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Cum apreciem eficiența economică
Uzinele Industria Sirmet-Cimpia 1 ur

zii. In secția de tratamente termice a 
sîrmei de oțel.

în interiorul ziarului

• Pe ecranele cinematografelor : 
«Un scurt metraj adresat părin
ților» ; „Concertul mult visat“ — 
de C. Poenaru (pag. 2-a).

• Marea sărbătoare a Poloniei 
populare ; De la corespondentul 
nostru la Varșovia, Gh. Gheorghiță 
— Un oraș renăscut (pag. 3-a).

• Sport : Petrolul-Ploiești a cîști- 
gat „Cupa R. P. Romîne" ; Un nou 
record mondial la atletism (pag. 
3-a).

• Imagini din viața interna
țională (pag. 4-a).

Duminică seara a părăsit Bucu- 
reștiul, plecînd spre Moscova, dele
gația romînă care va participa la 
Consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești și a șefi
lor de guverne ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc. Delegația este condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne. Din delegație 
fac parte tovarășii Ion Gheorghe

a tehnologiei moderne
Promovarea largă a tehnologiei 

moderne în practica producției are 
după cum se știe, urmări deosebit 
de favorabile. Pe lîngă îmbunătăți
rea substanțială a calității produse
lor și sporirea productivității mun
cii, metodele avansate de turnare, 
forjare sau prelucrări prin așchiere 
duc la reducerea simțitoare a pre
țului de cost, la realizarea de mari 
economii. Aceasta explică preocupa
rea complexă pentru introducerea și 
extinderea tehnologiei noi, stator
nicită în rîndurile colectivelor din 
întreprinderile constructoare de ma
șini. Tocmai consecvența în promo
varea tehnicii noi în practica pro
ducției și exigența în rezolvarea 
problemelor tehnice care caracteri
zează colectivele largi de ingineri, 
tehnicieni și muncitori din uzine 
mă determină să insist asupra mo
dului în care trebuie să fie anali
zată — în orice colectiv — eficiența 
economică a tehnologiei modeme. 
Să ne referim la un singur sector 
de activitate — tratamentele ter
mice.

în construcția de mașini, trata
mentele termice constituie o parte 
importantă a oricărui proces tehno
logic, deoarece aplicarea lor judi
cioasă permite o mai largă folosire 
a aliajelor metalice necostisitoare, 
face posibilă reducerea greutății 
unor produse prin micșorarea sec
țiunii pieselor componente, asigură 
performanțe superioare la prelu
crări, iar în exploatare — rezistență 
mare la eforturi, la uzură, la obo
seală etc. în felul acesta se mărește 
simțitor durata de funcționare a 
pieselor și, deci, a mașinilor. Din 
aceste considerente, la introducerea 
și extinderea tehnologiei avansate 
de tratament termic este bine să se 
țină seama de efectele tehnico-eco- 
nomice de ansamblu, pe uzină sau 
pe un grup de uzine, și, nu numai 
de cele care se manifestă nemijlo
cit în cadrul atelierelor de trata
mente termice.

De ce această recomandare ? în 
multe cazuri, introducerea tehnolo
giei avansate în secțiile de trata
mente termice influențează favora
bil atît indicatorii locali, cit și pe 
cei generali. Introducerea călirii su
perficiale în locul cementării arbo
rilor cu came, roților dințate și axe
lor canelate fabricate la Uzinele de 
tractoare și Uzinele „Steagul Roșu“ 
din Brașov, sau la executarea axe
lor canelate de mașini textile la Uzi
nele „Unirea“-Cluj, a mărit substan
țial productivitatea muncii atît la 
tratamentul termic cit și la prelu
crările mecanice. La unele repere,

a permis înlocuirea oțelului aliat cu 
oțel nealiat, a scurtat ciclul de fa
bricație și a îmbunătățit calitatea 
în funcționare a pieselor. Efectul 
economic a fost deci evident. In 
alte cazuri însă, efectul econo
mic este mai greu de sesizat. 
De pildă, călirea superficială nou 
introdusă la arborii cotiți executați 
Ia Uzinele „Timpuri Noi“ din Capi
tală, sau la roțile dințate mari și la 
cuplajele produse de Uzinele „23 
August“-București (piese care înain
te se livrau numai îmbunătățite) a 
mărit, este adevărat, costul pieselor, 
dar cheltuielile suplimentare sînt cu 
prisosință compensate de o impor
tantă prelungire a duratei lor de 
funcționare. După cum s-a consta
tat practic, aceste avantaje au de
pășit cu mult majorarea aparentă a 
costului. Ar mai fi de adăugat un 
lucru: sînt cazuri cînd se „simpli
fică“ tratamentele termice sau se 
scurtează arbitrar unele operații de 
dragul unui efect „economic“ ime
diat. E adevărat, cazuri de acest fel 
sînt tot mai rare dar ele produc 
mari dificultăți la prelucrările me
canice și în exploatare și tocmai de 
aceea asemenea practici se cer com
bătute în uzine.

în ultimii ani, ca urmare a efor
turilor susținute ale colectivelor de 
întreprinderi de a găsi și aplica 
cele mai corespunzătoare soluții 
tehnice, s-au realizat progrese im
portante și în domeniul tratamen
telor termice. Multe întreprinderi 
au fost dotate cu instalații moder
ne, cu agregate automate sau semi
automate. Ca urmare, productivita
tea muncii a sporit de zeci de ori, 
s-a redus simțitor prețul de cost. 
Numai la Uzinele de tractoare din 
Brașov, economiile realizate în a- 
cest fel se cifrează la peste 10 mi
lioane lei. Cementarea în gaz s-a 
extins pînă aproape de generalizare, 
în multe uzine s-a aplicat pe scară 
tot mai largă călirea izotermă, re- 
dueîndu-se deformațiile de la roțile 
dințate. Prin aplicarea tratamentu
lui în aburi a sculelor din oțel ra
pid. la Fabrica de scule-Rîșnov a 
sporit simțitor durabilitatea scule
lor. Se extinde pe scară tot mai 
largă procedeul de carbonitrurare, 
de sulfizare și altele. Și toate aces
tea s-au realizat, în primul rînd, 
pentru că s-a privit în perspectivă, 
s-a ținut cont de avantajele de 
viitor.

ION BURCIOIU 
inginer proiectant specialist, 

I.C.T.C.M.-București

(Continuare în pag. Il-a)

TELEGRAMA

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez
Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone 
Tovarășului JOZEF CYRANK1EWICZ 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone 
Varșovia

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romi
ne al întregului popor romîn și al nostru personal, vă transmitem dv. și 
prin dv poporului frate polonez un salut tovărășesc și felicitări cordia
le cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a zilei Eliberării Poloniei — 
marea sărbătoare națională a poporului polonez. ......

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele dobmdite de 
oamenii muncii din R. P. Polonă sub conducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez în marea operă de construire a socialismului.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare frățească 
statornicite între Republica Populară Romînă și Republica Populară Po
lonă se vor dezvolta și adînci tot mai mult spre binele popoarelor noas
tre, al întăririi continue a coeziunii țărilor lagărului socialist și al cau
zei socialismului și păcii în lume.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dv. și poporului polonez 
prieten, noi succese în munca dv. dedicată înfloririi continue a Republi
cii Populare Polone pe drumul socialismului, păcii și prieteniei între 
popoare.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Schimb de experiență 
intre forestieri

TG. JIU (coresp. „Scînteii“). — La 
întreprinderea forestieră din Tg. Jiu 
a avut loc un schimb de experiență 
pe tema : „Valorificarea superioară 
a masei lemnoase“. La schimbul de 
experiență au luat parte numeroși 
maiștri, șefi de parchete, sortatori, 
funiculariști, cadre de conducere de 
la întreprinderi forestiere și de la 
D.R.E.F. Oltenia. în cadrul schimbu
lui de experiență s-au dezbătut 
diferite probleme privind extinderea 
mecanizării la lucrările de scos și 
apropiat, încărcatul mecanic, pre
cum și sortarea lemnului extras. 
Participanții la schimbul de expe
riență au vizitat parchetele de la 
Bîlta și rîul Dealului, parchete frun
tașe ale întreprinderii forestiere din 
Tg. Jiu.

Maurer, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Leonte 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției de propagandă și cultură 
a C.C. al P.M.R.

La plecarea din gara Băneasa au 
fost de față tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leon tin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, precum și alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

LUCRĂRILE AGRICOLE BE VARĂ
Modernizări în industria 
pielăriei și încălțămintei

în ultimul timp, în fabricile din sectorul indus
triei de pielărie și încălțăminte au fost efectuate 
importante lucrări de modernizare. In afară de 
intrarea în funcțiune a noii tăbăcării mine
rale de la Jilava, complet mecanizată și 
parțial automatizată, au fost modernizate tăbăcă- 
riile fabricilor „Flacăra Roșie“ din Capitală, „Par- 
tizanul“-Bacău, cea a Uzinelor de pielărie și în
călțăminte din Cluj etc. La aceste întreprinderi au 
fost montate prese hidraulice, uscătoare continue, 
mașini de egalizat și altele. In ce privește 
sectorul de încălțăminte este în curs 
dernizare fabrica „Ștefan Gheorghiu“ 
rești; aici au și fost montate 4 
nologice moderne, cu o capacitate de 
de circa 4 000 perechi de încălțăminte pe zi. Pînă 
la sfîrșitul anului curent, la această întreprindere 
se vor monta încă 5 linii tehnologice. Cu utilaje 
modeme (mașini de tras, de ciocănit, de tălpuit 
etc.) au fost dotate și secțiile de fabricat încăl
țăminte ale intreprinderilor „8 Mai“-Mediaș, „Tim
puri Noi“-Brașov, „Flacăra Roșie“-Bucur?ști.

Duminică 
in Maramureș

Mii de maramu
reșeni și-au petre
cut duminica la 
casele de odihnă, 
cabanele turistice 
și stațiunile de o- 
dihnă din regiune. 
La cabana Izvoa
rele, unde a avut 
loc o serbare cîm- 
penească, forma
țiile de artiști a- 
matori de la dife
rite întreprinderi 
au prezentat pro
grame cultural-ar- 
tistice. La clubul 
„Flacăra“, sala 
sporturilor și ștran
dul din orașul Baia 
Mare s-au desfășu
rat concursuri 
sportive.

In bulevardul Magheru nr. 26 s-a deschis o cofetărie 
specializată în desfacerea înghețatei, prima unitate de 
acest fel din Capitală. (Foto : M. Cioc)
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In timp ce transmitem a- 

ceste rînduri, comuna A- 
vram Iancu, de la poalele 
vestitului munte Găina, cu
noaște încă o animație 
deosebită. In fiecare minut 
pleacă de aici cel puțin 
10 mașini. Pe pantele ce 
coboară dinspre Găina 
continuă să se scurgă mii 
de oameni. Dacă ținem 
seama că pe versantele 
dinspre miază zi și apus, 
spre Hunedoara și Crișa- 
na, coboară în același timp 
alte mii de oameni, ne 
putem închipui afluența 
fără precedent de care 
e-a bucurat tradiționalul 
tîrg anul acesta. La ora 
prînzului, în fata estradei 
pe care evolua ansamblul 
de cîntece și dansuri „Cio
cîrlia" se aflau, risipiți în- 
tr-un uriaș amfiteatru natu
ral circa 60—70 000 
spectatori.

Amploarea acestei 
nifestări se întrevedea
de sîmbătă noaptea. Lumini 
nenumărate urcau din toate 
părțile spre vastul platou 
de pe vîrful muntelui. 
Pretutindeni întîlneai gru
puri vesele, 6e auzeau cîn
tece, glume, 
tulnice, multe abia 
cate.
căutau să imortalizeze 
ceste clipe, interpreții unor 
formații artistice amatoare 
făceau ultimele repetiții în

de

ma
in că

chemări de 
încer- 

Fotografii amatori 
a-

de mo- 
din Buou- 
linii teh- 
producție

Artiștii amatojri 
în concurs

BALȘ (coresp. „Scînteii"). — 
La Balș s-au întrecut ieri, în 
faza regională a celui de-al 7-lea 
concurs, peste 1 000 de artiști 
amatori din raioanele Balș, Fi
liași și Oltețu. De o deosebită a- 
preciere s-au bucurat din partea 
juriului și a sutelor de specta
tori programele prezentate de 
corurile căminelor culturale din 
comunele Oveselu, raionul Olte
țu și Țințăreni, raionul Filiași, 
soliștii vocali și instrumentiști ai 
căminelor culturale din comu
nele Iancu Jianu, raionul Balș, și 
Poiana, raionul Filiași, echipele 
de dansuri ale căminului cultu
ral din comuna Ghioroiu, raionul 
Oltețu, I.R.I.L. Balș și altele. 
Cele mai bune formații selecțio
nate de către jurii vor prezenta 
la sfîrșitul fazei regionale a con
cursului un program festiv la 
Craiova.

Forme noi de deservire
AlOr

1 006 ?"
BRĂILA. (co

resp. „Scînteii").
Pe unul din 

orașul Brăila a 
firmă : „Alo,

blocurile din 
apărut o nouă jnu<.u.
1006 ? Servim alimente la domi
ciliu". 1006 este numărul de te
lefon al noului magazin alimen
tar care desface mărfuri la do
miciliu. Zilnic se transportă la a- 
dresele anurțțate 
tități de lapte și 
limentare.

însemnate can
alie produse a-

Bucătării 
de bloc

CONSTANȚA, 
(coresp. „Scîn
teii"). Recent, în 

cadrul restaurantului „Păltiniș" 
din Constanța s-a dat în folosin
ță o nouă bucătărie de bloc. Aici 
se pregătesc meniuri cu 2 și 3 
feluri de mîncare, asigurîndu-se 
deservirea la domiciliu pe bază 
de abonament.

Numărul abonaților este în 
creștere.

O altă bucătărie funcționează 
la restaurantul „Modern".

La G.A.C. Plă iești, raionul Turda, se lucrează intens la arături pentru semănatul culturilor 
furajere.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 
în ultima săptămînă a început 
și în regiunea Cluj recoltatul 
cerealelor păioase. în raioane
le Aiud și Turda e-au recoltat 
mii de hectare și ritmul creș
te pe zi ce trece. în gospodă
ria colectivă din Mirăslău, 
raionul Aiud, pe lîngă com
bine se folosesc și alte mij
loace. Grîul treierat este con
diționat și depozitat pe cali
tăți și soiuri. Colectiviștii din 
Ploiești, raionul Turda, au și 
recoltat grîul de pe 350 hec
tare. Sint însă gospodării co
lective — cele din Ciugudul 
de Jos și Gîrbova, raionul 
Aiud — unde secerișul se 
desfășoară încet, cu toate că 
grîul este copt. Aici nu se 
constată grija cuvenită pen-

tru folosirea tuturor forțelor la 
adunatul cerealelor păioase. 

în numeroase gospodării 
colective din aceste raioane, 
se execută pe miriște arături 
de vară și se fac însămînțări 
cu porumb furajer. La gospo
dăria colectivă din Plăiești, 
raionul Turda, s-au făcut ară
turi pe o suprafață de 60 ha, 
la 
60 
au 
cu

Văleni pe 
suprafețe 

de îndată

gospodăria din 
ha etc. Aceste 
fost însămînțate 
porumb furajer.

Trebuie adăugat însă că, în 
ambele raioane, aceste lucrări 
s-au executat pe suprafețe 
mici și în puține unități. în 
gospodăriile colective din 
Aiud II și Unirea, raionul 
Aiud, deși secerișul este pe

terminate, arăturile de vară și 
însămînțatul plantelor furajere 
n-au început. Aci nu s-au 
luat măsuri pentru strîngerea 
paielor de pe terenurile re
coltate cu combinele, iar pe 
tractoarele S.M.T.-urilor din 
Aiud și Cîmpia Turzii, care ar 
trebui folosite la efectuarea 
acestei lucrări, nu s-a asigu
rat schimbul II. De altfel, nu 
se folosesc în suficientă mă
sură nici atelajele gospodă
riilor la aratul și semănatul 
culturilor furajere. Este nece
sar ca organele raionale de 
partid și consiliile agricole 
raionale Aiud și Turda să ia 
de îndată măsurile care se 
Impun pentru grăbirea arătu
rilor șl însămîntărilor de cul
turi furajere.

Pe ogotzreZe Oheniei
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

In ultimele zile, în regiunea Oltenia 
s-a intensificat ritmul recoltării pă- 
ioaselor. Pînă ieri 247 gospodării co
lective au terminat de recoltat grîul. 
în raioanele Segarcea, Calafat, Co
rabia și Băilești se apropie de sfîr- 
șit treierișul păioaselor.

Odată cu această lucrare colecti
viștii, mecanizatorii din S.M.T. și 
G.A.S. execută arături de vară și în
sămânțează culturi furajere. In multe 
gospodării colective ca acelea din 
Salcia, raionul Calafat, Gighera, ra
ionul Segarcea, Dăbuleni, raionul 
Corabia, și altele se lucrează la arat 
în două schimburi. Se însămînțează 
totodată porumb și secară pentru fu
raj. Pînă acum, în regiunea Oltenia, 
au fost executate arături de vară pe 
o suprafață de 46 000 ha, iar pe 
14 300 ha s-au însămînțat culturi fu
rajere.

Cele mai mari suprafețe au fost 
însămînțate în raioanele Corabia, 
Caracal și Segarcea.

O TRADIȚIE FR UMOASÂ 
CU SEMNIFICAȚII NOI

vederea examenului pe 
care urmau să-l dea a 
doua zi.

La orele 5 dimineața, 
tîrgul a început sub un 
răsărit de soare cum nu
mai aici se poate vedea. 
Erau de față olarii din 
Hălmăgel, Obîrșia etc, moți 
cu tulnice, ciubere, ploști, 
vase și alte minunate lu
crături din lemn. Nu mai 
sînt oamenii în zdrențe, cu 
obrajii supți de foame, pe 
care i-a descris cîndva 
Geo Bogza. Portul și întrea
ga lor înfățișare, ceea ce își 
povestesc unii altora, cu- 
noseîndu-se, exprimă creș
terea continuă a nivelului 
de trai, de cultură și civili
zație.

La orele 8, pe estrade a 
apărut grupul numeros al 
tulnicăreselor din comuna 
Avram Iancu, care deschide 
an de an festivitatea con
form unei tradiții. Fetele și 
nevestele moațe sună cu o 
neîntrecută artă din aceste 
originale instrumente loca
le. Este impresionant felul 
în car» ele gradează su
netele muzicale, urcarea »I

coborîrea lentă a tulnice
lor.

In continuare, pe scenă 
se succed formații artisti
ce de amatori din trei re
giuni (Cluj, Hunedoara, Cri- 
șaria), orchestra de muzică 
populară din Oradea, fan
fara din Gura Barza, so
liștii șl echipa de dansuri

Tîrgul de pe muntele 
Găina

de la Industria Sîrmei-Cîm. 
pia Turzii, taraful din co
muna Vața, regiunea Hune
doara, dansatorii din Săl- 
ciua, Scărișoara, raionul 
Cîmpeni, și alte formații, 
întîmpinate călduros de 
spectatori.

Cu 
fost 
„Ciocîrlia“, 
zentat 
suri din 
rii. Ca 
bogăției 
toi meleaguri, marele an
samblu a Interpretat o »uită

deosebit interes a 
așteptat ansamblul 

care a pre- 
melodii și dan- 
toate regiunile tă
un omagiu adus 
folclorice a aces-

de cîntece și dansuri mo
țești.

Aplauze îndelungi și nu
meroase rechemări au su
bliniat apariția pe scenă a 
unor artiști cunoscuti : An
gela Moldovan. Ion Cristo- 
reanu, Benone Sinulescu, 
Aurelia Fătu Răduțu, Ma
ria Butaciu și alții. Mii de 
artiști amatori prezenți au 
avut de învățat fără îndo
ială din această 
cu interpreți de 
cînteculul și 
popular.

Multe legende 
circulă în legătură cu „tîr
gul de fete“ de pe mun
tele Găina. Indiferent dacă 
vreodată fetele s-au vîndut 
sau nu — cum spun bătrî- 
nii — ori s-au 
căsătorii adhoc. 
Găina a fost 
totdeauna un 
de întîlnire al 
tilor arieșeni, 
șeni și hunedo- 
reni. Oricum, aici, 
odată pe an, oa
meni) veniți une
ori de la mari de-

întîlnire 
frunte ai 
dansului

străvechi

în- 
loc 
mo
di-

contractat 
muntele
I -....................

Cu secerișul terminat
Alte raioane din cuprinsul regiunii București — Ol

tenița, Slobozia și Turnu Măgurele — au terminat re
coltatul griului. Alături de colectiviști, în această ac
țiune un sprijin deosebit au adus combinerii. Ei au 
folosit din plin fiecare zi bună de lucru în cîmp. în 
prezent, colectiviștii și mecanizatorii lucrează intens 
la executarea arăturilor adînci și la semănatul în 
miriște a culturilor duble;

Insămîntări în miriște
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Paralel cu recolta

tul griului, colectiviștii din Nazîru, raionul Brăila, lu
crează la semănatul culturilor furajere. Din cele 350 
ha planificate pentru a fi însămînțate cu culturi 
duble, au fost realizate pînă acum 220 ha. Preocupare 
deosebită pentru asigurarea furajelor pe timp de 
iarnă există și la alte unități agricole. Pînă acum gos
podăriile colecti
ve din raionul 
Brăila au însă
mînțat culturi fu
rajere în miriște 
pe o suprafață de 
peste 6 000 ha.

părtări s-au cunoscut, au 
schimbat bunuri și idei, au 
legat prietenii trainice.

în anii noștri, tradiția a 
fost treptat îmbogățită. Pe 
lîngă caracterul unei ser
bări cîmpenești, tîrgul de 
pe muntele Găina a primit 
șl un conținut cultural-edu- 
cativ, accentuat an de an. 
Este și firesc, de vreme ce 
altele sînt realitățile în 
Țara Moților. In munții 
„Țării de piatră“ au luat 
și iau necontenit naștere 
noi întreprinderi, coopera
tive, se dezvoltă zootehnia, 
se construiesc școli, cămi
ne culturale și atîtea altele.

Tradiționalul tîrg de pe 
muntele Găina a devenit 
o adevărată sărbătoare 
populară, prilej de con
fruntare a valorilor folclo
rice — ocrotite și ele cu 
grijă de partid, prilej de 
manifestare a bucuriei și 
mîndriei pentru viata nouă 
din patria noastră.

AL. MUREȘAN 
ILIE CONSTANTIN

de înireți- 
de canton 
urma tre- 
că de o

Trenul în direcția Sibiu-Copșa Mică 
e în plină viteză. în dreptul cantonului 
417, mecanicul de locomotivă salută pe 
Nicolae Grădinaru, lucrător 
nere a căii ferate. A trecut 
și ultimul vagon. Privind în 
nulul, Grădinaru a observat
parte și de alta a terasamentului arde 
ceva. Ce se întîmplase ? Fiind arșiță 
mare, iarba uscată se aprinsese de la o 
seînteie aruncată de locomotivă. în a- 
propiere se aflau lanurile colectiviștilor 
din comuna Loamneș, raionul Sibiu. 
Grădinaru a anunțat numaidecît tele
fonic gara și pe colectiviștii din Loam
neș de pericolul care se ivise. Era însă 
nevoie de o intervenție urgentă. In 
ciuda celor 63 de ani ai săi, apucă o 
lopată și alergă să localizeze incendiul. 
Flăcările se întindeau cu repeziciune 
spre lanul de grîu. începu să arunce 
pămînt peste ele și să izoleze griul de 
flăcări. Deși obosit și amețit de dogoa
rea flăcărilor nu se dădu bătut. Aflînd 
de pericol, au alergat în aiutor și colec
tiviștii. Odată cu ei au venit președin
tele gospodăriei colective și președin
tele comitetului executiv al sfatului 
popular comunal. Focul a fost stins. La
nul colectivei — salvat. Cu toții i-au 
mulțumit și l-au felicitat pe Grădinaru 
pentru fapta sa curajoasă.

(Din ziarul „Drum Nou"-Bioșot))

TELEGRAMA
Președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, a trimis președintelui 

Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o tele
gramă în care mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia alegerii 
sale ca președinte ai R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)



Pag. 2 SCÎNTEIA Nr. 5961
..."■■-■■Bl

„Condica de sugestii
și reclamații, vă rog !“

tind« și

La Cheile Turzii

Cosașu) a 
combativi- 
țel educa- 
tmpletește

coljul 
sufle- 

sscon- 
Mi-

Universul in
fantii ridică 
înaintea părin
ților o sume
denie de pro
bleme compli
cate peste ca
re nimănui nu-i 
este îngăduit 
să treacă u- 
șor, cu un sim
plu ridicat din 
umeri. Sînt pă
rinți care cred 
că și-au înche
iat misiunea de 
educatori din 
clipa în care 
copilul a tre
cut pragul 
școlii. Sînt al
ții care au ne
apărat ambiția 
ca odrasla lor 
să fie premian
tă, fără să-i 

intereseze altceva. Sînt alții 
care mereu găsesc ceva 
mai important de făcut decît 
să se apropie de copii, să 
le călăuzească atent pașii, 
să răspundă tulburătoarelor 
lor întrebări. Despre unii din 
aceștia și-a propus să vor
bească noul film de scurt-

Un scurt^metraj adresat Intîlnire cu spectatorii
Teatrul de stat din Arad a or

ganizat, la închiderea stagiunii, o 
intîlnire cu 
tă intîlnire 
spectacolele 
nea anului 
cut propuneri pentru repertoriul 
viitoarei stagiuni. Actorii teatru
lui au prezentat apoi scene din „O 
scrisoare pierdută", „Antigona și 
ceilalți", „Adam și Eva“, „Othello" 
și din alte piese jucate anul a- 
cesta.

cînd a apărut 
în-

„Nu știu 
pentru prima oară, dar ideea 
ființării condicii de sugestii și re
clamații a fost foarte bună. Cînd ob- 
servă nereguli sau au de făcut pro- 
puneri, cetățenii o cer și fac înșem- 
nările respective. Conducerea unită- 

— ții le examinează și ia măsurile co
respunzătoare. Forurile de resort intervin și ele cu controlul lor. 
Așa ar trebui, cel puțin, să se petreacă lucrurile". Cu aceste rînduri 
își începe scrisoarea sa tehnicianul Ion V. Marin, din Brăila. Cores
pondentul nostru scrie în continuare : „Cele două restaurante „Poia
na" și „Locomotiva" din orașul nostru, sînt aproape și totuși departe. 
Doar două sute de metri le despart. Pentru conducerea unității „Po
iana“, o însemnare în condica de sugestii și reclamații constituie de 
îndată un prilej pentru o scurtă ședință cu întreg personalul unității, 
care și-a făcut un titlu de onoare din a urmări continua îmbunătățire 
a deservirii cumpărătorilor. La restaurantul „Locomotiva", mulți îl 
caută pe responsabilul Radu V. Radu să-i spună cîte ceva despre cu
rățenie, despre atitudinea ospătarilor, despre calitatea unor mîncă- 
ruri. Dar responsabilul nu e nicăieri de găsit, iar sesizările și recla- 
mațiile rămîn nerezolvate. In dreptul unor însemnări responsabilul 
singur scrie că... consumatorii n-au dreptate. Altele, rămîn, pur și 
simplu, necitite“.

Oare numai conducerea unității e de vină ? Bineînțeles că nu. Se 
pare că nici T.A.P.L. Brăila nu se interesează suficient de calitatea 
deservirii în unitățile sale, de părerile consumatorilor.

Că o condică de sugestii și reclamații poate avea eficacitate cînd 
există interesul cuvenit pentru părerile consumatorilor, se poate ve
dea din scrisoarea corespondentului nostru Ion Ciuceanu, din Techir- 
ghiol : „Însemnările din condicile de sugestii încep deseori cu cîteva 
cuvinte de mulțumire pentru buna aprovizionare a unităților co
merciale, calitatea mărfurilor și stilul deservirii, continuînd cu dife
rite propuneri. Astfel, mai mulți cetățeni veniți la odihnă și tratament 
au propus înființarea de raioane specializate pe categorii de produse 
în magazinele alimentare, unde plata să se facă direct la vînzător, 
pentru evitarea aglomerației. Alții au cerut să se introducă vînzarea 
laptelui pasteurizat la sticle. Au fost luate măsurile corespunzătoare. 
Deservirea pe raioane cu plata la vînzător a fost extinsă, iar laptele 
se vinde acum îmbuteliat“.

Sigismund Blau din Oradea ne scrie că multe sesizări trecute în 
condicile de sugestii au contribuit la îmbunătățirea deservirii. Astfel 
la magazinul „Electronica1 cumpărătorii au semnalat lipsa unor piese 
de schimb, minere, scale de șuruburi, rezistențe. Mărfurile cerute au 
fost trecute în bonurile de comandă.

Se pot întîmpla și alte lucruri. „La farmacia nr. 31 din orașul 
nostru — ne scrie Valeria Micu din Roman — farmacista Pîntea Elena 
judecă singură reclamațiile justificate ale cetățenilor, care se plîng 
de purtarea ei necorespunzătoare. Cum s-ar zice, își dă singură certi
ficate de bună purtare“. La sesizarea redacției, Oficiul farmaceutic 
regional Bacău ne răspunde că „pentru abateri repetate, Elena Pîn
tea a fost înlocuită din conducerea unității“.

Uneori, condica nu ajunge în mina cumpărătorului, oricîte insis
tențe ar depune. La cooperativa din Fîntînele, regiunea Suceava, ne 
scrie Irimia Daniș, „pentru a cumpăra drojdie de bere, am fost nevoit 
să iau și niște vopsele „Gallus“ cu care n-am avut ce face. Cu un 
asemenea sistem de vinzare, dacă voi avea nevoie de orez sau fidea, 
voi fi obligat, poate, să iau și o bicicletă ? Condica însă nu mi s-a 
dat. De aceea vă scriu". Măsurile au fost luate după ce redacția a 
sesizat U.R.C.C.

In multe cazuri, eficacitatea condicilor a sporit datorită inter
venției echipelor de control obștesc. Pe lingă faptul că consemnează 
constatările făcute în registrul unic de control, pe care-l au toate 
unitățile comerciale, aceste echipe cercetează și felul în care sînt 
rezolvate însemnările din condicile de sugestii și reclamații. „La Bu
fetul Halelor din raionul T. Vladimirescu (București), mai mulți con
sumatori au semnalat în condică purtarea necuviincioasă a ospătăriței 
Zenovia Bălteanu. La intervenția echipei de control obștesc condusă 
de Valentin Nicoreanu, muncitor la Fabrica „Flacăra Roșie", cazul 
a fost prelucrat în unitate, iar ospătărița a fost mutată disciplinar“.

Din Craiova, muncitorul C. Pîrșoi ne-a informat că, împreună 
cu echipa de control obștesc, a cercetat sesizările din condici și a dat 
de urma unor vînzători abuzivi care au fost sancționați.

încheiem această poștă a săptămânii cu cîteva rînduri din scri
soarea trimisă de corespondentul nostru I. Rotărescu, lăcătuș la 
U.C.M.M.A.-Bocșa. „Gestionarii și conducătorii unităților comerciale 
de la noi, țin seama de propunerile făcute de cumpărători, le consi
deră un ajutor în îmbunătățirea continuă a deservirii. Magazinele 
sînt deseori controlate de organele comerțului. Orice însemnare este 
imediat analizată. De mai multe luni de zile, în condici nu s-au mai 
făcut însemnări cu privire la abateri de la disciplina comercială".

Firește, condica singură nu garantează nici un fel de perfecționare 
automată a activității unităților comerciale. Ea nu este decît un 
instrument, ce-i drept foarte bun și practic, dar depinde de cine anu
me și cum este folosit. Acolo unde responsabilii unităților și forurilor 
tutelare — organizațiile comerciale locale, trusturile de alimentație 
publică, sfaturile populare — acordă atenția cuvenită condicilor de 
sugestii și reclamații, deficiențele constatate sînt înlăturate operativ, 
iar propunerile judicioase își găsesc aplicarea. Folosind-o cu atenție 
toți au de cîștigat — și comerțul și consumatorii.

AL. PLAEȘU

kVâ
metraj al studioului „Al Sa
hia“ „3x3=...?“

Realizatorul filmului (regi
zorul Gabriel Barta, care e 
și coautor al scenariului îm
preună cu Radu 
abordat tema cu 
täte, vizînd un 
tiv clar. Filmul
accentele ironice (părinții 
văzuți în chip de dresori, cu 
biciușca în mînă), și un li
rism de bună calitate (epi
sodul de la schi, unde tatăl 
și fiul, într-o admirabilă co
muniune, se bucură de vra
ja unică a naturii), sugerînd 
fără ostentație, bucuria nea
semuită pe care o încearcă 
doar cei care se apropie cu 
tact, înțelegere și pricepere 
de sufletul delicat al copilu
lui. Iar versurile Măriei Ba- 
nuș, de un patetism sobru, 
concentrat, vin să întregeas
că, în final, ceea ce realiza
torul s-a străduit să demons
treze de-a lungul celor 20 de 
minute cît durează proiecția.

Păcat că, din dorința de a 
cuprinde cît mai multe as
pecte ale relațiilor dintre 
părinți și copii, filmul se ri
sipește în prea multe direc
ții, nu se încheagă în jurul 
unei idei pregnante, pare 
un caleidoscop în care pro
bleme mari se amestecă cu 
altele mai mărunte. De ase
menea, unele din soluțiile 
regizorale ni s-au părut ar- 
tifiâiale, căutate, efectele 
speciale și supraimpresiu- 
nile de imagini nereușind să 
înlocuiască autenticitatea 
faptului viu. Firește, modali
tatea aleasă în filmul „Casa 
în care locuiesc“ nu este 
unica aplicabilă de către 
cineaștii studioului, dar e- 
sențial, indiferent de stilul 
adoptat, este să se asigure 
eficacitatea mesajului asu
pra spectatorilor. Din acest 
punct de vedere, o tratare 
mai concentrată și mai so
bră ar fi sporit calitățile 
filmului „3x3=...?“

spectatorii. La aceas- 
s-a discutat despre 
prezentate în stagiu- 

1962—1963 și s-au fă-

Cerc sătesc 
de „Prieteni ai filmului"
La căminul cultural din comuna 

Alb ești-Muscel a luat ființă, cu 
sprijinul comitetului raional de 
cultură și artă, un cerc de „Prie
teni ai filmului", la care s-au în
scris aproape 40 de tineri. Aici se 
fac prezentări ale filmelor ce ru
lează în sat, se țin expuneri pri
vind cultura cinematografică. Ast
fel, tinerii au ascultat recent ex
punerile „Cum se realizează un 
film“, „Filme romînești realizate 
după opere literare“, „Dezvoltarea 
rețelei cinematografice în regiune" 
și altele.

Grijă deosebită 
pentru tineretul taurin
Creșterea animalelor a luat, an 

de an, o dezvoltare tot mai mare în 
gospodăria colectivă din Crîmpoia, 
raionul Drăgănești-Olt. în prezent 
avem un efectiv de 670 bovine, din 
care peste 270 vaci și juninci. Nu ne 
oprim aici în anii următori, ferma 
de vaci se va dezvolta și mai mult. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, numărul 
vacilor și junincilor va trece de 400 
de capete. Paralel cu cumpărarea de 
vaci și vițele, efectivul sporește în 
primul rînd prin oprirea și creșterea 
tineretului bovin din prăsilă proprie.

Ne îmbogățim continuu experiența
- în ceea ce privește creșterea, îngră
șarea și livrarea către stat la o greu
tate mai mare a tineretului mascul. 
Anul trecut s-au livrat statului 50 
de capete tineret bovin, realizîndu-se 
un venit de 57 000 lei. La livrare, vi
țeii, în vîrstă de 8—9 luni, aveau o 
greutate de 170—180 kg fiecare. A- 
ceasta se datorește bunei lor îngri
jiri și furajări. Astă iarnă, vițeii puși 
la îngrășat au fost hrăniți cu fîn de 
lucernă de bună calitate, uruială de 
porumb, orz și ovăz, siloz, la care 
s-a adăugat și cretă furajeră. Dove
dind o grijă deosebită pentru grupa 
de viței pe care a avut-o în îngri
jire, colectivistul Ilie Militaru a rea
lizat un spor zilnic de creștere în 
greutate de 0,600 kg. în perioada de 
vară, în gospodăria noastră se ur
mărește ca îngrășarea vițeilor să se 
facă cu cheltuieli cît mai mici și 
într-un timp cît mai scurt. în acest 
scop tineretul mascul pus la îngră
șat este ținut pe o pășune bună pe 
care s-a organizat o tabără de vară. 
Pentru ca pășunea să asigure pro
ducții mari de iarbă, din toamnă a 
fost îngrășată prin tîrlire, grăpată și 
supraînsămînțată. Pentru a urmări 
modul în care se dezvoltă vițeii și a 
ne da seama dacă metodele de în
grijire și hrăniră sînt cele mai 
respunzătoare, cît și pentru a 
gura retribuția îngrijitorilor 
funcție de eforturile depuse și 
zultatele înregistrate, la sfîrșitul
cărei luni se face cîntărirea anima
lelor. Potrivit ultimei cîntăriri de la - sigurînd 
sfîrșitul lunii iunie, sporul mediu cantități tot mai mari de carne, 
zilnic de creștere în greutate pe cap GRIGORE CIOBANU
de vițel a fost de 0,700 kg. brigadier zootehnic,

Recentele hotărî- i ale Consiliului G.A.C. Crîmpoia,
de Miniștri subliniază grija partidu- regiunea Argeș

lui și guvernului pentru cointeresa
rea colectiviștilor în sporirea pro
ducției de carne. Gospodăria noastră 
și-a îndeplinit înainte de termen 
contractul încheiat la începutul a- 
cestui an livrînd 30 de mînzati în 
greutate totală de aproape 6 000 kg. 
Analizînd posibilitățile pe care le a- 
vem de a îngrășa și livra statului 
cantități sporite de carne, gospodă
ria și-a propus, între altele, să livre
ze la sfîrșitul anului încă 20 de mîn- 
zați în greutate de 220 kg fiecare.

co- 
asi- 
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re- 
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Cum apreciem eficiența economică 
a tehnologiei modeme

(Urmare din pag. I-a)

Cu toate realizările im
portante de pînă acum, 
atelierele de tratamente 
termice sînt depășite pe 
alocuri ca nivel tehnic și 
dotare de către atelierele 
de prelucrări mecanice. 
De aceea progresul teh
nic general al unor în
treprinderi este îngreu
nat. Și de multe ori ră- 
mînerea în urmă a trata
mentelor termice se ex
plică prin faptul că avan
tajele economice ale mo
dernizării lor, strîns le
gate de cele tehnice, sînt 
mai dificil de evaluat.

La ora actuală cred că 
atenția cadrelor de spe
cialitate din uzine și in
stitutele de cercetări și 
proiectări trebuie să se 
îndrepte în primul rînd, 
asupra extinderii încălzi
rii prin inducție, inclusiv 
prin frecvență industria
lă, asupra folosirii atmos
ferelor controlate și a 
unor atmosfere de pro
tecție, perfecționării pro
cedeului de cementare în 
gaze, perfecționării și ex
tinderii carbonitrurării și 
sulfizarii, găsirii unor 
medii moderate și eco
nomice de călire (între

apă și ulei), extinderii 
tratamentelor izoterme, 
cercetării procedeului de 
nitrurare moale etc.

Introducerea tehnolo
giei avansate impune or
ganizarea și dotarea supe
rioară a atelierelor de tra
tamente termice și — pe 
lîngă acțiunile întreprinse 
de Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini 
— un rol hotărîtor în re
zolvarea acestei probleme 
îl are inițiativa întreprin
derilor. Coordonarea tipi
zării proiectării și execută
rii utilajelor și aparatelor 
necesare, dezvoltarea cer
cetărilor, intensificarea 
schimburilor de expe
riență între uzine și or
ganizarea unor centre de 
pregătire profesională și 
ridicare a calificării în 
domeniul tratamentelor 
termice, vor avea efecte 
optime.

Aprecierea eficacității e- 
conomice a oricărui pro
cedeu tehnologic nu tre
buie să se facă îngust, 
doar în funcție de inte
resele locale, imediate, 
ale unei întreprinderi sau 
alteia, ci privind în pers
pectivă și ținînd cont de 
efectele economice gene
rale.

Povestea este cît se poate 
de simplă și banală. S-ar 
părea chiar că scenarista 
Judith Mariassy nici nu a 
intenționat să tacă risipă de 
inventivitate epică. Ea s-a 
mulțumit să semnaleze doar 
un aspect actual al relațiilor 
de familie și nu a urmărit o 
dezbatere adîncită a proble
mei, declanșarea unui con
flict de intens dramatism. 
Firul intrigii se deapănă li
niștit, fără zguduiri sau răs
turnări decisive, într-o suc
cesiune de întîmplări pe 
care oricine le poate ghici 
dinainte, imediat ce s-a fa
miliarizat cu datele inițiale 
ale subiectului.

Fiecare va presupune, 
deci, că tînăra pianistă din 
Praga, aflată în pragul unui 
turneu în Ungaria, va 
cerca să lege aci o idilă, 
o mică răzbunare Iscată 
neînțelegerile mărunte 
soțul, un compozitor 
cumsecade 
care de fapt îl 
care, Ia rîndul 
bește.. Printre cei 
tîmpină amical 
pesta va fi 
tificăm în persoana unui 
medic politicos, prezentabil, 
care o fixează stăruitor în 
cîteva rînduri, pe cel care 
va stîrni pasiunea vremelni-

în
că 
de 
cu 

foarte 
altminteri, pe 

iubește și 
său, o iu- 
care o în- 
la Buda- 

lesne să iden- 
persoana

î n

că a pianistei. Luciul devine 
evident în momentul cînd 
constatăm că medicul e ne
glijat de o soție veșnic 
ocupată și iritat că trebuie 
să facă față la fel de fel de 
obligații mondene. Iar dez
nodământul se întrevede de 
asemenea repede, cu toate 
că unele episoade lungite îl 
întîrzie excesiv. Cei doi vor 
ști să se oprească la timp 

. și vor ajunge să înțeleagă 
mai limpede prețuirea 
care o merită familia, 
toreîndu-se acasă 
sentiment sporit de 
sabilitate față de 
căsniciei fiecăruia.

Regizorul Felix Mariassy a 
dat un fundal atrăgător a- 
cesfei istorii destul de su
perficiale, filmînd multe 
secvențe pe stradă, surprin- 
zînd cu ochi pătrunzător 
ambianța celor două capi
tale — Praga și Bu
dapesta — descope
rind corespondențe 
ale peisajului citadin 
care conferă o 
numită atmosferă 
propiată și caldă 
tîmplărilor fixate 
peliculă. Și apoi,
a lucrat cu o echipă . 
de admirabili inter
pret — cehoslovaci 
și maghiari — care

au compensat în parte in
suficiențele scenariului prin 
jocul lor expresiv și nuan
țat.

în mod special Jgna 
Brejchova a creat un per
sonaj sensibil, plin de far
mec, umplînd ecranul cu 
prezența ei agreabilă și mo- 
fivînd surprinzător, cu o pri
vire, cu un gest discret, cu 
un surîs mijit în 
buzelor. mișcarea 
teașcă a eroinei. O
dează excelent Gabor 
kloș — sobru, reținut și cu 
o căldură lăuntrică vibrînd 
dincolo de aparenta indife
rență, Ruttkai Eva — ca în
totdeauna plină de 
voioșie explozivă, 
Marvan — care a 
rolul unui renumit 
cam rigid dar în fond înțele
gător, și Ivan Mistrik, mai 
șters decît ni-1 amintim din 
„Romeo Julieta și întuneri
cul“.

Caravană muzeistică

cara- 
de ști- 
de is- 
Bacău.

pe 
în-
unçu 

respon- 
destinela

De curînd a poposit la Ră- 
căciuni, raionul Bacău, o 
vană organizată de secțiile 
ințe naturale ale muzeelor 
torie din Piatra Neamț și
Caravana transportă expoziții pe 
temele „Structura Universului", 
„Originea și evoluția vieții“, „Cu
cerirea spațiului cosmic“. Ea își 
va continua drumul și în alte 
comune și sate din raioanele Pia
tra Neamț, Tg. Neamț și Moinești.

vervă și 
Iaroslav 
compus 
cîntăreț

C. POENARU

Filmele s
a- 
a- 

in- 
pe
el

turneu
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Colectivul sec

ției de dramă a Teatrului de Stat din Ploiești a între
prins un turneu în orașul și regiunea Brașov cu mai 
multe piese printre care: comedia „Take, Ianke și Ca- 

spectacolul de miniaturi „7 păcate“ 
„De Pretore Vincenzo“ de Eduardo

Mărul discordiei — producție a 
studioului „Mosfilm“. Scenariul : 
M. Biriukov, V. Plucek, G. Stain. 
Regia : V. Plucek. Este o comedie 
a cărei acțiune se petrece în zilele 
noastre într-un colhoz.

Fortăreață pe Rin — producție 
a studiourilor cehoslovace. Scena
riul : V. Kalina. Regia : Ivo To
man. Filmul e inspirat din 
mente autentice, petrecute 
fortăreață transformată de 
riști, în timpul celui de-al
război mondial, în lagăr de pri
zonieri.

evenî- 
într-o 
hitle- 
doilea

dir“ de V. I, Popa, 
de M. Al. Stănescu, 
de Filippo ș.a.

Ce metode folosim 
în îngrășarea porcilor

Dintre 
porcii se 
și ajung . _
îngrășare să dea o mare cantitate 
de carne. Iată de ce, colectiviștii din 
Biled dau o mare atenție acestui 
important sector de producție. Sec
torul zootehnic al gospodăriei cu
prinde 1 025 taurine, î 900 ovine, 
7 100 păsări și 2 217 porci. Creșterea 
și îngrășarea porcilor a contribuit 
ca anul trecut să realizăm din vîn
zarea animalelor pentru carne 
1 956 000 lei iar în acest an am con

toate speciile de animale, 
înmulțesc cel mai repede 
ca în scurtă vreme, prin

Din experiența fruntașilor 
în creșterea animalelor

Aceasta ne va da posibilitatea să în
casăm în plus circa 32 000 lei. în to
tal în cursul acestui an, gospodăria 
va livra statului 60 000 kg carne, 
cit 15 000 kg mai mult decît anul 
trecut. Cu prilejul consfătuirilor de 
producție unde s-au discutat recen
tele hotărîri, îngrijitorii Ion Marcu, 
Petre Ionescu, Constantin Mărdăruș, 
Elena Chiriță și Elena Dascălu s-au 
angajat să crească viței pînă la 6 
luni și să-i predea îngrășătoriei vi- 
guroși, capabili ca într-o perioadă 
scurtă să ajungă la greutatea de li
vrare.

Dezvoltarea creșterii animalelor 
aduce importante venituri gospodă
riei colective. Anul acesta vom obți
ne din sectorul zootehnic pește 
1000 000 lei, din care bună parte 
provin din vînzarea către stat a 
mînzaților grași. în casieria gospo
dăriei au intrat în prima jumătate 
a anului 341 000 lei, ceea ce ne dă 
garanția că suma planificată va fi 
realizată și chiar depășită.

Noi vom folosi tot mai bine spri
jinul acordat de stat cît și posibili
tățile proprii ca să sporim numărul 
de bovine tinere puse la îngrășat, a- 

astfel oamenilor muncii

tractat inițial livrarea a 1 900 porci 
grași, 176 bovine și 150 batali 
care ne vor aduce un venit de a- 
proape 3 milioane de lei.

Pentru a putea asigura din pro
ducție proprie materialul necesar 
pentru îngrășat, gospodăria mărește 
an de an efectivul de scroafe. De 
asemenea, sînt folosite și scrofițele 
din efectivul de porci la îngrășat 
pentru a obține de la acestea o fă- 
tare. Folosind aceste metode, în anul 
trecut, am obținut de la fiecare 
scroafă 14 purcei fătați și 12 purcei 
înțărcați.

Ca să obții o producție sporită de 
carne trebuie să știi cum să hrănești 
porcii în anumite perioade. în gos
podăria noastră, furajul de bază în 
alimentația porcilor îl constituie po-( 
rumbul în asociație cu orz, ovăz și 
mazăre. Iată de ce consiliul de con
ducere și toți colectiviștii se preocu
pă de sporirea producției la această 
cultură. Datorită măsurilor agroteh
nice aplicate, anul trecut s-a obținut 
o producție medie de 4 365 kg po
rumb la ha. în acest an ne-am pro
pus să obținem de pe cele 1 000 ha 
însămînțate cu porumb pentru boa
be o producție și mai mare care ne 
va da posibilitatea să mărim în con
tinuare efectivele de animale.

Dacă se obțin an de an rezultate

din ce în ce mai bune în creșterea 
porcilor, aceasta se datorește în 
mare măsură și îngrijitorilor de ani
male care s-au specializat în îngră
șarea porcilor, avînd o vechime în 
acest sector de mai mulți ani. De 
pildă, Ion Lichtfusz care lucrează 
de 4 ani la îngrășătoria de porci a 
gospodăriei, a realizat în cursul lu
nii iunie a. c. de la un efectiv de 
l'LJ canete porci un spor de greutate 
de 3 033 kg, ceea ce reprezintă un 
spor lunar pe cap de porc de 15 
kg, respectiv 0,500 kg pe zi.

O altă metodă de îngrășare rapidă 
a porcilor care se aplică cu regula
ritate este lotizarea porcilor în func
ție de greutate pentru a preîntîm- 
pina și risipa de furaje și a se rea
liza maximum de randament. Pen
tru a fi la curent cu cele mai bune 
metode de îngrășare a porcilor, în
grijitorii noștri urmează cu regula
ritate cursurile agrotehnice de 3 ani 
însușindu-și și aplicînd pe teren 
cele învățate.

Noile hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri privind sporirea cointeresă
rii producătorilor în creșterea anima
lelor creează pentru noi, colectiviș
tii, posibilitatea de a realiza venituri 
mai mari din sectorul zootehnic și 
deci venituri mai însemnate la zi- 
muncă.

Pentru a contribui la aproviziona
rea din ce în ce mai bună a oame
nilor muncii de la orașe și sate cu 
carne, în urma recentelor hotărîri 
colectiviștii noștri au hotărît să su
plimenteze contractele existente cu 
încă 200 porci în greutate de 20 000 
kg și 55 capete tăurași pe lîngă cei 
200 pe care-i aveam contractați.

Folosind marile posibilități ale 
gospodăriei și experiența căpă
tată pînă în prezent, în anul viitor 
vom vinde statului un număr sporit 
de animale pentru carne : 2 500 porci 
grași, 250 tăurași, 150 batali și 100 
de oi. Acestea ne vor aduce venituri 
și mai mari și vor reprezenta o con
tribuție însemnată la sporirea pro
ducției de carne.

IOAN MAYWURM 
brigadier la sectorul porcin 

G.A.C. „8 Martie‘‘-Biled 
regiunea Banat

Secția de păpuși a teatrului pre
zintă în această perioadă specta
cole în taberele de copii, iar două 
colective ale secției de estradă pre
zintă simultan concertul-spectacol 
„Astă-seară e cu... cîntec" într-o 
serie de localități (printre care, in 
aceste zile, la București) și co
media muzicală „Iubesc, iubesc", 
în stațiunile de odihnă de pe Va
lea Prahovei.

V *
Ansamblul artistic al tinere

tului din Timișoara a întreprins 
recent un turneu în mai multe 
localități din regiune cu spec
tacolul „Cu cîntec, joc și voie 
bună pe meleaguri bănățene“. 
In cadrul acestui turneu, tine
rii artiști au prezentat zilele 
trecute, cu succes, spectacole la 
Orșova și Sichevița.

Expoziție de pictură 
și grafică

La Galeriile Fondului plastic, din 
bulevardul Magheru 20, este deschisă 
o expoziție de pictură și grafică. Sînt 
prezentate SI de lucrări : compoziții, 
portrete, peisaje inspirate din U.R.S.S., 
realizate de pictorul Dan Hatmanu.

ăptăminii
slovacă Scenariul : Jîri Hanibal 
și Jan Prochàzka. Regia : Jiri Ha
nibal. Filmul redă povestea a doi 
tineri care într-un moment hotă
rîtor dovedesc că au înțeles răs
punderea ce le revine față de co
lectivitate.

Dragoste și pălăvrăgeli — pro
ducție a studiourilor italiene. Sce
nariul : Cesare Zavattini, A. Bla- 
setti, Isa Bartolini. Regia: Ales
sandro Blasetti. Filmul dezvoltă 
două teme — aceea a copilăriei 
care se maturizează brusc în con
tact cu greutățile vieții și cea a 
bătrîneții triste într-o societate 
inumană. în fotografie : o scenă 
din film.

Viața fără chitară — producție 
a studiourilor din R. Ceho-

1 T IE ÆT1R1E • □ ca ® ana • e7ëïev/ziune ■
TEATRE : O.S.T.A. (Grădina Boema) : 

Spectacol extraordinar de selecțiuni din 
operete, muzică ușoară șl numere de 
balet — dat de un grup de soliști de la 
Teatrul de Stat de Operetă din Varșo
via — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Crucișătorul Po
temkin (rulează la cinematograful Vic
toria — B-dul 6 Martie nr. 7). Elena din 
Trola — cinemascop : rulează la cinema
tografele : Sala Palatului R. P. Romîne 
(seria de bilete nr. 803), Patria (B-dul 
Magheru nr. 12—14), Elena Pavel (sală 
și grădină — B-dul 6 Martie 14), 1 Mal 
(B-dul 1 Mal 322), Grivița (Calea Grlvlțel 
— podul Basarab), G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbuc nr. 1), Arenele Libertății (str. 11 
Iunie), Stadionul Giuleștl. Dragoste șl 
pălăvrăgeli : Republica (B-dul Magheru 
nr. 2), București (B-dul 6 Martie 6), Gh. 
Doja (Calea Grlvlțel 80), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2), Stadionul Dlnamo (șos. 
Ștefan cel Mare), Grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Podul rupt — cinema
scop : rulează Ia cinematografele 
gheru (B-dul Magheru 29), Ștefan 
Mare (șos. Ștefan cel Mare colț cu 
Llzeanu), Grădina Progresul (str. 
Vldu nr. 5). Mărul discordiei : 
la cinematografele 
Grtgorescu 24) Lumina (B-dul 8 Martie 
12), înfrățirea între popoare (B-dul Bucu- 
reștll-Noi). 8 Martie (str. Buzești 9—II). 
O perlă de mamă : rulează la cinemato
grafele I. C. Frlmu (sală și grădină) 
(B-dul 6 Martie 16), 23 August (sală șl 
grădină - B-dul Dimitrov 118), Pati
noarul 23 August. Divorț Italian : Tine
retului (Calea Victoriei 48). Adorabile șl 
mincinoase : Central (B-dul 6 Martie 2). 
C. David (șos. Crîngașl 42). Program 
special pentru copii — dimineața : 13
Septembrie (str. Doamnei 9). Estrada,

Mă
cel 
str. 
Ion 

rulează 
V. Alecsandrl (str.

Estrada : 13 Septembrie (după-amlaza — 
str. Doamnei 9), Alex. Sahia (sală șl gră
dină — Calea Dudești 22), M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). Șapte dădace — 
Hoața de la circ — Sport nr. 3/1963: Tim
puri Noi (B-dul 6 Martie 18). Noua prie
tenă a tatii : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7), 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
Misterele Parisului 
lează la cinematografele Ciulești 
Giuleștl), Miorița (Calea Moșilor 127). 
Rocco șl frații săi — ambele serii : Cul
tural (Piața Iile Pintilie 2), grădina 8 
Martie (str. Buzești 9—11). Cumpără-țl un 
balon : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (Calea Grlvlțel 137). Concertul 
mult visat : rulează la cinematografele 
V. Roaltă (B-dul 1 Mai 57), Arta (Calea 
Călărași 153), Libertății (sală și grădină 
— str. 11 iunie 75). Lumină de iulie : 
Unirea (sală șl grădină — B-dul 1 Mal 
143), Olga Banele (sală șl grădină — Calea 
13 Septembrie 196). Pe urmele bandei : 
Flacăra (Calea Dudești 22), G. Bacovla 
(șos. Giurgiului 3), B. Delavrancea (B-dul 
Libertății 70—72 - Cartierul Militari). Ca
melia : rulează la cinematograful T. Via- 
dimirescu (Calea Dudești 97). Doctor In 
filozofie : Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Aurel Vlalcu (șos. Cotrocenl 9), Grădina 
Arta (Calea Călărași 153). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : Popular (str. 
Mătăsari 31). O moștenire cu bucluc : 
Moșilor (sală și grădină — Calea Moși
lor 221), 16 Februarie (B-dul 30 Decem
brie 89). Miracolul lupilor — cinemascop: 
rulează la cinematograful Iile Pintilie 
(șos. Colentlna 84). Dracul și cele 10 po
runci — cinemascop : Volga (șos. Ilie 
Pintilie 81). O viață : Luceafărul (sală și 
grădină — Calea Rahovei 118). Clubul 
Cavalerilor — cinemascop : 30 Decembrie 
(Calea Ferentari 86). Pompierul atomic : 
rulează la grădina cinematografului T. 
Vladlmlrescu (Calea Dudești 97). Colegii:

Drumul
— cinemascop : ru- 
.............................. (șos.

rulează la grădina cinematografului Ilie 
Pintilie (șos. Colentlna 84). Tu ești minu
nată : rulează la grădina cinematografu
lui V. Roaltă (B-dul 1 Mai 57).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii ; „Hai 
să ne jucăm". 19,45 — Petre cel isteț — 
o producție a studiourilor bulgare. 21,35 
— Recital vocal. Soliști : sopranele Lela 
Clncu, Maria Crișan și tenorul Octavian 
Naghiu. 22,00 — Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

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

călduroasă însă instabilă în jumătatea 
de vest a țării. Cerul a fost mai mult 
senin exceptînd nordul Moldovei, Ar
dealul, Oltenia și regiunea de munte 
unde după-amiaza s-au produs înnourări 
mai accentuate și local au căzut averse 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 34 grade la Gurahonț, 
Băilești și 22 La Petroșeni.

In București vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab, temperatura maximă 
a atins 33 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25. Vreme în general frumoasă, cu 
cer mai mult senin noaptea și dimi
neața. Izolat »e vor produce averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice 
mai ales către sfîrșitul intervalului. Vînt 
slab. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 12 și 22 grade, iar 
maximele între 27-37. Local mai coborîte.

In București și litoral. Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cer mai mult 
senin noaptea și dimineața. înnourări mai 
accentuate se vor produce după-amiaza. 
Vînt slab. Temperatura în general sta
ționară.
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Marea sărbătoare ---------
—— a Poloniei populare

NOU RECORD MONDIAL

Petrolul-Ploiești a cîștigat „Cupa R. P. Romine“
In ultima vreme, un pronostio 

în finala Cupei a fost mereu di
ficil de făcut. Chiar și de către cei 
mai buni cunoscători într-ale fotba
lului. Finala de ieri, dintre Petrolul- 
Ploiești și Siderurgistul-Galati, n-a 
constituit o excepție. Inițial, șansa 
acordată ploieștenilor, cu toată re
venirea lor în finalul actualului se
zon fotbalistic și plusul de expe
riență competițională, nu era mai 
mare decît cea a fotbaliștilor gălă- 
teni, care — jucători sobri, însă cu 
posibilități mai puțin verificate — 
iveau la activ performanța de a fi 
îliminat din competiție două din 
echipele de categoria A : Progresul 
și C.S.M.S. Deschisă deci oricărui 
rezultat, această partidă a suscitat 
un atît de mare interes îneît fede
rația de specialitate s-a văzut în
demnată să programeze meciul pe 
cel mai mare stadion din tară, iar 
radio-televiziunoa — să transmită 
partida în întregime, atît prin radio 
cît și prin televiziune. Și dacă ar ii 
să calculăm numărul celor care,. în
tr-un fel sau altul, au urmărit finala 
celei de-a 25-a ediții a „Cupei R.P. 
Romîne“, ne-ar fi desigur extrem de 
greu. O singură cifră exactă : 60 000 
de spectatori în tribunele 
lui „23 August".

...Vor reuși ploieștenii 
cerească trofeul pe care, 
cu zece ani, în finală, 
obținut, sau echipa din Galati, ase
meni celor două formații din B (Me- 
talul-Reșița în 1954 și Arieșul-Turda 
în 1961), va furniza, pînă la capăt, 
surprize în populara întrecere fot
balistică ?

Chiar șl după începerea meciu
lui, răspunsul era incert. Mal ales 
că, în primele minute, fotbaliștii din 
Galați —- e adevărat, cu un joc cam 
greoi, lipsit de claritate — reușise
ră să dea o replică fermă partene
rilor lor. Ba, în minutul 10, impetuo
sul inter stînga Zgardan, cu un șut 
puternic, de ia vreo 25 de metri, a 
înscris în poarta apărată de Sfetcu. 
Acest gol a avut însă un efect po
zitiv tocmai pentru... ploieșteni. 
Puși, pare-se, la ambiție, fotbaliș
tii de la Petrolul au început să 
joace mai combativ, să combine cu 
mai multă precizie. La Înaintare, 
Badea — care a fost unul din cei 
mai buni jucători de pe teren — 
și-a făcut cu folos cursele pe ex-

trema dreaptă. O centrare a aces
tuia l-a găsit bine
Munteanu și- 
tarul gălățean 
putut fi evitat, 
se întîmpla 
e corul a fost

Superioritatea formației ploiește- 
ne, care a început să se concreti
zeze

plasat pe D. 
cam neatent pe por- 
Cîmpeanu. Golul n-a 
In minutul 14 — cînd 
faza de mai eus — 
egalat: 1—1.

stadionu-

cu-să
în urmă 

nu l-au

abia în minutul 31, cînd Dri-

Fază din meciul Petrolul-Siderurgistul
dea I a marcat cel de-al doilea 
gol, a devenit apoi evidentă. Sen
sul de joc devenise unic : atacuri 
numai la poarta gălățenilor. Apăra
rea acestora, în ajutorul căreia au 
venit cam tot timpul mijlocașii și in
terii echipei, s-a străduit să stăvi
lească ofensiva la care era supusă. 
Prea siguri de victorie, petroliștii 
n-au șutat însă decît rar la poar
tă. Pînă la pauză, ei au înscris 
numai un singur punct (prin Mol- 
doveanu, în min. 35).

Aspectul jocului nu s-a schimbat 
nici în repriza secundă. Pe teren, 
practic, a existat o singură echipă : 
Petrolul. In a doua parte a jocului, 
echipa petrolistă a mai înscris încă 
3 puncte. Noua promovată în cate-

Pe velodromul Dinamo
La capătul a trei zile de..între

ceri, ieri după-amiază a luat sfîrșit 
concursul internațional de ciclism 
desfășurat pe velodromul ' 
din Capitală. După părerea 
liștilor prezenți la acest 
reprezentanții noștri au 
comportare mai bună față 
luția lor de acum două săptămîni, 
în cadrul meciului cu selecționata 
R. P. Bulgaria. Dovadă sînt noile re
corduri republicane stabilite de ei 
cu această ocazie la următoarele 
probe : cursa italiană — 2:17,2
(echipa formată din Tache, Popovici, 
Tudose, Bărbulescu - - -
urmărire individuală 
Dumitrescu), urmărire 
4:49,8 (Burlacu, Duță, 
dose), viteză juniori — 12,0 (M. Po
pescu) și, de asemenea, 
egalat la viteză seniori 
Popovici).

Concursul încheiat 
constituit un bun prilej 
cicliștilor noștri, în compania unor 
adversari bine pregătiți : cicliștii 
grmani și cei bulgari. Excepție au 
făcut pistarzii italieni, de la care 
publicul se aștepta la mai mult.

Alături de alergătorii seniori, ju
niorii romîni prezenți la startul 
probelor rezervate lor au avut în 
general o comportare promițătoare, 
obținînd uneori aplauzele spectato
rilor.

Dinamo 
specia- 

concurs, 
avut o 

de evo-

ți Burlacu), 
5:09,8 (C. 
echipe —pe

Voloșin, Tu-

recordul
— 11,5 (D.

duminică a 
de rodare a

goria A — echipa din Galați — 
s-a împăcat repede cu situația de... 
învinsă ; jucătorii, mai ales înainta
șii au renunțat la luptă (reclamînd, 
în mod nefiresc, că sînt faultați).

In astfel de împrejurări, spectatorii 
— veniți să vadă nu 
pă învingătoare ci și 
litate — au avut ce 
rită disproporției de 
tre cele două finaliste, acest ultim 
act al sezonului fotbalistic (înche
iat oficial ieri) n-a corespuns aștep
tărilor. Desigur, Petrolul-Ploiești a 
cîștigat indiscutabil pe merit și a 
făcut tot ce putea face. Partenera 
sa — S'iderurgistul-Galați — n-a 
reușit, din păcate, să se prezinte 
în fața publicului la un nivel satis
făcător. Poate că o va face în noul 
campionat...

numai o echi- 
un joc de ca- 
regreta. Dato- 
pregătire din-

I. DUMITRIU

Farul-Constanța, 
campioană la juniori
Pentru a doua oară consecutiv, 

juniorii constănțeni au reușit Să 
cîștige titlul de campioni republi
cani. Ieri, ei i-au întrecut pe dina- 
moviștii bucureșteni cu 2—1. Meciul 
a fost în general frumos, plăcînd 
spectatorilor prezenți pe stadion.

Insistînd pe contraatacuri ți dis- 
punînd de o linie de apărare sigură 
pe intervenții, (în care portarul Ar- 
geșanu a fost excelent), constănțenii 
au luat conducerea chiar din pri
mele minute. Chirez, printr-un șut 
puternic, a deschis scorul. Din a- 
cest moment (min. 9), echipa Farul 
încetinește ritmul, permițînd dina- 
moviștilor să inițieze o serie de 
atacuri. Ei reușesc să egaleze în 
min. 47 prin Cristoloveanu.

Cea de a 2-a repriză a fost domi
nată în întregime de juniorii Faru
lui, care, în minutul 74, reușesc 
să-și concretizeze superioritatea prin 
golul înscris de Dragu.

în aplauzele spectatorilor, „11-le" 
constănțean a primit apoi cupa și 
tricourile de campioni. Iată forma
ția pe care au aliniat-o campionii 
de juniori: Argeșanu-Ovezea, Stoica, 
Hulă-Stelea, Melenco-Olteanu, Dra
gu, Vlad, Cojocaru, Chirez.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Me
ciul de atletism dintre echipele re
prezentative ale U.R.S.S. și S.U.A. s-a 
încheiat ieri pe stadionul de la Luj- 
niki din Moscova cu scorul general 
de 189—147 puncte în favoarea spor
tivilor sovietici. In concursul feminin, 
atletele sovietice au cîștigat toate 
cele 10 probe disputate, realizînd 75 
puncte fată de 28 obținute de atlete
le americane. După o luptă strînsă, 
concursul masculin l-au cîștigat 
atleții americani cu 119—114 puncte. 
Atleții americani au terminat învin
gători în 12 probe, în timp ce gazde
le s-au clasat pe primul loc în 10 
probe.

Cea de-a doua zi a meciului a fost 
marcată de excepționala performan
ță a cunoscutului campion sovietic 
Valeri Brumei, care a stabilit un nou 
record mondial la săritura în înălți
me, trecînd, din cea de-a treia în
cercare, peste ștacheta ridicată la 
2,28 m. Vechiul record, deținui de a- 
celași atlet, era de 2,27 m.

Iată primii clasați la probele dis
putate ieri : bărbați : 400 m garduri : I 
Atterberry (S.U.A.) '50”4/10 ; 200 mi 
plat: Carr (S.U.A.) 20”9/10 ; 1 500 m: 
Burleson (S.U.A.) 3’41” ; 5 000 m : Tiu- 
rin (U.R.S.S1.) 13’50”; 3 000 m obsta
cole: Osipov (U.R.S.S.) 8’35”; înălți
me : Brumei (U.R.S.S.) 2,28 m (nou re-1 
cord mondial) ; triplu salt : Fedoseev 
(U.R.S.S.) 16,11 m ; disc: Sylvester
(S.U.A.) 61,44 m; suliță: Lusis
(U.R.S.S.) 83,09 m ; ștafeta 4x400 m : 
S.U.A. 3’04”4/10 ; decatlon: Kuznețovl 
(U.R.S.S.) 7 666 puncte.

Femei : 80 m garduri : Kulkova
(U.R.S.S.) 10”9/10 ; 200 m: Itkina
(U.R.S.S.) 24”l/10 ; 800 m plat : Dimi- 
trieva (U.R.S.S.) 2’07”8/10 ; lungime : 
Scelkanova (U.R.S.S.) 6,35 m ; greuta
te : Tamara Press (U.R.S.S.)

întrecerile din cele două 
fost urmărite de 120 000 de 
tori.

CAIAC — CANOE

Meciuri internationale ale fotbaliștilor romlni
CONSTANȚA (co- IAȘI .(red. ziarului 

resp. „Scînteil“). — Pe „Flacăra lașului“). — 
stadionul „1 Mai“ din 
Constanța a avut loc 
ieri meciul de fotbal 
amical dintre echipele 
Farul Constanța și 
Szombieki Bytom (Po
lonia). Jocul a fost de 
o factură tehnică bună. 
La sfîrșitul partidei vic
toria a revenit echipei 
constănțene cu scorul 
de 2—0, prin golurile 
înscrise de Tîlvescu 
(min. 47, din 11 metri) 
Și Ologu (min. 56).

Fotbaliștii ieșeni 
obținut duminică 
prețioasă victorie, 
2—1, în fața uneia din
tre echipele fruntașe 
ale fotbalului sovietic : 
Zenit-Leningrad. Jocul 
a plăcut spectatorilor 
prezenți în tribunele 
stadionului 23 August 
datorită dinamismului 
fazelor create și situa
țiilor numeroase de gol 
ivite la cele două porți.

Pronosport
Concursul nr. 29 din 21 iulie a.c.

Petrolul — Siderurgistul (pauză) 
Petrolul — Siderurgistul (final) 
C.S.M.S.-Iașl — Zenit Leningrad 
Wlsmuth Aue — Progresul 
Metalul Ttrg. — Sel Hanoi 
Kecskemet — Egry Dozsa 
Egyetertes — E.V.T.K.
Budal Spartacus — Nylregyhaza 
Fees! V.S.K. — Zalaegerszegi 
Szekesfeher H. — Pecsl B.T.C. - 
Zalaeger T. E. — Kaposvarl H.
Nagybatony — Salgotarjani K.S.E. 
Jaszbereni L. — K. Lombik

1
1
1 

anulat
2
1
1
1
1

X
1
1
1

au 
o 

cu

Cele 3 goluri au fost 
înscrise astfel : min. 42, 
Matei (din 11 m); min. 
53, Constantinescu ; 
min. 56, Riazanov.

TÎRGOVIȘTE (prin 
telefon). Ieri, în locali
tate, echipa Metalul a 
întîlnit selecționata Ha
noi (R. D. Vietnam), ca
re se află 
neu prin 
Victoria a 
baliștilor
scorul de 4—1.

într-un tur- 
țara noastră, 
revenit 
oaspeți

fot-
cu

17,59 m. 
zile au 
epecta-

„Regata Snagov“
Duminică au luat sfîrșit întrece

rile de caiac-canoe ale „Regatei 
Snagov“, la care au participat spor
tivi din 8 țări. Victorioși în 5 pro- 6 
be disputate în prima zi, reprezen
tanții țării noastre au cîștigat tot a- 
tîtea și în Ziua a doua, demonstrîhd 
o formă remarcabilă înaintea cam
pionatelor mondiale din Iugoslavia. 
Cîștigătorii probelor desfășurate ieri 
sînt : canoe 1 (1 000 m) : Ismailciuc 
(R. P. Romînă) 4’48” ; caiac 1 b (1 000 ! 
m) : Rosberg (R.D.G.) 4T4”2/10 ; ca
iac dublu fete (500 m) : U.R.S.S. 
2’04”5/10 ; caiac 2 b (1 000 m) : R. P. 
Romînă 3’44”9/10 ; canoe 2 (1000 m): 
Alexe, Lipalit 4’14”2/10 ; caiac 4 f 
(500 m) : R. P. Romînă ; ștafeta ca
iac 4x500 m : R. P. Romînă 7’40”.

Agențiile de presă transmit
Echipa feminină de volei a R. P. Ro

mîne, care se află in turneu în R. D. 
Germană, a întîlnit la Eilenburg echipa 
reprezentativă a tării. Voleibalistele 
romînce au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—1 (17-15; 15-13; 2-15; 15-11).

La capătul unor dispute dîrze, de 
o rară frumusețe, juniorii și-au 
desemnat campionii anului 1963. Pe 
stadionul Republicii am asistat timp 
de două zile la o trecere în revistă 
a celor mai valoroși reprezentanți 
'.i tinerei generații de atleți. Con
cluziile sînt favorabile pentru majo
ritatea probelor desfășurate, arbi
trii concursurilor înregistrînd o se
rie de rezultate mulțumitoare. Îna
inte de toate se cuvine să subli
niem faptul că în cadrul întreceri
lor au fost stabilite noi recorduri 
republicane (80 m. plat, Petre Cio- 
banu 9,0; 3 km. marș, Nicolae Brîn- 
zan 15:03,6; ștafeta 4x100 fete, 
echipa S.S.E. 
echipa Dinamo 
fort egalat : 
36.6).

In general rezultatele obținute 
sînt mai valoroase în totalitatea lor, 
decît cele ale precedentelor ediții, 
fapt care duce la concluzia că pre
gătirea efectuată în acest an a dat 
roadele așteptate. Totuși, trebuie să 
subliniem faptul că pentru ca ti
nerii noștri atleți să poată obține în 
viitor performanțe cu rezonanță 
pe plan internațional, se impune să 
se desfășoare o muncă și mai sus
ținută, atît din punct de vedere or
ganizatoric, în ceea ce privește se
lecția, cît și din punct de vedere 
metodic și fizic.

Iată cîteva din cele mai bune re
zultate înregistrate : juniori, cate
goria 1: 200 m. plat — Ion Osoianu

22,6; 400 m. plat — H. Ștef 49,2; 
800 m plat — Gh. Plăcintaru 1 :53,6; 
1500 m. plat — I. Căpraru 3 :58,3;
110 m. garduri — V. Suciu 15,3; 400 
m. garduri — C. Grangure 56,7; 
înălțime băieți — C. Catrinescu 
1,93 m; disc — I. Nagy 42,67 m; su
liță — Ș. Cătănescu 56,50 m.

Junioare cat. 1: 100 m. plat — Ana 
Beșuan 12,3; 400 m. plat — M. Filip 
59,0; 80 m. garduri — Valeria Bu- 
fanu 11,6.

Juniori cat. II : 80 m. plat — P. 
Ciobanu 9,0; 300 m. plat — P. Cio
banu 36,6; 90 m. garduri — D. Hidio- 
șanu 12,9.

Pe stadionul „Strahov“ din Praga s-a 
desfășura*, sîmbătă și duminică întîlni- 
rea internațională feminină de atletism 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Romîne și R. S. Cehoslovace. Victoria a 
revenit cu scorul de 71—45 puncte e- 
chipei cehoslovace. Iolanda Balaș a cîș
tigat proba de săritură în înălțime cu 
1,76 m, iar Ana Sălăgeanu — greutatea, 
cu 15,79 m. A treia victorie pentru e- 
chipa noastră a fost obținută de Maria 
Diaconescu la aruncarea suliței.

★
Campionatele mondiale de scrimă de 

la Gdansk au continuat cu desfășurarea 
finalei probei de floretă pentru echipele 
masculine. Selecționata U.R.S.S. și-a 
păstrat titlul de campioană mondială, în- 
vingînd în finală la tușaveraj : 8—8 
(59—60 tușe) echipa R. P. Polone. Me
dalia de argint a revenit echipei R. P. 
Polone, iar cea de bronz reprezentativei 
Franței.

In semifinalele probei feminine de 
floretă, reprezentativa R. P. Ungare a 
dispus cu 9—1 de Franța. Floretistele 
maghiare se vor întîlni în finală cu 
echipa U.R.S.S.. care a terminat la ega
litate (8—8) cu Italia, calificîndu-se da
torită tușaverajului (42—49).

★
Echipa de lupte clasice a Japoniei se 

află în prezent în turneu în U.R.S.S. 
Luptătorii japonezi au evoluat la Tbilisi 
și Batumi în compania echipei R.S.S. 
Gruzine Au învins sportivii sovietici cu 
7—1 și 5—3.

Echipele de tenis ale Suediei și An
gliei se vor întâlni în zilele de 1, 2 și 
3 august la Londra în finala „Cupei Da
vis“ (zona europeană). Echipa Suediei a 
eliminat cu 5—0 în semifinale echipa 
Africii de Sud, iar Anglia a cîștigat cu 
4—1 meciul cu Spania.

★

După 10 runde, tn turneul internațio
nal de șah de la Los Angeles, pe primul 
loc se află la egalitate de puncte Keres 
(U.R.S.S.) și Olafsson (Islanda), cu cîte 
6,5 puncte. In runda a 10-a au fost în
registrate următoarele rezultate : Gligo- 
lici — Najdorf remiză ; Olafsson — Res- 
hevsky 1—0 ; Keres — Panno 1—0 ; 
Benko — Petrosian 0—1. Campionul 
mondial Petrosian a cîștigat partida în
treruptă cu Gligorici din runda a 9-a. 
Kereș a cîștigat întrerupta cu Benko.

51,3; ștafeta 4x400,
3 :27,8) iar unul a 

(300 m, P. Ciobanu
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R. VILARA

Drumul e liber ! (start în proba de 100 m plat)
Foto M. Andreescu

Astăzi, poporul polonez sărbătorește împlinirea 
a 19 ani de la mărețul eveniment al eliberării pa
triei sale de sub jugul fascist. în ziua de 22 iulie 
1944, pe primul teritoriu eliberat al țării a luat 
ființă guvernul național — Comitetul polonez al 
eliberării naționale, care a dat publicității mani
festul cu privire la transformarea radicală — so
cială, politică, economică — a statului polonez. 
Astfel, ziua de 22 iulie a devenit marea sărbătoare 
a poporului polonez, ziua întemeierii Poloniei noi, 
populare.

Sînt cunoscute distrugerile, pierderile de vieți 
omenești, jafurile și suferințele pricinuite poporu
lui polonez de către hitleriști după invadarea Po
loniei în 1939. Poporul polonez nu s-a împăcat însă 
niciodată cu soarta pe care i-o hărăziseră cotropi
torii. în perioada întunecată a ocupației naziste, 
el a dus o luptă eroică, sub conducerea comuniș
tilor, împotriva fascismului.

Instaurarea puterii populare în Polonia a în
semnat o cotitură radicală în istoria țării. Poporul 
polonez a pășit cu însuflețire la refacerea țării dis
truse de război, la munca pentru dezvoltarea for
țelor de producție și ridicarea nivelului său de 
trai, pentru făurirea vieții noi, socialiste. Pe 
această cale au fost dobîndite însemnate suc
cese. în anii puterii populare au fost construite 
puternicele combinate siderurgice Nowa Huța Șt 
Huța Warszawa, numeroase alte uzine și fabrici, 
șantiere navale, centrale electrice ; s-a dezvoltat 
continuu industria construcțiilor de mașini, elec
tronică, chimică. Construcția de locuințe și de așe
zăminte social-culturale se desfășoară în ritm ra
pid. Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu 
un sentiment de profundă simpatie realizările ob
ținute de poporul-frate polonez, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în opera de 
construcție socialistă.

Sentimentele de prietenie reciprocă dintre po
poarele romîn și polonez, colaborarea dintre ele 
au căpătat o nouă semnificație, devenind mai bo- 
gațe și multilaterale de cînd popoarele noastre au

pășit pe drumul construcției socialiste. însuflețite 
de același țel — construirea socialismului și comu
nismului — popoarele noastre acordă prețuire le
găturilor de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Populară Romînă și Republica Populară Po
lonă. An de an se lărgesc relațiile economice, con
lucrarea frățească în toate domeniile, în interesul 
ambelor popoare, pe baza principiilor întrajuto
rării tovărășești șt a avantajului reciproc. întări
rea acestor relații își găsește expresie în protocolul 
semnat în acest an la Varșovia, privind colabo
rarea economică dintre cele două țări în~ perioada 
de perspectivă pînă în 1980, conform înțelegerii 
dintre conducerile de partid și guvern. Pe baza 
principiilor diviziunii internaționale socialiste a 
muncii, reprezentanții R. P. Romîne și R. P. Po
lone au discutat și stabilit principalele probleme 
de colaborare economică în ramurile de bază ale 
economiei naționale. între cele două țări au loc 
schimburi culturale — turnee artistice, traduceri 
reciproce de cărți, prezentarea de filme etc. Toate 
acestea contribuie la o mai bună cunoaștere a po
poarelor noastre, la întărirea legăturilor lor f rățești.

Desfășurînd munca de construcție pașnică, po
poarele romîn și polonez, împreună cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, nu precupețesc nici un 
efort în lupta nobilă pentru triumful ideilor păcit. 
R. P. Romînă și R. P. Polonă, alături de celelalte 
țări socialiste, promovează consecvent în viața in
ternațională politica de coexistență pașnică, mili
tează pentru înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, pentru dezvoltarea relații
lor pașnice între toate țările fără deosebire de 
orînduire socială, își aduc contribuția în lupta pen
tru menținerea și consolidarea păcii generale.

Cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a eliberăm 
Poloniei, poporul nostru transmite un călduros sa
lut poporului-frate polonez și îi urează din adîncul 
inimii să obțină noi succese în opera de construire 
a socialismului în patria sa, în lupta pentru apă
rarea păcii.

TELEGRAMÄ
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Polone, to
varășul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Romîne, a adresat o tele
gramă de felicitări tovarășului Adam 
Rapacki, 
terne al 
lone.

ministrul afacerilor ex- 
Republicii Populare Po- 

(Agerpres)

Reuniunea îestivă de la Varșovia
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La 

20 iulie, în sala Congreselor de la 
Palatul culturii și științei din Var
șovia a avut loc o reuniune festivă, 
consacrată celei de-a 19-a aniver
sări a Poloniei populare. La reuniu
ne au participat reprezentanți ai în
treprinderilor și instituțiilor din 
Varșovia, ai organizațiilor de masă.

„Duminica culturii R. P. Polone“
In Parcul de cultură și odihnă 

Herăstrău au avut loc ieri manifes
tările „Duminica culturii R. P. Po
lone“, organizate de Sfatul popular 
al Capitalei și Comitetul de cultură 
și artă al orașului București, cu 
prilejul sărbătorii naționale a po
porului polonez.

în cursul dimineții, într-unul din 
pavilioanele parcului s-a deschis 
expoziția „Afișul polonez pe anul 
1962“. Au luat cuvîntul ing. Victor 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, și ambasado
rul Republicii Populare Polone, 
Wieslaw Sobierajski.

în alte pavilioane au fost orga
nizate expoziții de desene ale co
piilor din R. P. Polonă și de foto-

grafii despre armata și marina R.P. 
Polone. Seara, la Teatrul de vară, 
numeroși bucureșteni au asistat la 
spectacolul de selecțiuni prezentat 
de un colectiv al Teatrului de ope
retă din Varșovia. Pe estrada artiș
tilor amatori, orchestra Casei de 
cultură a raionului „Nicolae Băl- 
cescu“ a prezentat un program de 
muzică populară și ușoară romî- 
nescă și poloneză, după care au ru
lat filme din R. P. Polonă. La sala 
de muzică și conferințe au avut loc 
audiții pe discuri ale unor lucrări 
de compozitori polonezi. Bibliotecile 
din parc au amenajat cu acest pri
lej expoziții de cărți, albume și re
viste poloneze.

(Agerpres)

ostași și ofițeri ai armatei poloneze, 
oameni de știință și cultură.

Reuniunea a fost deschisă de Sta
nislaw Zelent, vicepreședinte al 
Prezidiului Consiliului Popular al 
Varșoviei. El a vorbit despre erois
mul poporului polonez care a ridicat 
Varșovia din ruine și scrum. A ur
mat apoi un program artistic.

★

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — O- 
rașele și satele R. P. Polone s-au 
îmbrăcat în haine de sărbătoare. 
Pretutindeni — pe casele de lo
cuit și la instituții, în vitrinele 
magazinelor și pe fațadele uzinelor 
și fabricilor — se poate vedea in
scripția: „22 iulie“. Au loc reuniuni 
și ședințe festive consacrate acestei 
sărbători.

Colective ale întreprinderilor in
dustriale raportează despre îndepli
nirea înainte de termen a angaja
mentelor luate.

La 20 iulie, după șase ani de lu
crări, a avut loc inaugurarea festivă 
a barajului, hidrocentralei și lacului 
de acumulare de pe Bug-Narew. De 
la alte centrale electrice s-au primit 
știri că la rețeaua energetică a țării 
au fost conectate noi capacități.

In Varșovia de azi

HM Ö A rUN ORAȘ Re 1 Ao G U 1
Te plimbi pe străzile Wroclawului 

și prin parcurile orașului, vizitezi 
muzee și săli de teatru și îți dai sea
ma că peste tot viața pulsează in
tens. La orele cînd se termină lucrul, 
pe străzi domnește o mare animație. 
Majoritatea celor pe care-i întîlneștl 
sînt tineri, pentru că tînăr este și o- 
rașul. Wroclawul de azi s- » născut 
sau mai precis a renăscut c 10 ani.

Multe orașe din tara pri ,enă au 
fost distruse de hitleriști m timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
dar Wroclawul a avut poate cel 
mai mult de suferit. Berlinul căzuse, 
Germania nazistă capitulase. Aici 
însă la Wroclaw, în ziiele de 10, 11 
și 12 mai 1945, cînd întreaga lume 
răsufla ușurată, trăind primele zile 
de pace, garnizoana hitleristă mai 
depunea o rezistență disperată. 
Cînd a foet eliberat, orașul părea 
un morman de ruine.

De atunci, orașul de pe Oder 
a început să scrie o nouă pa
gină a istoriei sale. întorși din be
jenie, locuitorii Wroclawului 6-au 
apucat de lucru. Studii consacrate 
reconstrucției orașului s-au făcut în- 
cepînd din 1945 și au continuat pînă 
în 1949. Principala preocupare, în 
acea perioadă, a fost refacerea clă
dirilor și cartierelor care au avut 
mai puțin de suferit. Reconstrucția 
orașului a început efectiv din 1953. 
Si s-a lucrat 
deosebire de 
bele coroane 
Wroclaw nu 
războiului, cl
eut ai clădirilor modeme, al noilor

bulevarde ce se 
zele soarelui de 
rașului, lucrările 
reconstrucție se 
Cartierul ridicat 
centrale, cu străzile Kollata), 
cowa, Kosciuszko, sau cel 
malul drept al Oderului, cu străzile 
Gornicki și Jawrowa, sau partea de 
sud a orașului unde se află noul 
cartier Gajowicz, cu clădiri înalte 
de peste 10 etaje, eînt concludente

intens. Astăzi, spre 
acum 10 ani, super- 

ale castanilor din 
mai umbresc ruinele 
constituie cadrul pla

desfășoară în ra- 
iulie. în centrul o- 
de construcție și 

apropie de 
în preajma

sfîrșit.
gării 

Dwor- 
de pe

De la corespondeniul 
nostru la Varșovia

marile transformări petrecute 
fost părăsit cu totul sistemul 
de construcție (casă lîngă 
treeîndu-se la crearea unor

pentru 
aci. A 
vechi 
casă),
ansambluri arhitectonice cu clădiri 
înalte, în jurul cărora spatiile verzi 
se întind ca niște imense covoare, 
iar lumina și soarele pătrund din 
toate părțile. O mare diversitate de 
culori înveselesc clădirile noi, 6im- 
ple, dar nu fără originalitate, la 
construirea cărora se aplică tot 
mai mult metoda panourilor prefa
bricate.

Statisticienii orașului arată că, de 
la eliberare, la 
struit 60 000 de 
cuit. în viitor 
struirea a 8 000
Proiectele
toți ;

Wroclaw s-au con- 
încăperi pentru lo
se 
de

sînt 
pînă și un

prevede con- 
încăperi anual, 
cunoscute de 
copil de 12 ani

te conduce Ia locul unde, nu peste 
mult timp, va începe ridicarea clă
dirilor moderne ale universității, 
școlii politehnice și școlii superioa
re de agricultură.

Orașul de pe Oder este și un im
portant centru cultural și științific. 
Nu de mult, afișele din oraș anun
țau al 4 000-lea spectacol dat de la 
înființarea teatrului de operă și ba
let. O activitate bogată desfășoară 
și celelalte teatre, precum și stu
diourile cinematografice create la 
Wroclaw acum 10 ani. Aici se pro
duc circa un sferț din filmele polo
neze. în ultimul timp, în domeniul 
medicinii aplicate, chirurgii din 
Wroclaw au făcut operații reușite 
pe inima deschisă. în 1939 Wrocla- 
wul avea doar două școli superi
oare cu circa 3 000 de studenți. Azi, 
orașul are 8 școli superioare cu 
18 000 de studenți și 150 școli ele
mentare și medii cu 135 000 de elevi.

In imediata aptopiere a orașului 
se află importante obiective indus
triale. Prin construirea unui com
plex minier și energetic la Turow, a 
centrului minier și metalurgic de la 
Lubin-Glogow, bazat pe zăcăminte
le de aramă descoperite recent, se 
transformă din temelii aspectul Si- 
leziei inferioare.

Industria Wroclawului s-a îmbo
gățit în ultimii ani prin mărirea fa
bricilor existente și prin crearea de 
noi ramuri, cum sînt industria elec
tronică și cea a automaticii, dome
nii în care Wroclawul ocupă azi în 
Polonia al doilea loc, după Varșo-

via. Printre întreprinderile mari ale 
orașului. în care lucrează 75 000 de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, se 
numără și cunoscutele uzine de 
vagoane „Pafawag“, fabrica „M-5“, 
care produce mașini electrice, între
prinderile „Elwro“ care produc a- 
parataj electronic și de automati
zare, mașini de calcul, aparate de 
control.

„Elwro“ este o întieprindere mo- 
dsrnă, cu săli spațioase, vopsite în 
culori pastel, cu numeroase mașini 
și agregate. La „Elwro“ lucrează 
două mii cinci sute de persoane. Fi
rește, hotărîtor nu este numărul 
muncitorilor cît mai ales calificarea 
lor. Cunoștințele minime ce se cer 
la „Elwro“ eînt : absolvirea unei 
școli tehnice medii. De fapt, o cin
cime din colectiv e formată din in
gineri, cea mai mare parte ieșiti de 
pe băncile școlilor superioare din 
Wroclaw.

In uzină predomină tineretul. Este 
o îngemănare perfectă între tinere
țea fabricii — abia patru ani — șl 
tinerețea colectivului. Janina Wasz- 
cuk are douăzeci și trei de ani. Ea 
consideră munca în această fabri
că o nouă etapă în viața el. De 
cînd a intrat în fabrică a terminat 
cursurile școlii medii tehnice de e- 
lectronică înființată oe lîngă fabri
că. Acum se pregătește pentru 
cursul de admitere la politehnică.

Facem cunoștință cu „Odra-1003", 
a treia mașină de calcul cifrică 
construită în Polonia. Montajul este 
aproape gata. Tehnicienii contro
lează păienjenișul de fire — „me^ 
moria" mașinii.

...Acesta e Wroclawul de azi, re^ 
născut din ruine și cenușă, oraș în 
plină dezvoltare socialistă.

GH. GHEORGHIȚA
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încheierea Festivalului internațional
al filmului de la Moscova

O. N. U.din Siria
DAMASC 21 (Agerpres). — Agen

țiile de presă relatează că la Da
masc continuă să se opereze ares
tări și percheziții. Potrivit agenției 
Reuter, care se referă la surse ofi
ciale, autoritățile polițienești au a- 
restat alte opt persoane, acuzate de 
a fi implicate în încercarea de lovi
tură de stat de la 18 iulie. în timpul 
perchezițiilor poliția a descoperit o 
cantitate de arme ascunse 
grădină din fața clădirii 
general al armatei.

Agenția France Presse 
că numărul execuțiilor 
pînă în prezent la 28.

La 21 iulie Amin Hafez, șeful sta
tului major al armatei siriene și mi
nistru de război, a emis un ordin 
prin care 58 de persoane, acuzate 
de participare la încercarea de lovi
tură de stat urmează să fie arestate 
„deîndată ce vor fi descoperite

într-o 
cartierului

relatează 
se ridică

tocurile în care se ascund". Celor a- 
cuzați li s-a acordat un timp de 
gîndire de 48 de ore. în cazul cînd 
pînă la expirarea acestui răstimp ei 
nu se vor prezenta autorităților, a- 
verea le va fi confiscată, iar dosa
rele înaintate Tribunalului Militar. 
Printre persoanele care figurează în 
acest ordin se numără general ma
ior Rașed Kattini, fost membru al 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluționar", fost adjunct 
al comandantului suprem al forțelor 
armate ale Siriei, colonelul Hussein 
Kadi, fost șef al serviciului de spio
naj, Hani Hindi, fost membru al 
„Consiliului național al comanda
mentului revoluționar", Adiba Ha- 
naui, unul din liderii mișcării so- 
cial-unioniste, și alții.

Agențiile anunță că restricțiile a- 
supra circulației continuă să rămînă 
în vigoare.

Comunicatul cu privire la întîlnirea 
delegațiilor P. C. U. S. și P. C. Chinez
Agențiile 

au transmis 
privire la 
P.C.U.S. și

„între 5 și 20 iulie a avut toc la 
Moscova o întîlnire 
Partidului Comunist 
vietice și Partidului 
nez. La întîlnire au

Din partea P.C.U.S.
Suslov, membru al Prezidiului, se
cretar al 
legației), 
supleant 
P.C.U.S.,
C.C. al P.C.U.S., Leonid Iliciov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Boris Po- 
nomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Pavel Satiukov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., Stepan Cervo- 
nenko, membru al C.C. al P.C.U.S.

Din partea P.C. Chinez — Den 
Siao-pin, membru al Biroului Poli
tic, secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez (șeful delegației), Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic, mem
bru al Secretariatului C.C. al P.C.

Sosirea la Pekin a delegației P. C.

TASS și China Nouă 
următorul comunicat cu 
întîlnirea delegațiilor 

P.C. Chinez :

a delegațiilor 
al Uniunii So- 
Comunist Chi- 
participat :

Mihail

C.C. al P.C.U.S. (șeful de- 
Viktor Grișin, membru 
al Prezidiului C.C. al 

Iuri Andropov, secretar al

Chinez (locțiitor al șefului delega
ției), Kan Șen, membru supleant al 
Biroului Politic, membru al Secre
tariatului C.C. al P. C. Chinez, Yan 
Șan-kun, membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez, 
Liu Nin-i, membru al C. C. al 
P.C. Chinez, U Siu-țiuan, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, Pan Țzî-li, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez.

în cursul întîlnirii cele două părți 
și-au expus vederile și pozițiile în- 
tr-o serie de probleme principiale 
importante ale dezvoltării mondiale 
contemporane, ale mișcării comunis
te internaționale și ale relațiilor so- 
vieto-chineze.

La propunerea delegației P. C. 
Chinez, s-a căzut de acord asupra 
întreruperii activității delegațiilor, 
convorbirile urmînd să fie continua
te după un timp oarecare. Locul și 
data continuării 
fi stabilite de comun acord 
consultări ulterioare 
P.C.U.S. și C.C. al P.

Azi încep lucrările 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 21 (Agerpres).— La 
cererea a 32 de țări africane, Con
siliul de Securitate al O.N.U. se va 
întruni în după-amiaza zilei de 22 
iulie pentru a examina problema 
teritoriilor portugheze din Africa. 
Cel de-al doilea punct de pe ordinea 
de zi a Consiliului de Securitate 
este problema apartheidului în Re
publica Sud-Africană.

După cum se știe, joia trecută au 
fost prezentate lui Ahmed Taibi 
Benhima (Maroc), care prezidează 
Consiliul de Securitate în luna iulie, 
două scrisori însoțite de note în care 
se cerea convocarea Consiliului 
Securitate.

„Lupeni 29" distins cu medalia de argint

MOSCOVA 21 (Ager
pres). — Juriul celui 
de-al III-lea Festival in
ternațional al filmului de 
la Moscova a conferit 
marele premiu filmului 
italian „Opt și jumătate", 
regizat de Federico Fel
lini.

Medaliile de aur ale 
Festivalului de la Mosco
va au fost atribuite filme
lor : „...Nici noi nu ier
tăm" (Cehoslovacia), „Ko-

zara“ (Iugoslavia), „Ne
norocirile unei fete“ (Ja
ponia). Medalia de aur 
pentru cel mai hun film 
documentar a fost decer
nat filmului „Cîntec des
pre fier" (R. P. Ungară).

Printre filmele care au 
obținut medalii de argint 
se numără filmul romi- 
nesc „Lupeni 29" — pen
tru montarea excelentă a 
scenelor de masă și pen
tru căutări reușite în do-

meniul sonorizării stereo
fonice.

Organizațiile obștești și 
de creație din U.R.S.S. au 
conferit diplome de onoa
re unor filme prezentate 
la cel de-al Ill-lea Festi
val internațional al filmu
lui de la Moscova, 
nea Scriitorilor 
U.R.S.S. a conferit diplo
ma sa. pentru cel 
bun scenariu, filmului ro- 
mînesc „Lupeni 29“.

Uniu- 
din

mai

Dezbateri în Adunarea Națională franceză

de

Noi crime ale autorităților de la Bagdad
BAGDAD 21 ,Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că în 
Irak continuă teroarea sîngeroasă 
împotriva elementelor progresiste. 
Agenția anunță că trei membri ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Irak, Jamal El Hay- 
dari, Abdel Gabbar Wahbi și Mo-

hamed Salah Abdy, au fost execu
tați.

Referindu-se la un comunicat al 
guvernului irakian, transmis de ra
dio Bagdad, agenția adaugă că cei 
trei membri ai C.C. al partidului 
comunist au fost arestați recent și 
condamnați la moarte de către un 
tribunal militar.

Indonezia va continua

Federației

DJAKARTA 21 (Agerpres). — In
donezia va continua lupta împotri
va creării Federației Malayeze, a 
declarat președintele Sukarno, luînd 
cuvîntul la închiderea Congresului 
oamenilor de știință din agricultură.

Consolidarea pozițiilor neocolo- 
nialiștilor în Malaya va crea un pe
ricol nu numai pentru Indonezia, ci

lupta împotriva creării 

Malayeze

totodată pentru pacea, securitatea 
întregii Asii de sud-est, prin urmare 
pentru pacea în Asia și în întreaga 
lume. Nu vom da înapoi, vom con
tinua lupta. Cei care sprijină planul 
creării Federației Malayeze să nu 
uite că nu sîntem singuri ! — a de
clarat în încheiere Sukarno.

(Agerpres). — Agenția 
transmite : La 21 
la Pekin, venind

PEKIN 21
China Nouă 
s-a înapoiat
Moscova, delegația Partidului 
munist Chinez, în frunte cu 
Siao-pin, șeful delegației, și Pin Ci- 
jen, locțiitor al șefului delegației, 
care a luat parte la întîlnirea bila
terală cu delegația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

iulie 
din 
Co- 
Den

„Alianța pentru progres“ 
și loviturile militare 
din America Latină

CARACAS 20 (Agerpres). — 
„După toate probabilitățile, func
ționarii Departamentului de Stat al 
S.U.A. au uitat destul de repede 
cum a fost întîmpinat cu pietre 
Nixon, au uitat reacția furtunoasă 
a tuturor popoarelor- din America 
Latină la politica pusă în slujba 
dictatorilor militari". Cu aceste cu
vinte începe un articol redacțional 
al ziarului venezuelian „Republica", 
în care este comentată recenta in
formație din ziarul „New York Ti
mes“ că funcționarii Departamentu
lui de Stat al S.U.A. aprobă lovitu
rile militare din America Latină și 
îi consideră pe militari „mai degra
bă apărători ai regimului constitu
țional decît uzurpatori ai puterii".

Dacă clica militaristă din Ecua
dor, care l-a răsturnat recent pe 
președintele Arosemena, acționează 
în spiritul „Alianței pentru pro
gres", atunci, scrie ziarul, nu avem 
nevoie de o asemenea „alianță“.

„Niciodată încă pînă acum presti
giul Statelor Unite în America La
tină nu a fost atît de scăzut“, arată 
ziarul în concluzie.

Greva minerilor din Asturia
MADRID 21 (Agerpres). — După 

cum relatează corespondentul din 
Madrid al agenției Reuter, aproxi
mativ 3 000 de mineri de la două 
mine din Asturia (nordul Spaniei) 
au declarat la 20 iulie o grevă în 
semn de protest față de refuzul pa
tronilor minelor de a le satisface o 
serie de revendicări cu caracter e- 
conomic.

convorbirilor vor 
prin 

între C.C. al 
C. Chinez." 

(Agerpres)

Chinez
au fost întîm-Membrii delegației 

pinați pe aeroport de Mao Țze-dun, 
Liu Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Dun 
Bi-u, precum și de alți conducători 
ai P.C. Chinez și ai statului, oameni 
ai muncii din capitala R. P. Chine
ze. De asemenea, au fost de 
membri ai corpului diplomatic 
țările socialiste.

In Peru se intensifică mișcarea grevistă
LIMA 21 (Agerpres). — In regiu

nea Canete, situată la 100 km de o- 
, rașul Lima, a început greva a peste 

10 000 de muncitori agricoli. Intre 
muncitori și unitățile de poliție tri
mise de autoritățile peruviene pen
tru înăbușirea gr,evei au avut loc 
ciocniri. Cîteva persoane au fost 
rănite.

față 
din

Agenția Prensa Latina relatează 
că au declarat grevă și 8 000 de 
muncitori de pe plantații și de la 
fabricile de zahăr din împrejurimile 
orașului Trujillo.

In orașele Lima și Callao continuă 
greva, începută acum 10 zile, a ce
lor 10 000 de metalurgiști și 
neri.

Hondurasul britanic 
revendică dreptul 
la autoguvernare

La 
Londra s-au încheiat lucrările con
ferinței la care au participat dele
gați din partea Hondurasului bri
tanic (colonie engleză din America 
Centrală) și reprezentanți ai guver
nului englez, pentru acordarea drep
tului de autoguvernare a acestei co
lonii.

Din 
cității 
se că
britanic să obțină autoguvernarea în 
cursul anului viitor“.

LONDRA 21 (Agerpres). —

comunicatul oficial dat publi- 
la sfîrșitul tratativelor reie- 
„se așteaptă ca Hondurasul

PARIS 21 (Agerpres). — In Adu
narea Națională franceză a fost e- 
xaminată 
privire la 
anul 1963. 
decembrie 
zentat de 
suplimentar, care prevede sporirea 
totală a cheltuielilor cu un miliard 
și jumătate franci. Această sporire 
a cheltuielilor se acoperă pe seama 
impozitelor.

Majoritatea guvernamentală (în 
special partidul U.N.R.), a aprobat 
acest buget suplimentar. Dar în

cererea guvernului cu 
noi alocări la bugetul pe 
(Bugetul a fost aprobat în 
1962). Guvernul a pre- 

fapt un al doilea buget

timpul dezbaterilor, numeroși de
putați și-au exprimat dezacordul 
cu creșterea exagerată a cheltuieli
lor militare, în special pentru crea- ( 
rea armei atomice.

Deputatul comunist A. Ramette a 
condamnat „forța de șoc atomică".

Deputatul radical Duhamel a sub
liniat că metoda introducerii unor 
proiecte suplimentare de buget „per. 
mite guvernului... să camufleze spo
rirea cheltuielilor militare printre 
alocările destinate extinderii pro
ducției".

Pentru crearea unui front al forțelor 
de stînga din Columbia

BOGOTA 21 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Columbia se pronun
ță în favoarea creării unui front 
al forțelor de stînga din țară. El a 
adresat o scrisoare diferitelor orga
nizații,. grupări politice și unor mi- 
litanți de seamă în care, printre 
altele, se spune : Sîntem de părere

că
rioasă a problemei creării 
front al forțelor de 
lumbia.

Partidul 
programul 
efectuarea
măsuri a căror înfăptuire ar contri
bui la transformarea revoluționară 
a țării.

este necesară o examinare se- 
unui 

stînga din Co-

comunist 
frontului 
reformei

propune ca în 
să fie inclusă 

agrare și alte

I M A G I N I DIN VI A Ț A

Scopul vizitei lui
(Agerpres). 
Congo-ului,

— Pri- 
Cyrille

LONDRA 21 
mul ministru al _ 
Adoula, sosește la 22 iulie, într-o vi
zită oficială, în Marea Britanie.

Scandal politic în Filipine
Acuzat de corupție, Emmanuel Pelaez, vicepreședinte șl ministru 

de externe al Filipinelor, a demisionat

Adoula la Londra

Acțiuni ale partizanilor sud-vietnamezi

lor.

Spania. Agenția A. P. menționează că 
ulterior Chombe a declarat că inten
ționează să se întoarcă în Katanga.

un 
al-

nistrul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, au pără
sit Istanbulul, plecînd cu un avion 
spre Paris, anunță A.F.P.

Comentatorul ziarului 
scrie că măsurile 

care urmăresc

ep: 
dii

o scădere a cursu- 
scăzut îndeosebi 

canadiene, care în 
cumpărate în spe-

MANILA 21 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că în Filipine 
a izbucnit o criză politică. Potrivit 
agenției France Presse, Salvador Ma
rino, ministrul justiției al Filipinelor, a 
acuzat la 20 iulie într-o emisiune tele
vizată pe Emmanuel Pelaez, vicepre
ședintele Filipinelor și ministrul aface
rilor externe, de corupție. Agențiile de 
presă anunță că Salvador Marino a de-

clarat că Pelaez a primit în 1959 suma 
de 10 000 de pesos de la Stonehill, „om 
de afaceri american care a făcut avere 
în Filipine și care a mituit numeroase 
personalități din guvernul filipinez“. 
Anul trecut Stonehill, care fusese ini
țial arestat, a fost expulzat din Fili
pine.

La 21 iulie Emmanuel Pelaez și-a 
dat demisia din guvern.

După cum subliniază agenția U.P.I. 
vizita lui Adoula la Londra este 
menită să aducă o îmbunătățire a 
relațiilor dintre cele două țări, în
răutățite în măsură considerabilă, 
ca urmare a sprijinului acordat de 
Anglia secesioniștilor katanghezi.

Adoula, care va fi însoțit de mi
nistrul de externe congolez, Auguste 
Mabika Kalanda, și de ministrul mi
nelor și energiei, Alexandre Maham- 
ba, va avea convorbiri cu primul mi
nistru Macmillan și cu ministrul de 
externe, lordul Home. Vizita oficială 
ia sfîrșit joi dimineața. Dar, este 
prevăzut ca Adoula să mai rămînă 
Ia Londra încă două zile pentru a 
avea convorbiri cu reprezentanți ai 
cercurilor financiare și industriale 
britanice.

DISAKl iw,

LONDRA. Președintele Republicii 
Tanganica, Julius Nycrere, a sosit în 
Anglia. în timpul vizitei sale de pa
tru zile, Nyerere se va întîlni cu pri
mul ministru Macmillan și cu alți 
membri ai guvernului englez.

BERLIN. O delegație de ziariști 
din R.D.G. a transmis reprezentanți
lor Uniunilor ziariștilor vest-germani 
o propunere oficială cu privire la or
ganizarea în cele două state ger
mane, de către un grup de ziariști 
din R.D.G; și R.F.G., a unui son
daj în problema încheierii unui pact 
de neagresiune între țările N.A.T.O. 
și statele participante la Tratatul de 
la Varșovia. Reprezentanții uniunilor 
ziariștilor vest-germani au declarat 
că vor examina și discuta propunerea 
prezentată.

PARIS. Funcționarii serviciului de 
navigație aeriană și meteorologie au 
fost in grevă 48 de ore cerînd satis
facerea revendicărilor lor economice. 
Comunicațiile aeriene din întreaga 
Franță, inclusiv pe cele mai mari 

aeroporturi din Paris — Orly și 
Bourget — s-au redus la minimum.

LONDRA.
„Financial Times“ 
guvernului american, 
să consolideze situația dolarului, au 
creat „o atmosferă de neîncredere“. 
Comentatorul prezice „o depresiune 
pë piața Londrei“. La bursa din Lon
dra s-a înregistrat 
lui acțiunilor. A 
cursul acțiunilor 
ultimul timp erau 
cial de americani.

GENEVA. Greva de 14 săptămîni 
a muncitorilor constructori din ma
rele centru industrial al Elveției, 
Zürich, s-a încheiat cu succes. Pa
tronii, care la început s-au opus cu 
înverșunare revendicărilor muncitori
lor, au fost nevoifi să facă concesii în 
fața unității și fermității constructori 
lor. Patronii s-au angajat să majoreze 
salariile și să încheie un nou contract 
colectiv.

YAOUNDE. La Yaounde (Came
run) a fost semnată o convenție cu 
privire la reînnoirea asocierii a 18 
țări africane — în majoritate foste 
colonii franceze — la Piața comună 
vest-europeană. Condițiile noului 
acord arată că participanții la Piața 
comună rezervă de fapt țărilor Africii 
rolul de furnizoare de materii prime 
agricole. Totodată, Piața comună a 
obținut dreptul nelimitat de a-și ex
porta mărfurile industriale în aceste 
țări ale Africii.

Partizanii pă
cii din Italia au 
organizat 
nifestație 
ma, care 
cheiat cu 
ting de 
în favoarea în
făptuirii dezar
mării generale 
și controlate și 
a creării u- 
nei zone deza- 
tomizate în re
giunea Mării 
Mediterane. (Fo- 
tografia de sus).

o ma
la Ro
s-a în- 
un mi-

masă

CARACI. „S.U.A. mutilează con
știința tineretului pakistanez“, scrie 
ziarul „Morning News“ din Pakistan 
relatînd despre critica pe care mai 
mulți deputați ai adunării legislative 
din Pakistanul de vest au adus-o ac
tivității serviciului de informații al 
S.U.A. și a altor organizații americane 
din Pakistan. Deputatul A. R. Arshad 
a cerut guvernului să nu acorde nici 
un sprijin organizațiilor americane din 
Pakistan și a declarat că americanii nu 
au nici un drept să se amestece în 
educația tineretului pakistanez.

Cum se menține Franco la putere.
(Desen din publicația mexicană 

„El Dia“).

LONDRA. într-o declarație dată 
publicității de ambasada Republicii 
Cuba la Londra se arată că persoane 
necunoscute au pătruns în clădirea 
ambasadei Cubei, au încercat să per
cheziționeze încăperile și s-au com
portat brutal cu ambasadorul De Cor
dova y Castro. Huliganii au fost scoși 
din ambasadă după sosirea poliției.

PARIS. Căpetenia separatiștilor ka
tanghezi, Moise Chombe, care s-a in
ternat la 19 iunie într-o clinică din 
Paris, a părăsit capitala Franței, ple
cînd spre o localitate necunoscută din

NEW YORK. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Pierre Salinger, a anun
țat că președintele Kennedy va îna
inta la 22 iulie Congresului un mesaj 
în legătură cu eventualitatea grevei 
generale a feroviarilor care urmează 
să se declanșeze la 29 iulie. După 
cum se știe, greva feroviarilor urma 
să fie declarată încă la 11 iulie, dar 
la intervenția personală a președinte
lui Kennedy ea a fost amînată pînă 
la 29 iulie. în această perioadă o co
misie mixtă, prezidată de ministrul 
muncii al S.U.A., Wirtz, a studiat di
ferendul dintre feroviari și adminis
trație. Feroviarii protestează împotri
va intenției de introducere a așa-nu- 
mitelor „noi reguli de muncă“, în vir
tutea cărora aproximativ 50 000 de 
feroviari urmează să fie concediați.

CARACAS. Uniunea națională a fe
meilor a adresat Consiliului electoral 
suprem al Venezuelei cererea de a 
examina problema „amnistierii deținu- 
ților politici ca măsură preliminară 
pentru organizarea într-o atmosferă 
normală a alegerilor președintelui re
publicii, a membrilor Congresului Na
țional și a celorlalte organe legislati
ve ale țării". Uniunea națională a fe
meilor s-a pronunțat pentru restabili
rea în drepturi a partidelor puse în 
afara legii, în special a Partidului Co
munist din Venezuela și a Mișcării re
voluționare de stînga.

Participanții ne
gri și albi ai re
centei 
strații 
te care 
Ioc la 
re. statul 
ryland, au 
atacați de poli
ția americană. 
(Fotografia ală
turată).

demon- 
antirasis- 

a avut 
Baltimo- 

Ma- 
fost

BERLIN. Intr-un interviu acordat 
unui corespondent al agenției A.D.N., 
A. Lopez, președintele Camerei De- 
putaților a Congresului Național al 
Columbiei, care se află în vizită în 
R. D. Germană, s-a pronunțat în fa
voarea stabilirii relațiilor consulare în
tre Columbia și R. D. Germană.

ISTANBUL. După o vizită de o 
săptămînă în Turcia, primul ministru 
al Franței, Georges Pompidou, și mi

HAVANA. In capitala Cubei și-a 
încheiat lucrările cea de-a 16-a sesiu
ne a Comitetului administrativ al U- 
niunii internaționale a sindicatelor oa
menilor muncii din industria alimen
tară și a tutunului, din producția de 
băuturi, a lucrătorilor de la hoteluri, 
braserii și restaurante. Sesiunea a 
luat în discuție raportul cu privire la 
activitatea Uniunii, problemele luptei 
pentru pace, pentru îmbunătățirea 
condițiilor social-economice de viață 
ale oamenilor muncii, pentru drepturi 
democratice și sindicale.

ROMA. în sudul Italiei au bîntuit 
furtuni și uragane neobișnuit de pu
ternice. în ultimele 48 de ore, șapte 
persoane au pierit. în Sardinia și în 
provincia Salerno, la sud de Neapole, 
culturile agricole au suferit mari 
pagube.

Recent, la Saigon a avut loc o nouă demonstrație de pro
test a călugărilor budiști. Poliția diemistă a maltratat și 
a arestat mai mulți demonstranți.
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SAIGON 21 (Agerpres). 
— Agențiile de presă a- 
nunță că partizanii sud- 
vietnamezi au distrus 
două posturi militare ale 
diemiștilor în delta flu
viului Mekong. De aseme
nea, a fost mitraliat și 
doborît un elicopter ame
rican.

în urma atacurilor încu
nunate de succes ale par-

tizanilor sud-vietnamezi, 
militarii americani sînt 
vădit dezorientați. Paza 
americană de la aerodro
mul Vin-Long (la 115 km 
sud-vest de Saigon) a 
deschis de frică focul asu
pra unui alt grup de rr v. 
litari americani. în urm» 
schimbului de focuri 
soldat a fost ucis, iar 
tul a fost rănit.

Ciocniri Intre țărani și poliție 
in regiunea Kremasti din Grecia 

pămînturilorATENA 21 (Agerpres). 
— în cursul unei ciocniri 
între țărani greci și poli
ție în regiunea Kremasti 
35 de persoane au fost ră
nite, anunță A.F.P.

Țăranii se opun expro-

prierii
După cum menționează a- 
genția, 200 de jandarmi 
au făcut uz de bombe la
crimogene și au deschis 
focul împotriva țăranilor 
pentru a-i constrînge să 
se împrăștie.
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