căzut 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 33 grade 
la Viziru și 23 grade la Topllța. In Bucu
rești ; Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă. cu cerul mal mult senin : vîn
tul a suflat slab din nord-vest. Tempe
ratura maximă a aerului a fost -le 32 grade.

Timpul probatul pentru zilele d* 16. 17 
și 18 iulie. In țară : Vreme in general 
frumoasă șt călduroasă, cu cerul varia- 
bil, mai mult senin. Pe alocuri vor 
cădea ploi de scurtă durată în cursul 
după-amtezelor. Vînt moderat. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 12 și 22 grade Iar maximele 
între 26 șl 36 grade local mai ridicate. In 
București șl pe litoral : Vreme frumoasă 
șl călduroasă cu cerul mal mult senin, 
Vyit slab din est. Temperatura în creștere.
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cum. Pentru un mînzat de greutate 
sporită, cîntărind 275 kg, producă
torul primește 9 lei pe kilogram (ca
litatea I) și 8,40 lei pe kilogram (ca
litatea a II-a), iar pentru imul de 
420 kg primește 9,80 lei pe kilogram 
(calitatea I) și 9,30 lei pe kilogram 
(calitatea a II-a). La aceeași greutate 
de 420 kg, după vechile prețuri pri
mea 7 lei pe kilogram la calitatea 
I, iar pentru calitatea a II-a pri
mea 6 lei pe kilogram.

Hotărîrea prevede avantaje și 
pentru contractarea de vite adulte. 
Astfel pentru o vită adultă în greu
tate de S50 kg calitatea I producă
torul primește 6,30 lei pe kilogram 
revenind în total 3 465 lei, față de 
5,50 lei pe kilogram, sau 3 025 lei în 
total, cît primea după vechile pre
țuri. Pentru vitele adulte de calita
tea a II-a, producătorul primește pe 
un kilogram greutate vie 5,60 lei, 
față de 4,70 lei cît se plătea înainte. 
In afară de aceste stimulente impor
tante, producătorii care livrează ti
neret bovin și vite adulte în pe
rioada 1 ianuarie — 30 aprilie pri
mesc în plus 0,50 lei pentru fiecare 
kilogram greutate vie.

Oile și bătălii constituie, de aseme- 
faea, o sursă importantă de carne. 
.Datorită calităților sale nutritive su
perioare, carnea de oaie și în spe
cial de batal constituie un aliment 
valoros pentru hrana populației — 
în multe țări ea fiind mai căutată și 
mai scumpă chiar decît carnea de 
pasăre. Potrivit noilor prețuri de 
contractare, un producător poate pri
mi pentru un batal de 50 kg — 300 
lei (calitatea I) și 275 lei (calitatea a 
II-a), iar pentru o oaie în greutate 
Vie de 40 kg poate primi suma de 
220 lei (calitatea I) și 180 lei (calita
tea a II-a). Crescătorii de ovine ob
țin, de asemenea, mari avantaje prin 
valorificarea mieilor și a lînei pen
tru care se plătesc prețuri stimula
torii.

Agricultura noastră dispune de 
condiții din cele mai bune pentru 
creșterea și îngrășarea porcilor, a 
căror hrană o constituie în princi
pal porumbul. în ce privește con
tractarea porcilor, pentru o și mai 
mare cointeresare a producătorilor 
s-a stabilit ca, pe lîngă prețurile de 
pînă acum, stimulatorii, să se acor
de în perioada 1 martie—30 iunie 
tin plus de 1 leu pentru fiecare kilo
gram greutate vie, dacă animalele 
sînt livrate la o greutate de peste 
90 kg.

Deosebit de importantă este pre
vederea după care și pentru contrac
tele în curs, încheiate după vechile 
prețuri, și scadente după 15 iulie a.c., 
producătorii vor beneficia de noile 
prețuri majorate. Această prevedere 
evidențiază încă o dată caracterul 
deosebit de avantajos al relațiilor 
producătorilor cu statul, grija cu 
care sînt respectate obligațiile asu
mate prin contracte.

Hotărîrea cuprinde diferite alte 
înlesniri în legătură cu pășunatul, 
cu producția de furaje de către 
producătorii care contractează ani
male, acordarea de avansuri bă
nești fără dobînzi, anumite scutiri 
și reduceri de taxe etc. Se pre
vede, printre altele, ca sfaturile 

H populare să acorde prioritate la 
pășunat atît pentru animalele con
tractate de către gospodăriile a- 
gricole colective cît și pentru cele 
proprietate personală ale colecti
viștilor și producătorilor indivi
duali ; se prevede, de asemenea, ca 
la acordarea de alocații de stat pen
tru copiii salariaților și pensionari
lor să nu se ia în calcul veniturile 
obținute din creșterea animalelor.

Este în interesul gospodăriilor a- 
gricole socialiste, al colectiviștilor, al 
celorlalți producători ca, folosind 
avantajele și condițiile create, să 
crească și să contracteze cît mai 
multe animale, bine îngrășate, de 
calitate superioară, să aplice metode 
înaintate, eficace, pentru dezvolta
rea sectorului zootehnic, sporirea 
producției de carne și alte produse 
animaliere. Alături de unitățile agri
cole socialiste, țăranii colectiviști și 
producătorii individuali — îndeosebi 
cei din raioanele de munte — cărora 
li s-au acordat importante stimu
lente, sînt chemați să mărească cît 
mai mult numărul de animale și 
producția acestora.

Pentru toți oamenii muncii din 
agricultură, gospodării de stat și 
gospodării colective, colectiviști, 
pentru toți Crescătorii de animale 
este o datorie de cinste de a răs
punde noilor eforturi făcute de stat,

Reduceri de prețuri la
Consiliul de Miniștri a aprobat, 

printr-o hotărîre, reducerea prețuri
lor de vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum, printre care : 
aparate de radio din producția in
ternă cu lămpi electronice, stabiliza
tori de tensiune pentru ' televizoare, 
țesături și confecții din fire artifi
ciale tip bumbac, unele tipuri de 

de oamenii muncii de la orașe — 
care le dau un puternic sprijin tri- 
mițînd la sate tractoare și mașini 
moderne, îngrășăminte chimice, pro
duse Industriale de larg consum etc. 
Muncind cu pricepere și energie, ei 
trebuie să asigure sporirea efective
lor de bovine, porcine, oi, batali, 
păsări, a numărului de animale 
contractate la o greutate cît mai 
mare și cu respectarea strictă a ter
menelor de livrare și a condițiilor 
de calitate, mărindu-și contribuția 
la creșterea producției și a volumu
lui de contractări, a livrărilor către 
stat și prin aceasta la îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării oamenilor 
muncii. Gospodăriile de stat trebuie 
să folosească din plin posibilitățile 
pe care le au pentru a obține pro
ducții tot mai mari de carne și alte 
produse, de a-și spori contribuția la 
asigurarea fondului central al sta
tului.

O mare atenție trebuie să se a- 
corde dezvoltării creșterii porcilor 
și păsărilor — specii care se înmul
țesc ușor, ajung într-un timp mai 
scurt la maturitate, asigurînd astfel 
cantități importante de carne pen
tru consumul populației. în ultimii 
ani s-au luat un șir de măsuri pen
tru crearea unor ferme industriale 
de creștere a porcilor și păsărilor 
în G.A.S. cu care scop s-au investit 
însemnate fonduri. Unele dintre a- 
cestea se află în curs de construc
ție. Este deosebit de important ca 
comitetele regionale de partid, con
siliile agricole și trusturile gostat 
să sprijine și să accelereze punerea 
în funcțiune a acestor mari unități 
producătoare de carne și ouă, să 
asigure popularea lor cu efective 
matcă din cele mai productive rase. 
La fel, este necesar să se acorde 
un sprijin eficient gospodăriilor co
lective, ca acestea să dezvolte tot 
mai mult fermele de păsări. Are o 
mare însemnătate aplicarea întoc
mai și într-un termen cît mai scurt 
a indicațiilor date de partid și gu
vern privind extinderea suprafețe
lor cultivate cu porumb, ceea ce va 
asigura posibilități pentru hrănirea 
unui număr sporit de porci și pă
sări.

în ansamblul măsurilor luate 
pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic un rol hotărîtor îl are asi
gurarea bazei furajere. Iată de ce 
organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare, consiliile agri
cole, conducerile unităților socialiste 
din agricultură sînt chemate să ia 
fără întîrziere măsuri practice, con
crete, pentru valorificarea tuturor 
resurselor și posibilităților existente 
în fiecare regiune, raion, sat și gos
podărie, în vederea măririi produc
ției de furaje. Aceste măsuri trebuie 
să asigure folosirea cît mai rațio
nală a tuturor suprafețelor de pă
șune, inclusiv a celor din golurile 
de munte, strîngerea și depozitarea 
cu grijă a variatelor resurse de nu
trețuri atît pentru fîn cît și pentru 
siloz. Trebuie spus că în unele re
giuni ca Ploiești, Bacău, Maramureș 
pășunile și alte surse de furaje sînt 
departe de a fi folosite pe deplin. 
Posibilități însemnate pentru asi
gurarea hranei animalelor aflate în 
proprietatea colectiviștilor pot fi 
puse în valoare prin folosirea chib
zuită, gospodărească a loturilor per
sonale ; colectiviștii trebuie îndru
mați să cultive în mai mare măsură 
aceste loturi cu plante furajere va
loroase.

Concomitent cu măsurile pentru 
sporirea producției de furaje este 
necesar ca în fiecare unitate agri
colă socialistă să se urmărească în 
permanență, pe toate căile, redu
cerea sistematică a prețului de cost 
în sectorul zootehnic.

Noile sporuri de prețuri și cele
lalte avantaje acordate de stat gos
podăriilor agricole colective și celor
lalți producători la contractarea și 
livrarea de animale se ridică la 
sume însemnate. De unde pot fi 
procurate asemenea fonduri ? Inte
resele generale ale dezvoltării con
tinue a ecbnomiei naționale- impun 
ca cheltuirea acestor fonduri să nu 
ducă în nici un caz la restrîngerea 
sumelor investite pentru înălțarea 
de noi fabrici și uzine, pentru con
strucții de locuințe, pentru pensii, 
învățămînt și sănătate și alte acțiuni 
social-culturale. Reducerea acestor 
fonduri ar micșora ritmul dezvoltă
rii economiei naționale — temelia 
creșterii bunăstării întregului po
por. în același timp, dacă concomi
tent cu majorarea prețurilor de 
cumpărare la animale, s-ar menține 
actualele prețuri de vlnzare cu amă

unele bunuri de consum
ceasuri de mină, unele sortimente de 
cafea, ceai, romuri, licheoruri din 
import, unele articole de toaletă etc.

Reducerea de prețuri intră în vi
goare la data de 15 iulie, cu excep
ția țesăturilor și confecțiilor din fire 
artificiale tip bumbac, pentru care 
noile prețuri se aplică la data de 
1 august. 

nuntul, ar însemna ca vînzarea căr
nii să se facă în pierdere. Iată de ce 
hotărîrea stabilește ca o parte a a- 
cestor mijloace bănești necesare a- 
coperirii sporului de prețuri la con
tractări și achiziții de animale să fie 
obținută prin majorarea corespunză
toare a prețurilor de vînzare în co
merț a cărnii, a conservelor și pre
paratelor de came. în țara noastră, 
în raport cu alte produse alimenta
re, cu veniturile realizate de oamenii 
muncii, prețul de vînzare a cărnii 
era mai scăzut decît în alte țări, 
chiar în acelea unde există mai pu
ține posibilități pentru populație de 
a consuma alte produse mai ieftine 
— legume, fructe etc. Ansamblul de 
măsuri luate prezintă o deosebită 
importanță pentru mărirea produc
ției de carne la nivelul cerințelor de 
consum, în continuă creștere, ale 
populației.

Pentru a veni în sprijinul celor 
care realizează venituri mai mici și 
au greutăți familiale, Consiliul de 
Miniștri a stabilit, printr-o hotărîre, 
să se acorde pe timp de un an, de 
la 1 iulie 1963 — la 1 iulie 1964, 
unor categorii de salariați al căror 
salariu tarifar este pînă la 800 lei și 
pensionarilor cu o pensie pînă la 600 
lei, o compensație bănească, diferen
țiată, după situația familială a fie
căruia. De exemplu, potrivit acestor 
măsuri, un salariat cu un salariu 
tarifar pînă la 800 lei, avînd soția 
nesalariată și 2 copii pînă la 14 ani, 
va primi o compensație bănească de 
120 lei trimestrial, iar dacă are 4 
copii — de 180 lei trimestrial ; un 
pensionar cu pensia pînă la 600 lei, 
avînd soția nesalariată, va primi 60 
lei trimestrial, și pentru fiecare copil 
sub 14 ani cîte 30 lei trimestrial. 
Pentru acordarea compensațiilor bă
nești familiilor cu venituri mici sta
tul va cheltui fonduri însemnate. A- 
ceste măsuri de compensație vin în 
sprijinul celor care au venituri mici, 
pentru a face față cheltuielilor su
plimentare.

Statul nostru se preocupă cu toată 
grija de ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. După cum se 
știe, în ultimii ani, pe baza preve
derilor înscrise în Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. au fost 
puse în aplicare un șir de hotărîri 
care, au făcut să crească continuu 
veniturile reale ale celor ce mun
cesc. Dintre acestea amintim : majo
rarea salariilor în perioada 1960-1962 
la toate categoriile de salariați ceea 
ce le-a adus un spor de venituri de 
peste 4 miliarde de lei anual ; redu
cerea în repetate rînduri a prețuri
lor de vînzare la numeroase articole 
destinate consumului larg ; micșora
rea tarifelor pentru prestarea unor 
servicii ; desfășurarea în ritm intens 
a construcțiilor de locuințe ; lărgirea 
continuă a acțiunilor cu caracter 
social-cultural etc. Statul nostru 
cheltuiește sume însemnate pentru 
întreținerea elevilor și studenților în 
școli și facultăți ; acordă anual alo
cații de stat pentru aproximativ 
2 100 000 copii, plătește circa 900 000 
pensii ; în spitalele și sanatoriile din 
țara noastră se acordă îngrijire me
dicală gratuită. în bugetul salariați
lor cheltuielile pentru chirie, între
ținerea copiilor în școli, îngrijirea 
sănătății, odihnă etc. reprezintă doar 
un mic procent, creîndu-se astfel 
condiții ca fiecare familie să folo
sească cea mai mare parte a venitu
rilor sale pentru a se hrăni și îm
brăca mai bine, pentru a-și asigura 
un grad mai ridicat de confort.

Organizațiile de partid, sindica
tele, organizațiile de U.T.M. sînt 
chemate să explice temeinic oame
nilor muncii conținutul și urmările 
pe care măsurile luate le vor avea 
în asigurarea cantităților de carne 
necesare acoperirii consumului în 
continuă creștere, pentru aprovizio
narea din ce în , ce mai bună a 
populației. Nu încape îndoială că oa
menii muncii din agricultură, înțe- 
legînd importanța deosebită a ho- 
tărîrilor luate, își vor aduce întrea
ga contribuție la înfăptuirea lor, 
vor răspunde acestor măsuri prin 
eforturi susținute în vederea spori
rii în ritm mai rapid a efectivelor 
de animale și creșterii producției 
acestora.

Noile măsuri pentru mărirea șep- 
telului, a producției de carne, se 
adaugă celorlalte acțiuni întreprinse 
an de an de partid și guvern în ve
derea dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei naționale, a asigurării 
creșterii continue, pe baze trainice, 
a nivelului de trai al întregului 
popor.

Cîteva ore petrecute la noul dub, 
dat nu de mult în folosință la Uzina 
„Progresul“ din Brăila, a devenit un 
fapt obișnuit pentru metalurgiștii de 
aici. Clubul este dotat cu o sală de 
spectacole (cu aparat de proiecție), săli 
de șah, remi, pentru cercurile de artă 
plastică, pentru canto și coregrafie. La 
etajul întti este situată biblioteca cu 
aproape 20 000 de volume. In fotogra
fie : un aspect din sala de lectură.

Teliuc : exploatarea la suprafață a minereului de fier 
(Foto t Agerpres)

Delegația parlamentăm columbiand 
a părăsit Capitala

Duminică dimineața, delegația 
parlamentară columbiană, condusă 
de Jose Ancizar Lopez, președintele 
Camerei reprezentanților din Colum
bia, care la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne a între
prins o vizită de cîteva zile în țara 
noastră, a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Berlin.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși

PE SCURT
din toată țara

Economii de metal
Prin aplicarea cu pricepere a șa

bloanelor de croire a tablei navale, 
constructorii de vapoare de la Șan
tierul Naval din Galați au reușit sil 
economisească in primul semestru 
cite 12 tone de metal la fiecare car
gou și cite 4 tone la fiecare moto
navă. In întreg șantierul s-a econo
misit metal în valoare de aproape 
500 000 lei.

Pentru transportul 
noii recolte

Aproape 5 000 de autocamioane 
prevăzute cu peste 1 400 remorci 
aparținînd întreprinderilor regio
nale de transporturi auto sînt mobi
lizate pentru transportul rapid al 
cerealelor din noua recoltă. Pentru 
satisfacerea cerințelor de trans
port în regiunile din cîmpia Du
nării și Dobrogea, unde în prezent 
recoltarea cerealelor se desfășoară 
din plin, întreprinderile regionale 
de transporturi auto din jggiunile 
Mureș Autonomă Maghiară, Bra
șov, Hunedoara, Suceava, Bacău au 
detașat în aceste părți ale țării un 
important număr de autovehicule.

Concert
La Hunedoara a avut loc un 

concert simfonic popular dat de 
orchestra semi-simfonică a com
binatului siderurgic. Și-au dat 
concursul baritonul Dan Iordă- 
chescu și violoniștii Mihai Con- 
stantinescu și Nicolae Drăgoi. 
Concertul, dirijat de Constantin 
Ungureanu, a cuprins uvertura 
„Egmont" de Beethoven, concer
tul pentru două viori și orche
stră de Bach, balada pentru 
vioară și orchestră de Ciprian 
Porumb eseu, arii din opere etc.

Cu stupii la munte
In regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară se practică pe scară tot 
mai largă stupăritul pastoral. 
Condiții deosebit de bune de re
coltare oferă flora zonelor alpine 
din regiune. Incepînd din prima 
parte a lunii iunie, mii de colonii 
de albine ale gospodăriilor de 
stat din Sîncrai de Mureș, Batoș, 
ale G.A.C. din Curteni, Vărgata, 
Iernei, Șardu Nirajului și altele 
au fost instalate în Valea Topli- 
ței, Valea Gurghiului, precum și 
în alte locuri unde se găsesc su
prafețe întinse de smeură, flori cu 
mare conținut de nectar. In acest 
an stuparii din regiune valorifică, 
pe bază de contract, cu 25 000 kg 
miere mai mult ca în anul trecut.

Săli de clasă și cămine 
culturale

In acest an, în satele și comunele 
raionului Făurei se vor construi din 
fondurile alocate de stat și prin con
tribuția voluntară a cetățenilor 33 
noi săli de clasă și 9 cămine cultu
rale. In satul Zamfirești din comuna 
Drogu și în comuna Făurei se lu
crează în prezent la acoperișul celor 
6 noi săli de clasă. In comuna Mi
hail Kogălniceanu, construcția celor 
două săli de clasă se apropie de 
sfîrșit. Sînt gata și construcțiile că
minelor culturale din satele Gabrie- 
lescu, Custura, Zăvoaia și Drogu. 

de acad. St. S. Nicolau, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, de 
deputății Petre Drăgoescu, Stanciu 
Stoian, reprezentanți ai Ministeruliii 
Afacerilor Externe și alte persoane 
oficiale.

Acad. St. S. Nicolau a adresat 
oaspeților un cuvînt de salut. A răs
puns Jose Ancizar Lopez. Un grup 
de copii au oferit la despărțire bu
chete de flori. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de activiști ai P.S.U.G.

La 14 iulie a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de tov. Karlheinz Schäfer, 
șeful Secției Industrie Grea a C.C. 
al P.S.U.G., care va vizita țara noas
tră în cadrul schimbului de dele
gații pentru studierea experienței 
muncii de partid.

La aeroport delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Nicolae Cons
tantin, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., șef 
adjunct de secție, Ion Medrea, șef 
adjunct de secție la C.C. al P.M.R., 
de activiști de partid.

A fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad interim al R. D. Germane la 
București, Siegfried Bock.

INFORMAȚII
Sîmbătă 13 iulie a părăsit Ca

pitala d-na L. Schneider, proprie
tara grupului industrial Schneider, 
împreună cu directorii generali ing. 
F. J. Boullin de la Uzinele „Creu- 
sot“ și ing. L. Lacagne de la Uzinele 
„Champagne“, care, la invitația mi
nistrului metalurgiei și construc
țiilor de mașini, ing. Constantin 
Tuzu, au vizitat între 8 și 13 iulie 
unele localități și uzine din țara 
noastră.

In ce condiții se pregătește 
înființarea Federației

în urma unei îndelungate perioa
de de consultări și tratative care 
nu o dată s-au aflat pe punctul de 
a eșua, la 8 iulie a fost semnat la 
Londra acordul cu privire la crea
rea Federației Malayeze. Potrivit 
acordului, noua federație urmează 
să-și înceapă existența la 31 au
gust a.c. După cum se știe, pro
iectul acestei federații de inspira
ție neocolonialistă, care urmărește 
consolidarea pozițiilor economice 
și strategice ale Angliei -în regiu
nea Asiei de sud-est, preconiza 
gruparea într-un singur stat a ur
mătoarelor teritorii : Malaya, Sin
gapore, coloniile engleze din nordul 
insulei Kalimantan — Borneo de 
Nord și Sarawak, precum și protec
toratul Brunei. Dar, în ciuda tuturor 
eforturilor și presiunilor din partea 
guvernului englez cît șl a celui ma- 
layez, Bruneiul a refuzat să sem
neze acordul. Gestul a stîrnit vio
lente nemulțumiri din partea auto
rilor planului de federalizare, mai 
ales că mirosul abundentelor rezer
ve petroliere din Brunei fusese una 
din sursele de inspirație ale a- 
cestora.

Nici poziția populației din cele
lalte teritorii nu este de natură să-i 
liniștească pe inițiatorii federației. 
Agenția Associated Press sublinia 
în acest sens puternica opoziție a 
popoarelor din Borneo de Nord, 
Sarawak și Singapore, față de ade
rarea la federație. Posibilitatea de
clanșării unor acțiuni hotărîte ale 
acestor popoare împotriva federa
ției — conchide agenția citată — 
este prima și cea mai importantă 
consecință a creării Federației Ma
layeze.

Rolul principal în viitoarea fede
rație îi este rezervat Malayei care, 
deși a fost proclamată țară indepen
dentă în 1957, se află într-o strînsă 
dependență de imperialismul brita
nic. Principalele bogății ale țării au 
rămas în mîinile monopolurilor din 
City, iar sistemul financiar continuă 
să fie controlat de băncile din Lon
dra. tot așa cum aparatul de stat și 
armata sînt controlate de foști 
funcționari și ofițeri coloniali. Este 
cunoscut, de asemenea, că printr-un

„Fagurele de oțel" (instantaneu din secția cazangerle a uzinei „Vul
can" din Capitală). (Foto : A. Carto j an)

TELEGRAME EXTERNE
„Ghanian Times“ despre poziția S.U.A* 

în problema colonială
ACCRA 14 (Agerpres). — Ziarul 

„Ghanian Times“ publică un articol 
în care acuză Statele Unite de „du
plicitate și nehotărîre“ în legătură 
cu poziția pe care acestea o adoptă 
față de guvernele Republicii Sud- 
Africane și Portugaliei. Pe de o 
parte, scrie ziarul, Statele Unite po
zează în țară anticolonialistă și apă
rătoare a drepturilor și libertăților 
omului. Pe de altă parte, ele se opun 
măsurilor concrete pentru a pune 
capăt discriminărilor rasiale și atro
cităților comise de colonialiștii por
tughezi în teritoriile lor din Africa. 
„Ghanian Times“ reamintește că, în 
mai multe ocazii, Statele Unite au 
adus deservicii forțelor anticolonia
liste. Ele s-au opus, de pildă, ex
cluderii Republicii Sud-Africane, al 
cărei guvern practică cel mai inuman 
rasism și încalcă în modul cel mal 
flagrant drepturile și libertatea o- 
mului, de la lucrările Conferinței 
internaționale a O-.I.M. și excluderii 
Portugaliei de la Conferința interna-

Procesul criminalului de război Globke
BERLIN 14 (Agerpres). — In pro

cesul criminalului de război H. Glob- 
ke a continuat audierea martorilor 
care au dezvăluit rolul lui Globke în 
„germanizarea“ teritoriilor vremel
nic ocupate de hitleriști. Au depus 
ca martori o serie de cetățeni sovie
tici. Iozas Urbșis, care a fost minis
tru al afacerilor externe în guvernul 
Lituaniei burgheze, a subliniat rolul 
lui Globke în anexarea forțată a re
giunii lituaniene Klaipeda. Antonas 
Iakobas, fost jurisconsult în Minis
terul Afacerilor Interne al Lituaniei 
burgheze, a declarat că s-a întîlnit și 
a avut convorbiri cu Globke care 
venise în Lituania pentru a duce 
tratative în problema cetățeniei 

așa-numit tratat de „apărare și a- 
sistență mutuală“, pe teritoriul Ma
layei continuă să staționeze trupe 
britanice.

Conform prevederilor proiectului 
federației, Malaya va dispune de 
aproximativ două treimi din voturi 
în camera federală a reprezentanți
lor. în felul acesta, reprezentanții 
celorlalte teritorii sînt lipsiți de 
posibilitatea de a exercita o in
fluență simțitoare asupra treburilor 
federației. în plus, acordul interve
nit la Londra prevede extinderea 
tratatului de „apărare și asistență 
mutuală“ asupra întregii federații,

COMENTARIUL ZILEI

cu alte cuvinte ocuparea militară a 
întregului ei teritoriu.

Ideea unei asemenea „unități“, 
dominate de colonialiști, nu este de 
fel ispititoare pentru cercurile largi 
ale opiniei publice de pe teritoriile 
care urmează a fi incluse în fede
rație. Numeroase partide politice, 
sindicate, organizații obștești din 
Singapore, Borneo de Nord, Sara
wak etc. au înfierat acest plan neo
colonialist în care — după cum scrie 
ziarul „Manila Chronicle“ — nu este 
nimic asiatic în afară de nume.

Opoziția față de planul federației 
crește tot mai mult și în alte țări 
ale Asiei de sud-est. Guvernul indo
nezian a protestat împotriva fede
rație) cerînd ca în teritoriile din 
Kalimantan să se organizeze un 
plebiscit în care populația însăși să 
se pronunțe în ce privește viitorul 
său. într-o declarație făcută după 
acordul de la Londra, președintele 
Sukarno a subliniat : „Republica 
Indonezia și poporul indonezian nu 
numai că nu sînt de acord cu crea
rea Federației Malayeze, dar se vor 
opune acestui plan de inspirație 
colonialistă pînă la capăt“.

Aceeași opoziție se manifestă și în 
Malaya. Partidul Frontul Popular 
Socialist din Malaya și Partidul 
islamic panmalayez condamnă de a- 
semenea acordul semnat la Londra, 
care contravine adevăratelor asni- 

țională pentru problemele instruc
țiunii publice.

O asemenea poziție, subliniază 
„Ghanian Times“, ridică problema 
intențiilor adevărate și a bunei cre
dințe a S.U.A. față de continentul 
nostru.

O.N.U.: Adoptarea 
unui proiect de declarație 

privind discriminarea 
rasială

GENEVA 14 (Agerpres). — Con
siliul economic și social al O.N.U. a 
adoptat un proiect de declarație în 
legătură cu eliminarea tuturor for
melor de discriminare rasială. Con
siliul își exprimă neliniștea în fața 
„manifestărilor de discriminare ra
sială ce se constată în lume... în 
special sub forma apartheidului“ și 
declară că este convins că discrimi
narea rasială constituie un pericol 
internațional.

populației din regiunea Klaipeda. 
Iakobas a declarat că într-o convor
bire cu el, Globke s-a lăudat cu 
„experiența" sa în problemele ra
siale.

Vaclav Kral, colaborator științific 
al Academiei de Științe a R.S. Ceho
slovace, a confirmat în urma unei 
expertize că Tratatul privitor la na
ționalitate impus Cehoslovaciei la 
20 noiembrie 1938 poartă și semnă
tura lui Globke. După ocuparea Ce
hoslovaciei, a declarat expertul, 
Globke a răspuns împreună cu alții 
de împărțirea populației în „supuși 
germani“ și „supuși ai protectoratu
lui“.

Malayeze
rații ale poporului malayez. Ele ca
lifică Federația Malayeză drept o 
anexă și un produs al neocolonia- 
lismului, iar participarea Malayei ca 
incompatibilă cu statutul de țară in
dependentă.

Creșterea împotrivirii față de pla
nurile Angliei în Asia de sud-est 
este urmărită cu mult interes de 
cercurile colonialiste din S.U.A., care 
vor să folosească situația creată în 
folosul lor. Săptămînalul francez 
„Tribune des Nations“ precizează că 
S.U.A. au lansat o variantă proprie 
a federației însă nu sub egida Ma
layei, ci sub cea a Filipinelor, a că
ror dependență de Washington este 
binecunoscută.

într-adevăr, sprijinit în secret de 
Washington, guvernul filipinez în
cearcă cu abilitate să atingă scopul 
urmărit de mentorii săi spirituali. 
Este semnificativă în acest sens 
ofensiva declanșată în ultimul timp 
de Filipine pentru revendicarea te
ritoriului Borneo de Nord, care ur
mează să intre în federație. Dar și 
planurile S.U.A. se ciocnesc de ho
tărîrea populației din Borneo de 
Nord, Sarawak și Brunei, de a nu 
îngădui ca în locul colonialiștilor 
englezi, împotriva cărora luptă de 
ani de zile cu armele în mină, să 
apară cei americani.

Pe măsură ce se apropie data 
creării federației, autorii acestui 
proiect, conștienți de amploarea 
mișcării de opoziție din teritoriile 
respective, au dezlănțuit un val de 
teroare. în Singapore, Malaya, Kali- 
mantanul de nord (Borneo) au avut 
loc arestări în masă ale reprezen
tanților organizațiilor progresiste 
care se pronunță împotriva federa
lizării. Cu toate acestea, în terito
riile viitoarei Federații își face loc 
cu tot mai multă vigoare ideea su
veranității și independenței. Popoa
rele Asiei de sud-est, de a căror 
soartă colonialiștii încearcă să dis
pună după bunul lor plac, înțeleg 
tot mai bine că adevărata unitate și 
stabilitate politică este posibilă nu
mai pe baze antiimperialiste șl de
mocratice, pe baza independenței 
lor naționale.

D ȚINU
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care și o versiu»
ne a Marsiliezei
de Hector Ber-
lioz.

AZI INCEP LA MOSCOVA

Tratativele cu privire la interzicerea 
experiențelor cu

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Po
trivit înțelegerii la care s-a ajuns 
între U.R.S.S.. S.U.A. și Anglia, la 
15 iulie se reia la Moscova, între re
prezentanții acestor trei mari puteri, 
discutarea problemei cu privire la 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

în acest scop, la 14 iulie la Mos
cova au sosit din partea S.U.A., 
Averell Harriman, secretar de stat 
adjunct și persoanele care-1 înso
țesc. în drum spre Moscova, repre
zentantul S.U.A. s-a oprit pentru 3 
zile la Londra, unde 
primul ministru al 
millan. cu ministrul 
terne Home, precum 
niștri din 
deosebi cu 
reprezenta

arme nucleare

a conferit cu 
Angliei, Mac- 
afacerilor ex- 
și cu alți mi- 

englez și în-guvernul
lordul Hailsham, care va 
Anglia la tratativele de

la Moscova. Din cercuri oficiale en
gleze s-a anunțat că scopul acestor 
întrevederi a fost elaborarea unei 
poziții comune americano-engleze la 
tratative.

în declarația pe care a făcut-o re
prezentanților presei la aeroportul 
din Londra. Harriman a subliniat că 
delegațiile americană și engleză vor 
vorbi „la unison“. El a arătat, de a- 
semenea, că a primit instrucțiuni 
din partea președintelui S.U.A. „să 
facă totul pentru realizarea unei în
țelegeri“ în problema interzicerii ex
periențelor nucleare „în limitele po
ziției comune“ a puterilor occiden
tale.

De asemenea, la 14 iulie a sosit la 
Moscova lordul Hailsham, ministrul 
pentru problemele științei al Marii 
Britanii.

NOUL VILNIUS
VILNIUS 14 (Agerpres). — Pe ma

lul drept al rîului Neris a început 
construcția unui nou oraș, a cărui 
suprafață locuibilă va fi egală cu 
aceea a Vilniusului de astăzi.

Blocuri de locuințe din beton-ar- 
mat, sticlă și metal vor fi încadrate 
de mari spații verzi. Aici nu vor 
exista întreprinderi industriale și 
obișnuitele străzi-coridoare. Noul o- 
raș se va caracteriza prin ansam
bluri arhitecturale cu blocuri înalte.

în 
sate 
cum 
nate

Se _ 
noului 
anul 1970 circa 120 000 de locuitori.

SUCCESE ALE FORJELOR
LUANDA.— După cum relatează 

agenția „France Presse“, care citea
ză un comunicat al înaltului coman
dament al trupelor colonialiste por
tugheze, în Angola a avut loc, în 
perioada dintre 3 și 10 iulie, „un 
violent angajament“ între aceste 
trupe și unități ale forțelor patrio-

PATRIOTICE ANGOLEZE
tice angoleze. în această ciocnire, 
desfășurată la 200 km nord de 
Luanda, trupele colonialiste au pier
dut 6 morți și 12 răniți.

în comunicat sînt citate și alte 
operațiuni militare desfășurate de 
forțele patriotice în regiunea din 
nordul Angolei.

O problemă care preocupa pe englez?
Ziarul vest-german „DIE WELT" a 

publicat o corespondență din Londra 
despre recentele dezbateri de poli
tică externă din Camera Comunelor, 
dominate, cum se exprimă ziarul vest- 
german, de „problema Republicii Fede
rale și de atitudinea acesteia față de ar
mele atomice“.

„R.F. Germană și atitudinea ei față de 
armele atomice con- __________ _
stituie o problemă —————————— 
care preocupă pe D-f-J . „. „
englezi. Această im- KasfOind presa Străină 
preste au lăsat-o ______________
dezbaterile de două 
zile în Camera Comunelor.

Macmillan și-a exprimat părerea că 
nici un om de stat vest-german respon
sabil nu va trece peste prevederile tra
tatului (N.A.T.O.) care interzice R.F.G. 
de a fabrica arme atomice. Germania 
occidentală poate intra în posesia ar
melor atomice numai în cazul cînd o 
altă țară i le va pune la dispoziție.

Liderul opoziției, Wilson, continuă 
„Die Welt“ — și-a exprimat punctul 
de vedere că orice înarmare atomică a 
Republicii Federale, inclusiv participa-

rea ei la o flotă de suprafață cu echipai 
multinațional și înzestrată cu rachete 
atomice, ar însemna sfîrșitul oricărei 
forme de coexistență constructivă. Ori
care ar fi calea pe care Germania occi
dentală ar ajunge 
atomice — aceasta 
die de război.

la trăgaciul armelor 
ar însemna o primej-

«Dacă am fi con. 
vinși — a spus li
derul opoziției — că 
flota de suprafață 
cu echipai multina
țional constituie ca

lea unică pentru a împiedica înarmarea 
nucleară a Germaniei, am sprijini, deși 
cu rezervă, această propunere. Noi nu 
sintern însă convinși de aceasta. Ci, dim
potrivă, sintern de părere că în acest 
fel poftele nucleare ale Germaniei vor 
fi doar ațîțate. Încă înainte de a exista 
această flotă, simplele referiri la ea 
excită aceste pofte».

De aceea, opoziția este în mod hotă
rît și irevocabil împotriva tuturor pro
punerilor care ar putea aduce direct sau 
indirect degetul Germaniei pe trăgaciul 
armelor atomice".

Reflectind cerințe'e opiniei publice
a spus că guvernul englez, împreună 
cu ceilalți membri ai Common- 
wealthului britanic trebuie să mani
feste inițiativă și să formuleze pro
puneri proprii de dezarmare. în re
zoluție se spune că în prezent mă
sura cea mai necesară este lichi
darea armei care amenință ome
nirea.

LONDRA 14 (Agerpres). — Aso
ciația engleză de sprijinire a O.N.U. 
a adoptat in cadrul conferinței sale 
anuale care are loc la Cardiff o re
zoluție cerînd numirea unui minis
tru, membru al cabinetului englez, 
care să răspundă direct de tratati
vele privitoare la dezarmare.

Prezentînd această rezoluție, de
putatul laburist Philip Noel-Baker,

centrul orașului vor fi ampla- 
întreprinderi comerciale, pre- 
și complexul de clădiri desti- 

instituțiilor social-culturale. 
prevede că numărul populației 

Vilnius va atinge încă în

întreprinderi care vor intra 
în funcțiune anul acesta 

în Cuba
HAVANA 14 (Agerpres).— Presa 

cubană relatează că pînă la sfîrșitul 
anului curent 32 de întreprinderi in
dustriale vor fi construite sau extin
se în diferite regiuni ale Cubei. Gu
vernul cuban a investit 150 milioa
ne pesos în scopul înfăptuirii aces
tor proiecte. Planurile cuprind, între 
altele, o fabrică textilă care va pro
duce 30 milioane țesături pe an, o 
centrală termoelectrică cu o putere 
de 100 000 de kilowați anual, precum 
și alte întreprinderi.

Protest împotriva acțiunilor represive 
ale guvernului rasist sud-african

DAR-ES-SALAM 14 (Agerpres).— 
Reprezentanța din Dar-Es-Salam a 
partidului Congresul Național Afri
can din Africa de sud a dat publi
cității o declarație în care se spune : 
Cerem guvernului Verwoerd să pună 
imediat în libertate pe conducătorii 
și pe luptătorii noștri pentru liber
tate. Nimeni nu va putea stăvili 
lupta noastră nobilă pentru elibera
rea țării de sub regimul rasist Ver
woerd.

Declarația cuprinde un protest 
.hotărît împotriva arestării fostului 
secretar general al partidului, Walter 
Sisulu, și a altor 17 luptători pen
tru eliberarea Republicii Sud-Afri- 
cane. Guvernul sud-african, se spu- 

în declarație, speră zadarnic că

arestarea 
eliberare 
sine încetarea luptei poporului pen
tru independența sa.

Adresăm tuturor africanilor și 
popoarelor din întreaga lume che
marea de a-și intensifica acțiunile 
și de a rupe orice relații cu guver
nul Africii de sud.

conducătorilor mișcării de 
națională va atrage după

14 iulie, ziua na- • -
țională a Franței, a 
fost sărbătorită ieri Corespondență din Paris 
la Paris și în restul 
țării, așa cum se în- ——
tîmplă din 1789,
cînd închisoarea Bastilia, simbolul ab
solutismului regal, a fost cucerită și 
distrusă de revoluționari.

Dimineața, pe Champs Ely sées, a fost 
organizată o paradă militară, în tri
buna oficială aflîndu-se președintele 
Republicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle, primul ministru Georges 
Pompidou, membrii guvernului, corpul 
diplomatic și numeroase alte personali
tăți. De-a lungul marelui bulevard, zeci 
de mii de parizieni și turiști străini ve
niseră să asiste la trecerea trupelor, 
după ce mai întîi ascultaseră executate 
de cor și orchestra Gărzii republicane, 
mai multe cântece patriotice, printre

__ Dar 14 iulie este,
pentru francezi, mai 

ales o sărbătoare populară și cum în 
mai multe orașe și regiuni ale Franței 
vremea a fost frumoasă, după o lungă 
perioadă de ploi, încă din seara lui 13 
iulie, în piețe publice, pe străzi, 
dansat în ritmul vechilor melodii, 
seara zilei de 14 iulie, au avut 
aproape în toate cartierele, baluri 
petreceri populare. Monumentele 
fost și ele luminate. Parisul, ca și alte 
orașe, a strălucit sub jerbele de culori 
ale artificiilor. Pînă tîrziu, animația a 
domnit pretutindeni.

T. VORNICU

s-a
In 

loc 
fi 

au

Demonstr ație la Londra împotriva 
exterminării kurzilor

LONDRA 14 (Agerpres). — La 13 
iulie a avut loc la Londra o de
monstrație de protest împotriva 
exterminării kurzilor. în manifestele 
difuzate de demonstranți se arată că 
poporul englez trebuie să oblige gu-

vernul englez să nu mai furnizeze 
avioane de vînătoare și tancuri că
tre guvernul irakian pe care acesta 
le folosește împotriva kurzilor și a 
poporului irakian.

Cuplul Vcrwoerd—Salazar pe poziții identice
(Desen de V. TIMOC)

ROSTOCK. — Trei mii de cetățeni 
vest-gertnani aflați la Rostock cu pri
lejul Săptămînii Păcii în regiunea 
Mării Baltice au participat, la 13 iu
lie, la un mare miting convocat de 
către Comitetul din Rostock al Fron
tului național al Germaniei demo
crate, sub lozinca „Pentru încheierea 
unui tratat al rațiunii și bunei-credințe 
între cele două state germane“.

NEW YORK. La 14 iulie, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, care 
a făcut o călătorie în Europa, s-a 
întors la New York.

GEORGETOWN. Agențiile de pre
să anunță că la Georgetown au con
tinuat tratativele între Duncan San
dys, ministrul en
glez pentru rela
țiile cu țările 
Commonweal thu- 

lui și pentru pro
blemele coloniilor, 
Cheddi Jagan, pri
mul ministru al 
Guyane; Britanice, 
ai organizațiilor și 
ziție.

într-un comunicat dat publicității 
se subliniază că Jagan și Burnham, 
liderul opoziției, au hotărît să înceapă 
imediat tratative „pentru rezolvarea 
divergențelor politice și pentru a 
trece apoi la formarea guvernului de 
coaliție“.

MANILA. Agenția Associated Press 
anunță că președintele Filipinelor, D. 
Macapagal, a adresat președintelui 
Indoneziei, Sukarno, și. primului mi
nistru malayez Abdul Rahman, un 
apel în care îi invită la o întîlnire la 
nivel înalt care să aibă loc la 30 iulie 
la Manila. în apel se arată că ar fi 
necesar ca cei trei șefi de stat să 
aibă un schimb de vederi asupra di-

vergențelor ce au apărut în legătură 
cu crearea Federației Malayeze.

NEW YORK. Agenția United Press 
International anunță că de la centrul 
de lansare de la Point Arguello a 
fost lansat un nou satelit al S.U.A. 
Este vorba despre un nou satelit ar
tificial din seria sateliților spioni ai 
Statelor Unite.

ANKARA. La 14 iulie, primul mi
nistru al Franței, Georges Pompidou, 
și ministrul afacerilor externe, Gouve 
de Murville, au sosit într-o vizită ofi
cială la Ankara. Agenția France 
Presse relatează că această vizită re
prezintă un răspuns la o invitație o- 
ficială a guvernului turc.

Comunist din Venezuela și partidului 
„Mișcarea revoluționară de stînga“.
RIGA. La 14 iulie a avut loc la 

Riga Ziua comemorării victimelor fas
cismului. Cu acest prilej s-a organizat 
un mare miting în suburbia orașului 
Riga-Salaspils, unde ocupant» hitle- 
riști au exterminat peste 100 000 de ce
tățeni ai Uniunii Sovietice, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Austriei, Olandei, Fran
ței.

BONN. Autoritățile vest-germane 
continuă să pună în libertate pe foști 
naziști aduși în fața instanțelor jude
cătorești sub presiunea opiniei publice. 
La 12 iunie Tribunalul din Freiburg, 
sfidînd cele mai elementare norme ju

ridice, a achitat 
trei foști ofițeri de 
poliție naziști acu
zați de participare 
la asasinarea în 
masă a populației 
în timpul celui 
de-al doilea război

mondial pe teritoriul sovietic vremel
nic ocupat de fasciști.

PRETORIA. La 12 iulie, Curtea 
Supremă din Pretoria a condamnat 
un alt grup de 12 tineri. sud-africani 
la ani îndelungați de închisoare. 11 
dintre ei au primit pedepse variind 
între 10 și 15 ani închisoare, iar un 
tînăr student în vîrstă 
ani a fost condamnat 
pe viață.

și o serie de lideri 
partidelor de öpo-

LONDRA. Agenția Reuter relatează 
că între 16 și 18 iulie se va întruni 
la Londra Comitetul economic anglo- 
vest-german care va discuta relațiile 
economice, ajutorul pentru dezvoltare 
și sprijinul pe care Germania occi
dentală urmează să-l acorde pentru 
redresarea balanței de plăți a Marii 
Britanii.

CARACAS. Ne pronunțăm pentru 
punerea imediată în libertate a deți- 
nuților politici, a declarat José Manso 
Gonzales, deputat în Congresul na
țional venezuelez, secretar al Comi
tetului Executiv național al partidu
lui de opoziție „Acțiunea democra
tă“. El a subliniat că partidul „Ac
țiunea democrată“ cere să se acorde 
drepturi politice depline Partidului

BUENOS AIRES.

de numai 18 
la închisoare

Greva celor 
130 000 de muncitori argentinieni din 
industria zahărului continuă, deși gu
vernul a declarat-o ilegală. în provin
cia Tucuman, greviștii au organizat 
un miting. Participanții la miting au 
fost atacați de polițiști. în urma cioc
nirii au fost răniți zece oameni.

FOTBAL:! Campionatul s-a încheiat
• Dinamo București, campioană a țării • Au retrogradat: Dinamo Bacău, Crișana 
Oradea și Minerul Lupeni • Echipele Siderurgistul Galați, Dinamo Pitești și Cri- 

șul Oradea promovează în categoria A
U.T.A.—CRIȘANA 3-1

ARAD (coresp. „Scînteii“).— Sta
dionul „30 Decembrie“ din Arad a 
devenit neîncăpător ieri, la meciul 
de fotbal dintre Crișana Oradea și 
echipa textiliștilor din localitate. 
Miza mare pusă în joc a făcut ca 
ambele echipe să joace prudent, în
tărind compartimentul apărării și 
atacînd mai mult sporadic. în minu
tul 44, oaspeții reușesc să înscrie 
primul gol, prin Pugna.

în cea de-a doua repriză, prin in
troducerea lui Sasu ca inter și a lui 
Leak pe extremă, U.T.A. realizează 
chiar din primele minute combina
ții mai clare. Egalarea survine în 
min. 55 prin Țîrlea. în continuare, 
echipa locală domină autoritar, 
concretizîndu-și superioritatea prin 
înscrierea a încă două goluri de 
către același Țîrlea (min. 80 și 87).
PETROLUL—DINAMO BACĂU 4-0

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
în întîlnirea de la Ploiești, jucătorii 
de la Dinamo Bacău au depus mari 
eforturi pentru a obține un rezultat 
favorabil, rezultat care le-ar fi per
mis să rămînă mai departe în prima 
categorie, dar n-au reușit. Jocul mai 
organizat, mai tehnic al ploieștenilor 
a destrămat, aproape toate acțiunile 
ofensive ale băcăoanilor și a pus în 
pericol de mai multe ori poarta apă
rată de Bucur

în prima repriză, jocul s-a desfă
șurat mai mult la mijlocul terenului. 
După ce Badea și Dridea I ratează 
situații clare de gol, în min. 35. la o 
învălmășeală la poarta băcăoanilor. 
Vătafu înscrie în propria poartă. Un 
nou gol înscrie Badea în min. 80. 
Băcăoanii nu mai insistă deloc. în 
această situație, Petrolul marchează 
încă două goluri, prin Badea (min 
86) și Dridea II (min. 88).

C.S.M.S.—STEAUA 1-1
IAȘI (coresp. „Scînteii“). După o 

repriză „albă“. în care Steaua a a- 
vut citeva ocazii de a înscrie, prin 
Tătaru și Crăiniceanu, în cea de-a 
doua parte a întîlnirii jocul devine 
mai dinamic, cu faze spectaculoase 
la ambele porți. în min. 73 Raksi 
(Steaua) deschide scorul. Ieșenii e- 
galează la un corner, prin Voica.

FARUL—ȘTIINȚA TIMIȘOARA 3-0
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

Cei peste 25 de mii de spectatori, 
prezenți ieri în tribunele stadionu
lui constănțean. au plecat mulțumiți, 

în urma meciului dintre Farul și 
Știința din Timișoara, atît de jocul 
prestat, cît mai ales de scorul reali
zat de Farul. A fost un meci în care 
ambele echipe au luptat din răspu
teri. Victoria gazdelor e pe deplin 
meritată.

ȘTIINȚA CLUJ—DINAMO 
BUCUREȘTI 3-3

CLUJ (coresp. „Scînteii“). —.Me
ciul dintre Știința Cluj și Dinamo 
București a fost interesant prin evo
luția scorului. în min. 3, Nunweiller 
III înscrie în... propria poartă, în

CLASAMENT FINAL
Dinamo București 27 14 9 4 46:25 37
Steaua 27 13 8 6 58:42 34
Știința Timișoara 27 11 7 9 41:39 29
Știința Cluj 27 11 7 9 42:44 29
Farul 27 12 4 11 48:38 28
Steagul Roșu 27 12 4 11 48:44 28
Petrolul 27 10 7 10 46:30 27
Rapid 27 10 7 10 52:46 27
Progresul 27 10 7 10 45:49 27
C.S.M.S. 27 « 10 9 44:53 26
U.T.A. 27 10 5 12 47:49 25
Dinamo Bacău 27 9 5 13 32:42 23
Crișana Oradea 27 9 5 13 34:47 23
Minerul Lupeni 27 4 6 17 24:66 14

min. 8, Szelmessy egalează, iar peste 
6 minute, Dinamo ia conducerea 
prin punctul înscris de Frățilă. în 
min. 43, Ivansuc aduce egalarea pen
tru Știința, printr-un șut puternic 
de la 20 m.

La începutul reprizei a doua Po
pescu înscrie cel de-al treilea gol 
pentru Știința, dar în min. 61, Toma 
(Știința) comite un henț în careu și 
Frățilă execută imparabil lovitura 
de la 11 m. în min. 70, Știința ra
tează victoria. Georgescu execută 
slab o lovitură de la 11 m. Portarul 
dinamovist reține. Știința atacă apoi 
insistent, dar fără rezultat.
PROGRESUL—STEAGUL ROȘU 4-3

Șapte goluri într-o partidă la sfîr- 
șit de sezon pare, desigur, un lucru 
rar. Ieri, în meciul dintre Progresul- 
București și Steagul Roșu-Brașov, al 
cărui rezultat îi interesa mai ales 
pe bucureșteni, spectatorii au avut 
satisfacția să asiste Ia o adevărată 
avalanșă de goluri. Ba mai mult, jo
cul propriu-zis și evoluția scorului 
au dat și ele un plus de frumusețe 

meciului amintit. Progresul a cîști- 
gat, dar nu fără emoții, pentru că a 
știut să lupte pe tot parcursul parti
dei cu multă însuflețire. Chiar și a- 
tunci cînd a fost condusă cu 3—1.

Primii care înscriu sînt bucureș- 
tenii. în minutul 6, Stoicescu, aflat 
în careul porții brașovene, șutează 
imparabil. Steagul Roșu contraatacă 
destul de periculos. Pe aripa dreap
tă, Hașoti face cîteva curse specta
culoase, aplaudate de spectatori. în 
minutul 15, scorul devine egal prin 
autogolul lui Ioniță. Cinci minute 
mai tîrziu, Necula înscrie și Steagul 
Roșu ia conducerea cu 2—1.

După pauză, imediat după relua
rea jocului, brașovenii marchează : 
3—1. Dar parcă un „duș rece“ (sau 
poate spectru] retrogradării...) îi 

trezește pe fotbaliștii bucureșteni. 
Un șut plasat, în minutul 50, al lui 
D. Popescu, și brașovenii au un a- 
vantaj minim : 3—2. în același minut, 
Voinea, printr-un șut de la distanță, 
aduce egalarea : 3—3. Jocul devine 
mai pasionant. Ambele echipe luptă 
mult pentru balon. în minutul 55, 
Oaidă centrează și Stoicescu reia di
rect în poarta apărată acum de Ada- 
mache (Haidu fusese înlocuit în mi
nutul 50). Pînă la sfîrșit, cu toate că 
brașovenii caută să echilibreze jocul, 
scorul nu mai poate fi modificat. La 
aceasta contribuie și faptul că por
tarul Mîndru are cîteva intervenții 
foarte oportune.

RAPID—MINERUL 5-2

Același număr de goluri, ca la 
meciul Progresul-Steagul Roșu, nu
mai că jocul n-a mai fost la fel de 
spectaculos. Publicul se aștepta la 
mai mult, în special de la rapidiști. 
în prima repriză, ambele echipe au 
înscris cîte un punct : Cotroază, în 
minutul 22, pentru Minerul și apoi 
Dinu, pentru Rapid. Jocul nu se 
îmbunătățește nici în repriza se
cundă. Se comit numeroase greșeli 
de o parte și de alta. După ce rapi- 
diștii iau conducerea, ei fac un 
henț în careu. Arbitrul dictează 11 
m. Băluțiu execută lovitura de pe
deapsă și scorul devine din nou 
egal. Pînă la sfîrșitul jocului Rapid 
înscrie încă 3 goluri. Scor final: 5—2.

Lupte clasice Romînia — Japonia 4-4
Întîlnirea internațională de lupte 

clasice dintre reprezentativele Japo
niei și R. P. Române a atras sîmbătă 
seara, în sala Dinamo, un numeros 
public care a aplaudat evoluția 
luptătorilor la cele 8 categorii de 
greutate. In general, meciurile au 
fost echilibrate, niai ales la primele 
3 categorii și la ultima — categoria 
grea — care de altfel s-au terminat 
la egalitate (Gh. Szabad—S. Yama
moto, I. Alionescu—K. Sakurama, 
I. Cernea—I. Yamuko și St. Stîngu 
—Y. Morita). Din partea lui Cernea, 
al doilea clasat la J. O. de la Roma, 
se aștepta mai mult, mai ales că 
adversarul său — un tînăr lipsit 
de rutina și experiența pe care le 
are luptătorul nostru — putea fi 
depășit. Cernea însă n-a reușit să 
finalizeze nici o acțiune tehnică.

Incepînd de la categoria 70 kg, 
meciurile s-au terminat cu victoria 
la puncte a oaspeților (I. Akiama 
l-a învins pe S. Popescu, iar S. Ka- 
zama pe I. Moca). Celelalte două

AGENȚIILE
Turneul internațional de sah de la 

Los Angeles a continuat cu disputarea 
partidelor aminate și întrerupte din run
dele 5 și 6. S-au înregistrat următoarele 
rezultate : Petrosian-Par.no remiză ; Olafs- 
son-Benko 1—0 ; Keres-Na jdorf remiză i 
Panno-Keres remiză ; Benko-Panno 1—0 i 
Reshevsky-Gligorici remiză.

In clasament, după 6 runde, pe prime
le locuri se află Gligorici (Iugoslavia) și 
Najdorf (Argentina) cu cite 4 puncte.

★
In orașul Mexico City s-a disputat îne- 

ciui profesionist de box pentru campio
natul mondial la categoria pană dintre 
Sugar Ramos, deținătorul titlului, si șalan- 
gerul său nigerianul Rafiu King. După 15 
reprize, Ramos a obținut victoria la 
puncte.

Record mondial la atletism
Un nou record mondial la săritura cu 

prăjina a fost stabilit de atletul Pennel 
(S.U.A.) în ziua a . doua a campionatelor 
internaționale ale Angliei de la White 
City din Londra,. Pennel a trecut peste 
ștacheta înălțată la 5,10 m, corectind cu 
2 cm vechiul record care aparținea lui 
Sternberg. Alte rezultate : 100 yarzi : Jo
nes (Anglia) 9’7/10; 3 000 m obstacole: 
Herriot (Anglia) 8’47’8/10; lungime: Su- 
gioka (Japonia) 7.53 m ; greutate : Lind
say (Anglia) 17,64 m ; suliță : Smith (An
glia) 72,46 m.

w
Competiția internațională de fotbal 

„Cupa Rappan“ a programat noi întîlniri : 
Viena-Göteborg 1—0 ; Schwechat-Tasma- 

întîlniri au revenit sportivilor ro- 
mîni : I. Țăranu l-a întrecut pe Y. 
Kaneko și N. Martinescu pe A. Na- 
kaura.

De menționat că I. Moca putea să 
termine întîlnirea sa la egalitate 
dacă în ultimele 10 secunde nu s-ar 
fi hazardat într-o acțiune din care 
adversarul său a ieșit în avantaj. 
In acest fel rezultatul ar fi fost 
favorabil, ca și anul trecut, repre
zentativei noastre. Pentru oaspeți, 
meciul nul realizat la București 
constituie un succes, dat fiind că în 
ultimii ani reprezentativa țării noa
stre a obținut victorii de prestigiu 
asupra unor echipe de certă valoare 
internațională.

Dintre sportivii noștri, tînărul N. 
Martinescu a avut cea mai bună 
comportare.

Astăzi, la Ploiești, luptătorii ro- 
mîni și japonezi se vor întîlni din 
nou, într-un meci revanșă.

C. COSTIN

nia Berlin 1—1 ; Bayern München-Sparta 
Rotterdam 2—1 ; Odra Opole (R.P. Po- 
lonä)-Ha.jduk Split 1—0 ; Ruch Chorzow- 
Empor Rostock 3—1 ; Steaua Roșie Bel- 
grad-Jednota Trencin 5—0.

★

Cu prilejul concursului international de 
natație de la Paris, Cristine Caron (Fran
ța) a stabilit două recorduri europene. Ea 
a realizat în proba de 100 m spate timpul 
de l’09”6/10 (vechiul record era de 
l’09”8/10 și aparținea aceleiași sportive) 
și 2'33”5/10 în proba de 200 m spate (re
cordul precedent, deținut de Ingrid 
Schmidt, era de 2’33”8/10).

★

In prima zi a meciului de natație An- 
giia-Suedia, care are loc la Blackpool, 
scoțianul Bom Mc, Gregor a stabilit un 
nou record mondial în proba de 110 yarzi 
liber, cu timpul de 54”4/10. Vechiul re
cord era de 55’’l/10 și aparținea australia
nului John Devitt.

„Turul Franței“
PARIS 14 (Agerpres).— Pe stadionul 

Parc des Princes din Paris, s-a încheiat 
ieri Turul ciclist al Franței. La ama
tori competiția a fost cîștigată de aler
gătorul francez André Zimmermann, 
urmat de elvețianul Maurer la 2’58’’, 
Delisle (Franța) la 3’09’’, Mugnaimi 
(Italia) la 3’58”, Vyncke (Belgia) la 
4’04’’. Dintre concurenții sovietici cel 
mai bine s-a clasat Olizarenko (pe locul

Ieri dimineață 
pe un circuit din 
cartierul Tei au 
avut loc întrece
rile din cadrul 
campionatului re
publican de semi- 
fond juniori.

în prima probă, 
rezervată junio
rilor de categoria 
I-a, a învins tî
nărul alergător C. 
Grigore (Voința- 
București). El a 
condus cu autori
tate de-a lungul 
celor 20 de ture (o 
tură a măsurat 
1 200 metri), tota- 
lizînd 50 de punc
te. Pe locurile ur
mătoare s-au cla
sat în ordine : D.
Motentan (Cluj), cu 22 puncte și FI. 
Isepu (Brăila) cu 15 puncte.

întrecerea juniorilor de categoria 
Il-a, care au avut de parcurs 30 de 
ture, a fost cîștigată de brașoveanul 
Gh. Suciu cu 58 puncte, urmat de 
Gh. Radu (Olimpia) cu 23 puncte și 
C. Ivan (Dinamo) cu 19 puncte.

TRANSMIT!
17). Kapitonov a ocupat locul 19. Au 
terminat cursa 67 de cicliști din cei 121 
care au luat startul la Perigueux.

Ultima etapă (a 14-a) disputată pe 
ruta Troyes—Paris (185 km) a revenit 
la sprint belgianului Cotman, care l-a 
întrecut cu o jumătate de roată pe so
vieticul Melihov.

în Turul profesionist, etapa finală 
Troyes—Paris (a 21-a) s-a terminat cu 
victoria belgianului Rik Van Looy. 
Acesta a parcurs 185 km în 5 h 06'21”. 
Cu tricoul galben a sosit la Paris fran
cezul Jacques Anquetil, singurul ciclist 
care a cîștigat de 4 ori Turul Franței. 
El a mai fost învingătoi în edițiile din 
anii 1957, 1961 și 1962,

Clasamentul general individual : 1.
Anquetil (Franța) a parcurs 4 076 km 
în 113 h 30’05’’; 2. Bahamontes (Spania) 
la 3’35”; 3. Perez (Spania) la 10’14”; 4. 
Lebaube (Franța) la 11’55”. Rik Van 
Looy a cîștigat premiul sprinterilor, cu 
4 victorii de etapă.

★

Au luat sfîrșit campionatele internatio
nale de tenis ale Suediei desfășurate în 
orașul Baastad. Proba de simplu masculin 
a fost cîștigată de suedezul Lundguist, ca
re în finală a dispus cu 6—4 : 7—5 ; 6—4 
de iugoslavul Jovanovic. Acesta din ur
mă îl eliminase în semifinale pe america
nul Mc. Kinley, cîștigătorul turneului de 
la Wimbledon.

Turneul internațional 
de tenis

în ultima zi a turneului interna
țional de tenis, desfășurat pe tere
nurile din incinta parcului sportiv 
„Progresul“ din Capitală, s-au întîl- 
nit pentru a-și disputa șansele în ul
timele două întîlniri reprezentativele 
R.P.R. (seniori)—R.P. Polonă și R.P.R. 
(tineret) — R.D. Germană.

In prima întîlnire sportivii noștri 
au avut o comportare bună, ridicînd 
scorul la 5—0 în favoarea lor. prin 
victoriile realizate de Bardan în fața 
lui Radzio (cu rezultatul 6—1; 6—0) 
și a lui Mărmureanu în dauna lui 
Szczukiewcz (cu același scor : 6—1 ; 
6—0). In cea de-a doua întîlnire, 
primul meci a avui loc între Po- 
povici și Stahlberg, campion al R.D 
Germane Sportivul nostru a evoluai 
peste așteptări, cîștigînd cu 6—2; 
6—0. întîlnirea decisivă a avut loc 
între Boaghe și Rautenberg. După 
un joc de mare luptă, care a durai 
peste 2 ore victoria a revenit spor
tivului romîn (6—4; 12—14; 7—5). 
Astfel repiezentativa noastră de ti
neret a cîștigat cu 3—2.

PRONOSPORT
Petrolul—Dinamo Bacău 1
știința Cluj—Dinamo București X
C.S.M.S.—Steaua X
Farul—Știința Timișoara 1
Rapid—Minerul 1
U.T.A.—Crișana 1
Progresul-Steagul Roșu 
Carpați Sinaia—Selecționata

1
Hanoi • (anulat)

Kecskemet—Egyetertes. X
E.V.T.K.—Niyregyhaza 1
K. I.ombik—Salgotarjanl 1
Egri Dozsa—Budal Spartacus 1
Pecsi B.T.C.—Zalaegerszegi 1
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