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La secția 
de artă 

a Muzeului 
regional

Faza regională a celui de-al 7-lea 
concurs al artiștilor amatori

ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Duminică, în numeroase 
centre regionale din țară 
s-a încheiat faza regională 
a celui de-al 7-lea concurs 
pe țară al artiștilor amatori. 
In regiunea Cluj, această 
manifestare a avut loc la 
Casa raională de cultură 
din Huedin. Spectatorii au 
aplaudat frumoasele progra
me prezentate de artiști a- 
matori de la „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii, de 
la întreprinderea „Unirea“-

deCluj, de corul minerilor 
la ÿoricani etc.

In regiunea lași, la con
cursul care s-a desfășurat 
la Iași, Bîrlad, Pașcani și 
Negrești au luat parte peste 
100 de formații.

La Timișoara și-au dat în- 
tilnire pe scena Operei de 
stat, în cadrul fazei regio
nale, peste 1 500 de artiști 
amatori din regiune.

(Agerpres)

BACĂU (coresp. 
„Scinteii“). — Ieri 
a avut loc deschi
derea noului local, 
care va adăposti 
secția de artă a 
Muzeului regional. 
In noua clădire sînt 
expuse peste 100 
de lucrări semnate 
de 52 pictori și 
peste 20 de lucrări 
de sculptură. încă 
din prima zi, noul 
local a fost vizitat 
de sute de cetățeni 
ai orașului.

în întrecerea socialistărilor a fost redus 
de la 2 750, cîte 
existau înainte de 
organizarea inter- 
gospodărească, la 
1500 de trupuri, 
comasîndu-se o 
suprafață de pes- 

Ca rezultat al a-

în realizarea 
sarcinilor trasate 
de partid privind 
sporirea continuă 
a producției agri
cole și consolida
rea economico-or- 
ganizatorică a u- 
nităților agricole socialiste, o impor
tanță primordială are folosirea ra
țională și deplină a pămîntului. 
feuna gospodărire a pămîntului — 
principalul mijloc de producție în 
agricultură — trebuie să constituie 
o preocupare de căpetenie a consi
liilor agricole regionale și raionale, 
a conducerilor gospodăriilor agrico
le de stat și colective, întrucît de 
modul cum se realizează aceasta 
depinde atît economia fiecărei uni
tăți în parte cît și dezvoltarea pro
ducției agricole pe întreaga țară, 
în acest scop este necesar un 
complex de măsuri care să asigure 
mărirea suprafețelor cultivate și 
în special a terenurilor arabile, 
sporirea fertilității solului, comba
terea cauzelor care produc degra
darea lui.

în anii regimului democrat-popu
lar s-au întreprins o serie de ac
țiuni de mare în- —
semnătate pentru T - • j •_____za.ic miciguspu-
folosirea rațională Lucian de OigQIllZQie dărească: să fie 
a pămîntului: mă- Q teritoriuluisurarea ten ton- u lcxuouuiu

ilor pentru cu- ------------------
noașterea suprafeței terenurilor pe 
categorii de folosință și deținători; 
cartarea pedologică a solurilor în 
vederea cunoașterii însușirilor lor 
natural-productive; executarea de 
lucrări de îmbunătățiri funciare: 
irigații, desecări, îndiguiri pentru 
luarea în cultură a terenurilor ne
productive și sporirea producției a- 
cestora ; punerea în valoare a tere
nurilor slab productive și nepro
ductive, situate pe pante, erodate, 
prin plantarea lor cu vii și pomi.

Conducerile unităților agricole so
cialiste, specialiștii s-au preocupat, 
în ultimii ani, cu mai multă grijă 
de sporirea suprafețelor cultivate 
și îndeosebi a suprafeței "••=>bile 
prin valorificarea unor terenuu ne
folosite economic, luînd măsuri de 
defrișare a tufărișurilor și rpărăci- 
nișurilor, a viilor hibride și livezi
lor bătrîne situate pe terenurile de 
șes, bune pentru culturile de cîmp, 
cultivarea pășunilor slab producti
ve cu plante furajere de mare pro
ductivitate, asanarea terenurilor cu 
exces de apă etc.

O importanță deosebită pentru 
folosirea chibzuită a pămîntului o 
au lucrările de organizare intergds- 
podărească a teritoriului. După cum 
se știe, multe gospodării de stat și 
colective au unele terenuri situate 
în trupuri mici, dispersate la dis
tanțe mari unul de altul; în multe 
locuri terenurile au hotare neregu
late, în interiorul cărora cu greu 
se pot executa cu randament lu
crări mecanizate. în această situa
ție unitățile agricole nu pot să-și 
dezvolte cu succes economia lor ; 
conducerea și supravegherea proce
selor de producție este mult în
greunată și lucrările se efectuează 
cu cheltuieli mari de timp și bani.

încheierea colectivizării a dat 
posibilitatea să se treacă la înlătu
rarea acestor neajunsuri prin în
tocmirea și aplicarea lucrărilor de 
organizare interșospodărească a te
ritoriului. Pînă m anul 1963 aceste 
lucrări s-au întocmit în 60 de raioa
ne, iar în cursul acestui an, prin 
oficiile de proiectare și organizare 
a teritoriului de pe lingă consiliile 
agricole regionale, se execută încă 
în 46 de raioane.

Efectul economic al lucrărilor de 
organizare intergospodărească a te
ritoriului se poate vedea din urmă
torul exemplu: în 20 de raioane din 
regiunile București, Banat, Brașov, 
Dobrogea, Oltenia, numărul trupu-
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ha.te 130 000 
propierii terenurilor de centrele 
de producție au fost micșorate dis
tanțele de transport în medie cu 
5.7 km, reprezentînd o reducere a 
cheltuielilor anuale de producție cu 
peste 10 milioane lei. Asemenea 
exemple sînt numeroase.

Rezultatele bune obținute în exe
cutarea acestor lucrări se datoresc 
faptului că organele regionale și 
raionale de partid și de stat au 
îndrumat și sprijinit permanent 
conducerile unităților agricole so
cialiste, pe ingineri și tehnicieni în 
rezolvarea diferitelor probleme le
gate de organizarea intergospodă- 
rească a teritoriului.

Lucrările de organizare intergos- 
podărească a teritoriului s-au rea
lizat cu multă muncă și cheltuială. 
Acum, cel mai însemnat lucru este 
să se aplice la timp pe teren pro- 
========__ iectele de organi

zare intergospo-

marcate prin 
brazde și borne 
noile hotare ale 

terenurilor unităților agricole socia
liste, astfel ca încă la începerea 
campaniei agricole de toamnă fie
care unitate să-și lucreze terenurile 
în noile perimetre stabilite.

In multe locuri consiliile agrico
le au îndrumat unitățile și au ur
mărit ca acțiunea de aplicare a 
proiectelor pe teren să fie execu
tată la termen și în bune condiții. 
Cele mai bune rezultate s-au obți
nut în regiunile Suceava, Argeș, Ol
tenia, Mureș-Autonomă Maghiară 
etc. S-a dus o muncă susținută în 
vederea convingerii colectiviștilor 
asupra importanței și necesității a- 
cestei acțiuni pentru consolidarea 
economică și organizatorică a gos
podăriilor colective, pentru dezvol
tarea rapidă a producției agricole. 
Foarte bune rezultate s-au obținut 
în zonele de deal, cum sînt cele din 
raioanele Reghin, Dej, Gherla etc.

Este o sarcină de mare răspun
dere a consiliilor agricole regionale 
și raionale de a lua măsuri ca în 
toate unitățile să se termine în 
scurt timp aplicarea în teren a pro
iectelor de organizare intergospodă- 
rească a teritoriului.

în vederea folosirii raționale a 
pămîntului, o deosebită grijă tre
buie să se acorde întocmirii schi
țelor de evidență și folosire rațio
nală a pămîntului în fiecare unita
te agricolă. Aceasta este una dintre 
sarcinile de cea mai mare impor
tanță ale inginerului agronom din 
fiecare gospodărie colectivă. Exe
cutate cu atenție și în mod corect, 
schițele de evidență și folosire ra
țională a pămîntului constituie o 
documentație tehnică și științifică 
la îndemîna cadrelor de conducere 
din unitățile agricole, care le ajută 
să cunoască și să pună în valoare 
toate posibilitățile existente, să gos
podărească exemplar pămînturile 
unităților respective. Inginerii din 
gospodăriile colective, împreună cu 
consiliile de conducere și brigadie
rii, vor trebui ca, pe baza planu
rilor de măsurătoare existente, să 
facă o recunoaștere a terenurilor în 
mod detaliat, pe categorii de folo
sință, să precizeze și să completeze 
cu această ocazie planurile topogra
fice cu toate suprafețele care nu 
figurează în plan. în felul acesta, 
gospodăria va dispune de o situa
ție clară a terenurilor ei. Odată 
această verificare trebuie să

Otel, laminate și cocs 
peste plan

REȘIȚA (trimisul „Scînteii“). — în Intîmpinarea zilei 
de 23 August otelarii reșițeni au reușit să-și depășeas
că simțitor sarcinile planificate. Pînă în dimineața 
zilei de 10 august ei au dat peste plan 6 090 tone oțel 
de bună calitate, iar laminatorii — peste 13 058 tone 
laminate finite. S-au mai realizat 466 tone cocs și 4 405 
bucăți tije peste sarcinile de plan.

Tehnologia 
introdusă pe

modernă 
scară largă

BRAȘOV (coresp. „Scin
teii"). — La forja uzinei 
de autocamioane „Steagul 
roșu“ se introduce pe 
scară largă tehnologia 
modernă de forjare a pie
selor. Recent, aici s-au 
montat și pus în func
țiune 2 
care au 
lucreze 9 repere impor
tante, cum ar fi : biela, 
capacul bielei, pîrghia 
ambreiajului autocamio
nului și altele.

Trecindu-se 
tehnologie de forjare pe 
maxiprese, se realizează

maxiprese, la 
început să se

la noua

importante economii 
timp și materii prime. 
Astfel, adaosul de prelu
crare scade cu 25 la sută, 
iar productivitatea mun
cii crește cu 15—20 la 
sută. Este important de 
menționat că prin noul 
procedeu calitatea repere
lor forjate este mult su
perioară.

In prezent, în secția 
forjă a uzinelor de auto
camioane se montează cea 
de-a 3-a maxipresă. In 
cinstea zilei de 23 August 
ea va intra în funcțiune 
înainte de termen.

Productivitate sporită — 
economii la prețul de cost

IAȘI (coresp. „Scînteii“). 
Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii „Țesă
tura“ din Iași își rea
lizează lună de lună 
sarcinile de plan și anga
jamentele luate. în cursul 
celor 7 luni care au tre
cut din acest an și în pri
ma săptămînă din luna 
august, textiliștii ieșeni au 
realizat peste prevederile 
de plan 27 500 kg fire de 
bumbac și peste 90 000 
m p țesături. în acest timp 
productivitatea muncii a 
crescut cu 1,2 la sută față 
de plan și cu 4,5 la sută 
față de realizările anului 
trecut.

Lăcătușul montor Nicolae Nicolau se numără printre 
evidențiații în întrecerea socialistă de la Uzinele „Electro- 
motor“-Timișoara. EI își depășește lunar sarcinile de pro
ducție, în medie, cu 38 la sută, executînd numai lucrări 
de hună calitate.

Totodată, au fost înre
gistrate economii însem
nate prin reducerea pre
țului de cost în valoare de 
122 000 lei și beneficii pes
te plan de 203 800 Iei.

Creatorii de modele au 
realizat 18 articole noi din 
care 8 sînt deja avizate 
pentru 1964. Aceste succe
se au fost obținute în ur
ma eforturilor depuse de 
întregul colectiv aflat în 
întrecerea socialistă, ca și 
prin aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice de 
îmbunătățire a procesului 
de producție și a măsuri
lor prevăzute pentru mo
dernizarea fabricii.

Cu consumuri specifice reduse
GALAȚI (coresp. „Scân

teii“). — Reducerea consu
mului specific de combusti
bil constituie o preocupare 
permanentă a colectivului 
de la centrala electrică a 
orașului Brăila. Prin curăți
rea condensatorilor la 7 zile 
în loc de 14, cum se făcea 
pînă acum, și prin respec
tarea parametrilor nominali, 
colectivul acestei uzine a

reușit ca în ultima lună să 
reducă consumul specific1 la 
combustibilul convențional 
cu 54 700 kg, iar consumul 
propriu tehnologic cu 11550 
ldlovați.

O contribuție însemnată 
la aceste realizări au adus-o 
în special muncitorii din 
tura a Il-a, condusă de to
varășul Traian David.

Serbare 
pionierească 

la Snagov
Ieri dimineață a 

pornit spre Snagov 
un șir de autocare 
in care se aflau a- 
proape 500 de pio
nieri șt școlari din 
Capitală. Ei au luat 
parte la o mare 
serbare cimpeneas- 
că, organizată da 
comitetul orășenesc 
U.T.M. in colabo
rare cu secția de 
invățămînt a Sfatu
lui popular al Ca
pitalei. La serbare 
au fost prezentata 
programe artistice, 
jocuri pionierești, 
întreceri sportive, 
concursuri de ghi
citori etc.

Programul artis
tic a fost susținut 
de formațiile de la 
Palatul pionierilor. 
In fotografie : pio
niera Eugenia Pa- 
sea interpretînd un 
cîntec popular. (Fo
to : R. Costln).

Prin ștranduri

Imediat după re
coltarea păioaseior 
membrii gospodă
riei colective „30 
Decembrie“ din 
Crevedia, raionul 
Răcarl, au trecut la 
executarea arături
lor. Pînă in pre
zent, cu sprijinul 
mecanizatorilor, el 
au făcut această lu
crare pe sute de 
hectare.

Lună de lună Maria Șuta, cusătoare de căpute la fabrica 
de încălțăminte din Timișoara îți depășește sarcinile da 
producție și dă produse de bună calitate. Pentru realizările 
obținute în muncă ea își menține de mai multe luni titlul 
de evidențiată în întrecerea socialistă.

Deși ieri vremea nu a fost prea 
favorabilă, totuși un mare număr 
de bucureșteni și-au petrecut o 
mare parte a zilei la ștranduri. 
La ștrandul Floreasca I se aflau 
destui vizitatori. Aici totul era 
pus la punct. Plaja curățată, alei
le măturate, toate chioșcurile cu 
băuturi răcoritoare bine aprovi
zionate. Chioșcul unde se găsesc 
de vînzare articole de ștrand era 
deschis. Nu același lucru se poate 
spune însă despre gospodarii 
ștrandului de la Mogoșoaia. Aci 
deservirea cu băuturi răcoritoare 
și cu alte articole necesare pre
zenta lipsuri. Din trei centre era 
deschis unul singur. De asemenea, 
la dispoziția vizitatorilor nu se gă
sește nici măcar un singur tele
fon public.

Ștrandul Izvor 
era destul de 
populat. La dis
poziția vizitatori
lor se găseau bău
turi răcoritoare 
în cantități sufi
ciente. Și aici 
chioșcul cu arti
cole de ștrand a- 
vea însă lacătele 
puse.

Capitala a primit și ieri o mulți
me de oaspeți, sosiți din regiunile 
Cluj, Banat, Ploiești, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Oltenia, Crișana, 
București etc. Aproape 100 de plo- 
ieșteni au vizitat Muzeul de Istorie 
al P.M.R. Un grup de 300 elevi din 
regiunea Crișana a mers la Mu
zeul do științe naturale „Grigore 
Antipa“.

In tot cursul zilei puteau fi în- 
tîlnlțl prin noile cartiere, prin mu
zee. expoziții și grădinile Capitalei 
numeroși turiști din țară și de 
peste hotare.

Școli noi
(coiesp. „Scînteii“). — La Craiova șiCRAIOVA

Turnu Severin, constructorii au predat zilele tre
cute două noi localuri de școli. Sint avansate lu
crările și la noile localuri de școli medii și de 8 
ani, aflate în construcție în comunele Galicea 
Mare, Sadu, Ciupercenil Noi șl altele din regiune. 
De la începutul anului, în comunele și satele re
giunii au fost construite și date în folosință peste 
160 săli de clasă.

Realizări gospodărești-edilitare
CONSTANȚA (coresp. 

Scînteii"). — Pe nume
roase artere din orașul 
Constanța s-au terminat 
lucrările de extindere a 
rețelei de apă potabilă. 
Printre acestea sînt stră-

zile Panduri, Popa Far- 
caș și altele. Suprafața 
de spații verzi din car
tiere a crescut în acest 
an cu 120 000 m p. Prin 
contribuția cetățenilor 
s-au realizat economii în

valoare de 46 000 lei. Se 
continuă, de asemenea, 
acțiunea de pavare. In 
cartierele orașului au 
fost plantați aproape 
4 000 arbori de alinia
ment și 1 700 000 flori.

ÀRBÀTOÂREA MINERILOR Din scrisorile sosite la redacție

(Continuare în pag. IlI-a)

In toate centrele miniere din tara noastră au avut loc duminică mani
festări consacrate Zilei minerului. Sărbătoarea de ieri a constituit pentru 
mineri un prilej de a trece in revistă realizările obținute și a-și afirma hotă- 
r'trea de a munci cu și mat mult spor pentru îndeplinirea planului. De Ziua 
minerului au fost organizate adunări festive, serbări cîmpenești, spectacole 
ale unor formații artistice de amatori, întreceri sportive.

Redăm mai jos din relatările corespondenților noștri din regiunile Hune
doara, Maramureș și Ploiești.

Minerii din ca
drul Combinatu
lui carbonifer 

Valea Jiului au întîmpinat ziua lor 
cu însemnate realizări în produc
ție ; în primele 7 luni ale anului 
ei au extras peste plan 96 800 tone 
de cărbune cocsificabil și energe
tic ; economiile realizate la prețul 
de co3t în primul semestru se ridi
că la 9 200 000 lei.

Duminică dimineața, sute de mi
neri de Ia toate exploatările • car
bonifere din Valea Jiului, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, pionieri și școlari s-au 
îndreptat spre mina Lupeni, unde 
în august 1929 minerii s-au ridicat 
la luptă împotriva cruntei exploa
tări burghezo-moșierești. La placa 
comemorativă din incinta minei 
s-au depus coroane și buchete de 
flori — omagiu adus de generația 
minerilor de astăzi eroilor căzuți 
în luptele din 1929.

După-amiază au început marile 
serbări cîmpenești. De la Jieț pînă 
la Uricani, Valea Jiului a răsunat 
de cîntece și voie bună. Pe estra
dele special amenajate, peste 50 
de formații de amatori au prezen
tat programe artistice. Cîteva mii 
de mineri cu familiile lor au petre
cut ieri la cabanele Rusu, Paring, 
Straja și Cîmpu lui Neag.

Stadioane!» șl terenurile de

Petroșeni
sport au găzduit întreceri de atle
tism, popice, ciclism, volei. La clu
burile minerilor s-au 
poziții de fotografii, 
grafică ale artiștilor 
tori din Valea Jiului.

Baia Maro. Au avut loc de aseme
nea competiții de popice, tenis de 
cîmp și de masă, volei, dotate cu 
„Cupa minerului“. După-amiază, în 
prezența a peste 5 000 de specta
tori, pe stadionul „23 August“ din 
Baia Mare s-a desfășurat partida 
internațională de fotbal dintre 
„Minerul“ și formația Iugoslavă 
O.F.K. Subotica.

Concurs și schimb 
de experiență

organizat ex- 
de pictură și 
plastici ama-

au- 
în- 
noi 

succese în producție și de minerii 
din regiunea Maramureș. Ei au dat 
peste plan în primele 7 luni 31 079 
tone minereu și au realizat econo
mii suplimentare la prețul de cost 
de 3 104 000 lei. Planul productivi
tății muncii a fost îndeplinit în 
proporție de 102 la sută.

Minerii din Maramureș au petre
cut ieri o zi plăcută. Pe scenele să
lilor de spectacole sau pe podium
urile instalate în aer liber, pe 
stadioane de la Baia Mare, îlba. 
Baia Sprie, Cavnic, Herja și în alte 
localități miniere, au avut loc ma
nifestări artistice, jocuri distracti
ve, manifestări sportive. La Baia 
Mare, pe locul denumit „Sub vii“ 
aproape 2 000 de mineri cu fami
liile lor au participat la serbarea 
cîmpenească organizată în cinstea 
lor.

In localitățile balneare Apa Să
rată și Usturoi au fost organizate 
de asemenea mari serbări cîmpe
nești, la pare au participat sute de 
mineri cu familiile lor, precum și 
numeroși O'ameni ai muncii din

Bala Mare
Ziua de 11 

gust a fost 
tîmpinată cu

Încă din pri
mele ore ale zi
lei de duminică, 

la baza sportivă din Șotînga 
mii de oameni ai muncii au luat 
parte la sărbătorirea „Zilei mine
rului“. Tineri și tinere din raion 
s-au întrecut la diferite discipline 
sportive. Programul a fost deschis 
de ansamblul de gimnastică al ti
nerelor lucrătoare de la întreprinde
rea textilă din Pucioasa, care a 
prezentat o serie de exerciții reu
șite. cucerind aplauzele spectato
rilor. In continuare, pe terenurile 
de volei și handbal, pe pista de 
alergări și sectoarele de sărituri și 
aruncări, pe saltele de trîntă sau 
pe pista de ciclism, au avut loc în
treceri viu disputate și atractive. 
La întrecerile feminine de handbal, 
victoria a revenit echipei „Zefirul“- 
Pucioasa, care a primit astfel șl 
„Cupa minerului".

După-amiază, concomitent cu în
trecerile sportive, pe scena amena
jată in apropierea stadionului s-a 
desfășurat un frumos program ar
tistic. Participant!! la această du
minică cultural-sportivă, organiza
tă în cinstea „Zilei minerului", au 
petrecut ctteva ore plăcute în to
vărășia sportului, a cînteculul și 
dansului.

Tîrqovlște

în ultima duminică a 
lunii iulie, sala teatrului 
„Maxim Gorki“ din Te
cuci a cunoscut o anima
ție puțin obișnuită. Ea 
era plină cu colectiviști 
din raion. S-au pus între
bări și s-au dat răspun
suri, s-au purtat discuții 
aprinse despre metodele 
de creștere a bovinelor, 
porcilor și păsărilor. 
Diferiți brigadieri și în
grijitori de animale au 
arătat cum muncesc pen
tru a obține producții 
sporite. Totul părea aido
ma unei consultații știin
țifice pe teme zootehnice. 
Era ultima etapă a con
cursului „Cine știe, răs
punde“, organizat 
mitetul raional 
cultură și artă în 
rare cu consiliul 
raional.

La acest concurs au fost 
antrenați peste 800 de 
colectiviști 
gospodării 
raion, care 
punsuri la 
de întrebări.

Scopul concursului n-a 
fost numai acela de a evi
denția pe fruntași, n-a ur
mărit doar întrecerea în
tre sectoare ci, prin an
trenarea unui mare număr 
de participanți, el a con
stituit în primul rînd un 
larg schimb de experien
ță între gospodăriile co
lective. Desigur, n-au pu
tut obține toți participan- 
ții locuri de frunte, dar 
din experiența celor mai 
buni, colectiviștii au avut 
multe de învățat.

de co- 
pentru 

colabo- 
agricol

din cele 41 
colective din 
au dat răs- 
aproape 200

Echipa formată din can
didatul de partid Ghiță 
Arion și Ilie Albu de la 
G.A.C. Cudalbi a fost cla
sată pe primul loc pen
tru bunele cunoștințe pri
vind lucrările de îngrijire 
în sectorul bovin.

Cea mai pasionantă în
trecere a fost cea de la 
sectorul avicol. Aici, echi
pa cîștigătoare n-a putut 
fi desemnată decît după 
mai multe întrebări de ba
raj, deoarece echipele de 
la G.A.C. Buciumeni, Te
cuci și Cosmești erau la 
egalitate de puncte. îngri
jitoarele de păsări, femei 
de toate vîrstele, vorbind 
despre metodele de hrăni- 
re a păsărilor, despre in
cubație sau despre îngriji
rea puilor au dovedit că 
s-au pregătit cu seriozita
te. A cîștigat în cele din 
urmă echipa G.A.C. Bu
ciumeni ; îngrijitoarea Va- 
silica Motoc din această 
echipă s-a dovedit cea 
mai pregătită.

Răspunsurile date de 
cei mai mulți concurențl 
au reflectat nu numai o 
bună pregătire teoretică, ci 
și rezultatele aplicării cu
noștințelor la locul de 
muncă.

Semnificativ în această 
acțiune culturală este fap
tul că nici o comună din 
raion n-a rămas în afar® 
concursului.

D. MATALÄ 
directorul bibliotecii 

raionale Tecuci
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TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R.s 
Giuleștl (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Corabia cu un singur pasa
ger - (orele 20). O.S.T.A. (Teatrul de 
vară .,23 August’) : Concert extraordinar 
dat de Samson Boy șl orchestra sa de
muzică ușoară (Liban) — (orele 20).

f CINEMft1*77» H M j * * ■ *J 1 ni-mrrr

Expoziție a cărții romînești 
la Sofia

in cadrul acordului de colabo
rare științifică ți culturală dintre 
R. P. Romînă ți R. P. Bulgaria a fost 
trimisă simbătă la Sofia o expoziție 
a cărții romînești, ce se va deschide 
în capitala Bulgariei în cursul săp- 
tămînii viitoare, in cinstea zilei de 
23 August. Expoziția cuprinde pes
te 1 000 de volume — realizări re
prezentative ale producției noastre 
editoriale din ultimul timp. Vizii ato
ni bulgari vor avea posibilitatea să 
cunoască lucrări de literatură poli
tică, opere originale și traduceri va
loroase din diferite domenii ale 
științei și tehnicii, numeroase volu
me de versuri și proză ale scriitori
lor noștri clasici și contemporani, 
opere remarcabile ale literaturii be
letristice universale editate în țara 
noastră. Vor mai fi expuse cărți 
traduse in limba romînă, «părtinind 
unor scriitori bulgari.

O expoziție similară a cărții bul
gare urmează să se deschidă la 
București.

(Agerpres)

Colectiva din comuna Pe
cineaga a luat ființă cu 13 
ani în urmă. De atunci pu
terea ei economică a cres
cut an de an. De la un fond 
de bază de numai 96 000 
lei, a ajuns in prezent la 
peste 1000 000 lei. 
un puternic sector 
nie : peste 1 000 
4 0S0 ovine. 1 272 
18 000 păsări etc. Ca rezul
tat al aplicării regulilor a- 
grotchnice avansate, al spri
jinului ce ni l-au dat ingi
nerii noștri, precum și al 
mecanizării lucrărilor, pro
ducțiile vegetale și animale 
au crescut mult în anii din 
urmă. Dacă în 1953 am ob
ținut 1 605 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, anul aces
ta am și realizat, aproape 
această producție după pri
mele 7 luni. De la fiecare 
oaie am obținut cite 3,220 
kg lină. Față de anul 1959 
producțiile de cereale vor fi 
duble. Gospodăria noastră 
va realiza un venit de a- 
proape 10 000 000 lei.

Odată cu dezvoltarea 
gospodăriei colective s-a 
transformat și comuna, s-a 
îmbunătățit și traiul nostru. 
Iată numai cîteva cifre : în 
ultimii ani s-au construit și

Avem ji 
znoteh- 
taurine, 
porcine,

renovat aproape 400 case, 
avem școală nouă, cămin 
cultural și cinematograf. 
Comuna este electrifica
tă și radioficată ; 250 de 
familii au aparate de radio, 
alte 250 mobilă nouă. Multi 
și-au cumpărat biciclete și 
motociclete. Cine s-ar fi 
gîndit cu ani în urmă că 
vom vedea la televizor 
spectacole și filme transmi
se din Capitală ? Biblioteca 
sătească, cu 6 575 volume 
de literatură politică, be
letristică, agricolă etc. arg 
peste 1 000 de cititori per
manențe

In prezent, noi desfășu
răm o activitate intensă de 
înfrumusețare a comunei. 
Stan Teodor, Ion Boboc, 
Sandu Panait și Fadu Cio
can sînt numai ctți'va dintre 
fruntașii in această acțiune. 
In comună aproape toate 
străzile sînt acum pietruite, 
avem trotuare și garduri 
moderne. Ne străduim ca 
în viitor realizările să fie 
mai mari.

La îndemîna celor porniți 
în drumeție

in tiiînpul concediului, 
mulți cetățeni, dornici să cu
noască fijumusețil» tării, își 
procură bilete de călătorie 
cu trenul în circuit și se o- 
presc în diferite localități 
de pe trasau. Ajunși intr-un 
oraș und» poposesc o zi- 
două, cu greu află ceea 
ce este mai interesant de 
vizitat, deoarece nu au la 
îndemînă un. mijloc practic 
de orientare tn localitatea 
respectivă. Sânt cazuri cînd 
astfel de drumeți se opresc 
intr-un oraș important din 
țară, străbat doar cîteva 
străzi principale și se opresc 
la cîteva vitrine fără a cu
noaște mai nimic din ceea 
ce este interesant sau ca-

racteristic pentru localitatea 
respectivă.

Cred că în gările mai im
portante ar trebui să exist» 
un ghid al localității res
pective care să indice : clă
dirile mai însemnate, parcu
rile, muzeele, monumentele 
istorice și de artă, terenu
rile de sport, cartierele și 
construcțiile noi. Același 
ghid ar fi bine să cuprindă 
lista unor restaurante, hote
luri, agenții O.N.T., C.F.R. 
și a altor unități de deser
vire, cu indicarea adreselor 
diferitelor instituții și even
tual într-o schiță si se in
dice amplasarea lor.

EMIL BEJAN 
tehnician-Reșița

De ce se plătesc locații
și

ANDREI BOCAI 
colectivist 

comuna Pecineaga 
raionul Negru Vodă 

Dobrogea

Pe RarSu,

In ultimii ani, în stația 
C. F. R. Cemele-Craiova 
traficul de mărfuri a 
crescut mult. Stația de
servește un număr mare 
de întreprinderi din ora
șul și raionul Craiova si 
din cîteva raioane înveci
nate. Cele mai multe în
treprinderi și-au organi
zat bine activitatea, reu
șind să facă operativ în
cărcatul ți descărcatul 
vagoanelor. Bunăoară, 
întreprinderea 6 cons
trucții — Craiova, Com
binatul chimic etc. Alte 
întreprinderi ne creează 
însă dificultăți. Cu toate 
cd stația avizează opera
tiv despre sosirea vagoa
nelor, întirzie în mod cu 
totul nejustificat descăr
catul și apoi eliberarea 
rampei.

Ne provoacă asemenea 
greutăți mai ales Depozi
tul 3 Cernele al I. R. 
„Combustibilul" - Olte
nia. Deseori, tovarășii de 
la această unitate răs
pund cu întîrziere aviză
rilor noastre telefonice și 
scrise, țin vagoanele în
cărcate . cu combustibil 
multe ore sau, după ce

le descarcă, ocupă pen
tru mai mult timp rampa 
și uneori chiar spațiile 
învecinate, încurcînd cir
culația pe liniile din a- 
propiere. Aceste întârzieri 
și neglijențe creează difi
cultăți atît stației cît și 
altor întreprinderi. In 
plus, I. R. „Combustibi
lul" plătește sume însem
nate drept locații. Negli
jența cu care se descar
că vagoanele — ameste- 
cindu-se de multe ori 
lemnele cu cărbunii, din 
care cauză ultimii mai a- 
Ies se degradează — pro
voacă și ea pagube în
semnate. Și întreprinde
rea de industrie locală 
„Victoria" din Craiova 
imobilizează deseori va
goane, creînd greutăți 
stației și altor unități.

Ce au de spus conduce
rile acestor întreprinderi? 
După cum se știe, plata 
unor locații la C.F.R. nu 
constituie un certificat de 
bun gospodar.

PETRE ZAHARIA 
țef, stația C.F.R.
Cemele-Craiova

Premiere pe ecranele 
Capitalei

In această săptămînă sînt. pro
gramate. tn premieră, filmele :

„Numai statuile tac“ — produc
ție a studiourilor sovietice. (Regia: 
Vladim.tr Denisenko). Filmul înfăți
șează viața unui grup de construc
tori sovietici aflați pe un șantier 
într-o tară care s-a eliberat recent 
de sub jugul colonialismului.

„Luna de miere fără bărbat“ — 
comedie realizată de studiourile 
„Defa"-Berlin. (Regia : dr. Helmut 
Spiess). în film sînt redate întâm
plările hazlii ale unor tineri căsă
toriți.

„Cel mai mare spectacol" — pro
ducție a studiourilor americane. 
(Regia : Cecil B. de Miile). Acțiu
nea filmului se petrece în culisele 
ți în

Nu se poate afirma 
că teatrele bucurește- 
ne au fost prea gene
roase în această vară 
cu spectatorii 
obisnuiți. Aproape 
treaga lună iulie 
nourile de afișaj 
jinduit după
unghiurile multicolore 
atit de familiare iubi
torilor de artă scenică 
Iată însă că acum. în 
august, in unele gră
dini s-au aprins din 
nou luminile rampei. 
Unul dintre «peciaco- 
lele estivale este „Ex
poziția de muzică u- 
șoară" prezentată de 
Teatrul satiric muzica) 
„C. Tănase" la gră
dina Boema.

Prezenta pe aii? a 
unor nume de artiști 
cunoscuti și prețuit! 
de spectatori ca Do
rina Drăghici, Ciupi 
Rădulescu, Horia Că
ciulescu constituie o 
promisiune. Din pă
cate, însă, talentul lor 
și al altor interpreți 
este insuficient valo
rificat.

Desigur că într-un 
spectacol de acest 
gen contează în mod 
deosebit partitura mu- 
zicală. Se rețin cîn- 
tece cum sînt „îmi 
placi din ce în ce mai 
mult“ de H. Mălineanu 
sau „A fost cîndva pe 
lume un oraș" de Ghe- 
rase Dendrino. 
multe 
lansate 
site de 
lodlcă.
menea „expoziție", 
nul" ar fi trebuit să 
fie, fără îndoială, mai 
exigent. Cît privește

Dau
din melodiile 
sînt plate, lip- 
strălucire me- 
■Pentru o ase-

,Ju

mai modeste, 
totuși pulsul 

vibrația vieții
— în „Expo- 
muzică ușoa- 

actualitatea este

textul cupletelor și al 
scenetelor, el nu se 
caracterizează prin in
ventivitate și fantez.e 
creatoare.

Spre deosebire de 
unele dintre specta
colele prezentate re
cent tn turneu bucu- 
reștean de echipe de 
estradă ale teatrelor 
regionale — specta
cole în care, folosin- 
du-se mijloace și forte 
artistice 
simțeai 
noului, 
de azi 
ziția de 
ră“
foarte palid înfățișată 
și în aspecte nu din
tre cele mai caracte
ristice. Este bine, de
sigur, că autorii spec
tacolului, Jack Fulga 
și Aurel Felea, au sa
tirizat pasiunea exce
sivă a unora pentru 
„mode“ muzicale (în 
cupletul „Twist. Mito, 
twist“ reușit interpre
tat, deși cu unele în- 
groșări, de Tanti Că- 
pățînă și Ciupi Rădu- 
lescu), sau lipsa de 
grijă a unor arhitect! 
și constructori pentru 
confortul noilor locu
ințe — în cupletul „Ja
luzele’’. reliefat cu 
haz de cuplul Horia 
Căciulescu — Ciupi 
Radulescu. Ni s-a pă
rut, de asemenea, iz
butită „întrecerea mu
zicală“ în care Dorina 
Drăghici 
comici 
sus fac 
dintre 
„serioasă1
— o trecere în revistă 
c unor cunoscute me-

și cuplul de 
amintit! mai 
— la granița 
interpretarea 

și parodie

lodil de muzică ușoa
ră și populară. Poate 
fl citată și interpreta
rea cîntecului „Aluni
ța“ de către George 
Bunea și Mara Ianoli 
sau a melodiei „Zum- 
zum“ de către Sorina 
Dan. Dar de cele mai 
multe ori ai senzația 
unei plasări in aiară 
de timp și de spațiu, 
a unei plutiri
vag dulceag, lipsit d9 
adierile proaspete ale 
vieții din jur. Cuplete 
ca „Papagali“ sau 
scenete ca „Ora de 
satiră și umor", în po
fida eforturilor vădi'e 
depuse de interpreți, 
rămîn lipsite de 
forță satirică, măr- 
ginindu-se la clișee în
vechite. Abundă in 
platitudini și textul de 
legătură, comperajul, 
în care nu se simte din 
partea autorilor nici 
un efort de originalita
te, nici o idee nouă, 
sugestivă.

Regia (B. Fălticinea- 
nu), ca și orchestic 
condusă de Edmond 
Deda și Gaston Ursu 
n-au putut suplini, în 
pofida strădaniei de
puse, golurile vizibile 
ale textului. Coreqta- 
fia, semnată de Nutzi 
Dona, a adus cîteva 
dansuri reușite (inter
pretate de Silvia Sur- 
du și Pătrașcu Dumi
tru), deși puține- „Ex
poziția de muzică u- 
șoară“ nu izbutește 
să valorifice bogatele 
resurse șl posibilități 
de care dispune a- 
cest gen iubit de pu
blic.

V. BÎRLADEANU

Muzeul de ArtăNoi achiziții la
Colecția Galeriei Naționale a 

Muzeului de Artă al R. P. Romine 
s-a îmbogățit recent cu noi lucrări 
valoroase ale pictorilor romini. 
Printre noile achiziții ale muzeului 
se află două tablouri de N. Grigo- 
rescu („Scenă de bătălie“ și „Portre-

al R. P. Romîne
tul generalului Magheru“), cincispre
zece lucrări de N. Tonitza, „Portret 
de femeie" de Șt. Luchian, două lu
crări de G. Petrașcu, un 
Iser, patru pînze in ulei 
Ressu, precum și lucrări 
răscu, Ștefan Dimitrescu

tablou de 
de Camil 
de N. Dă- 
și alții.arena unui mare circ.

C. PILIUȚA : Oțrlari hunedoreni

««WS«*"

CINEMATOGRAFE : cel mal mare 
spectacol — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romine (orele 20 — seria rle bi
lete 823), Magheru (b-dul Magheru 23), 
Elena Pavel (sală și grădină — b-dul 
6 Martie 14). Miorița (cal. Moșilor 127). 
ștefan cel Mare (șos. Stefan cel Mare 
colț cu str Lizeanu). Stadionul Dinamo 
(șos. Ștefan cel Mare). La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria
(b-dul Magheru 12—14). Moby Dlck : ru
lează la cinematografele Republica 
(b-dul Magneru 2). București (b-dul 
fi Martie 5) 1 Mal (b-dul 1 Mat 322), Gh. 
Doja (cal. Grivlței 80), Alex. Sahia (sală 
șl grădină — cal. Văcărești 21), Stadio
nul Republicii. Stadionul Giuleștl. Luna 
de miere fără bărbat : rulează la cine
matografele V. Alecsandri (str. Grigo- 
rescu 24), I. C Frimu (sală șl grădină — 
b-dul 5 Martie 16), Giuleștl (cal. Giuleștl 
56) 23 August (sală șl grădină — b-dul
Dimitrov 118).
Plaja : Tineretului ,---- ---------- —
Numai statuile tac : Victoria (b-dul 
6 Martie 7), Grlvița (cal. Grivlței — po
dul Basarab) G. Coșbuc (piața O. 
Coșbuc 1). Estrada, estrada : Central 
(b-dul 8 Martie 2). Marile speranțe: Lu
mina (b-dul 6 Martie 12), Program pen
tru copil — dimineața : 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Gardianul — după a- 
rnlaza : 13 Septembrie (str. Doamnei 9). 
Intre două iubiri — Pionleria Nr. 4/1363: 
rulează la cinematograful Timpuri Noi 
(b-dul 6 Martie 18). Adorabile și minci
noase: rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). Gang
steri și filantropi : înfrățirea între po
poare (b-dul Bucureștii-Noi), Volga (șos. 
Iile Pintilfe 61), Olga Banele (sală șl 
grădină — cal. 13 Septembrie 196). Ceta
tea Hurramzamin : Cultural (Piața Ilie 
Pintilie 2). Dardée : rulează la cinema
tograful Alex. Popov. Noapte necruță
toare — cinemascop ; 8 Martie (str. Bu- 
zești 9—11), G Bacovia (șos. Giurgiului 
3). Dragoste și pălăvrăgeli : rulează la 
cinematografele C. David (sos. Cringași 
42). V. Roaită (sală și grădină — b-dul 
1 Mai 37). Mărul discordiei : rulează la 
cinematografele Unirea (b-dul 1 Mal 
143). Grădina cinematografului Iile Pin
tilie (șos. Colentina 84). Regina stației 
de benzină : Flacăra (cal. Dudestl 22), 
Moșilor (sală șl grădină — cal. Moșilor 
221). Toată lumea e nevinovată : Mun
ca (șos. Mihal Bravu 221). Avintu) tine
reții — cinemascop : Popular (str. Mă- 
tăsari 31). Elena din Troia — cinemascop: 
Arta (sală șl grădină — cal. Călărași 
153). Clubul cavalerilor : rulează la ci
nematograful 16 Februarie (b-dul 30 De
cembrie 89). Doctor tn filozofie : rulează 
la cinematograful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de Monte Cristo 
— cinemascop — ambele serii: rulează la 
cinematograful Ilie Pintilie (șos. Colen
tina 84). Misterele Parisului — cinema
scop : Floreasca (str. I. S. Bach 2), Gră
dina Progresul (str. Ion Vidu 5). Viața 
fără chitară : Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi — ambele serii : Lu
ceafărul (sală și grădină — cal. Rahovei 
113). Fortăreață pe Rin : rulează la ci
nematograful Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : rulează la cinematograful 30 De
cembrie (cal. Ferentari 86). Ordinul Anat 
rulează la cinematograful Aurei Vlalcu 
(sos. Cotrocenl 9). O călătorie spre 
centrul pămlntului — cinemascop : ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(b-dul Libertății 70-72 — cartierul Mili
tari). Noua prietenă a tatii : rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (cal. 
Dudețti 97). Cerasella : Grădina cinema
tografului T. Vladimirescu (calea Du- 
desti). Acord final : Grădina 13 Septem
brie (str. Doamnei 9). Vikingii : Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Bunica Sabella: 
Grădina cinematografului 8 Martie (str. 
Buzești 9—11). Caidul : Grădina cinema
tografului Unirea (b-dul 1 Mai 143). Fan
tomele din Spessart ; Grădina cinemato
grafului Libertății (Str. 11 Iunie 75).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri 
si școlari : „Excursie ghicitoare“. 19,40 — 
Floarea de fier — o producție a stu
diourilor maghiare. 21.15 — Program de 
romanțe. 21,50 — Telesport. In Înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 august. In țară : Vremea se în
călzește. Cerul va fl mal mult senin, 
noaptea și dimineața șl temporar noros 
c’-nă-amlaza, etnd se vor semnala averse 
lot e de ploaie. Vint slab plnă la po
trivit. Temperatura tn creștere. Mini
mele vor II cuprinse Intre 12 și 22 grade, 
iar maximele Intre 25 și 35 grade.

In București și pe litoral : Vremea se 
încălzește. Cerul va fi mal mult senin, 
noaptea și dimineața șl temporar noros 
după-amlaza. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere.

Posibilități și rezerve de extindere
a tehnologiei moderne in turnătorii și forje

în îndeplinirea planului la toți indicatorii, introducerea și extinderea 
tehnologiei moderne au o importanță hotărîtoare. Aceasta explică preocuparea 
tot mai susținută a colectivelor de întreprinderi industriale pentru introduce
rea și extinderea metodelor și procedeelor tehnologice avansate în procesul de 
producție. In legătură cu realizările și preocupările actuale ale uzinelor cons
tructoare de mașini privind extinderea tehnologiei avansate în sectoarele pri
mare, un redactor al ziarului nostru a avut recent o convorbire cu specialiști 
din Direcția tehnică și Direcția de sinteză din Ministerul Metalurgiei și Cons
trucțiilor de Mașini. Iată ce ni s-a relatat :

Pe linia introdu
cerii tehnologiilor 
noi, în construcția 
de mașini au fost 
înregistrate în ulti
mii ani realizări în
semnate. Turnarea 
arborilor cotiți, pen
tru motorul de 140 
CP, din fontă cu 
grafit nodular, for
jarea cu fibraj continuu a arborilor 
pentru motorul de 2 100 CP care echi
pează locomotiva Diesel electrică, suda
rea în baie de zgură a secțiunilor mari, 
care a făcut posibilă realizarea piese
lor de dimensiuni foarte mari din ele
mente turnate și asamblate prin sudură 
și care au o mare importanță eco
nomică — sînt cîteva din realizările 
noi obținute în acest domeniu. Avan
tajele economice ale acestor tehnologii 
moderne sînt evidente. Față de matri- 
țarea din oțel laminat, turnarea din 
fontă cu grafit nodular a arborilor co
tiți determină reducerea cu 30 la sută 
a consumului de metal lichid și micșo
rarea adaosurilor de prelucrare. în ca
zul forjării cu fibraj continuu a arbori
lor cotiți de la motorul de 2100 CP 
pentru locomotiva Diesel electrică, eco
nomia de metal reprezintă 4 600 kg față 
de procedeul clasic de forjare. Reduce
rea greutății semifabricatului determină 
o micșorare a adaosurilor de prelucra
re care permit, în final, scurtarea du
ratei de prelucrare prin așchiere cu cir
ca 200 ore de fiecare arbore cotit. Meto
dele tehnologice avansate au fost extin
se de la an la an, atît ca volum de 
aplicare cît și ca număr.

Datele statistice arată că în anul 1962, 
turnarea în forme și cu miezuri întărite 
cu bioxid de carbon s-a aplicat la un 
volum de piese de aproape 9 ori mal 
mare decît in 1959, iar în primul se

mestru al acestui an realizările sînt cu 
22 la sută mai mari decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut. Cantitatea pie
selor turnate cu maselote avînd înveliș 
exoterm a fost in anul 1962 de două 
ori mai mare decît în 1960. Rezultatele 
obținute au arătat în mod convin
gător că inerția care se mai ma
nifestă în unele turnătorii față de ex
tinderea acestui procedeu este cu totul 
nejustificată. Uzina de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, care în trecut avea oa- 
recari rețineri în ce privește aplicarea 
acestui procedeu, a înregistrat anul a- 
cesta succese remarcabile, realizînd 
importante economii de metal prin a- 
plicarea maselotelor cu înveliș exo
term. La turnarea vanelor industriale, 
necesarul de oțel lichid s-a redus cu 
circa 30 la sută. Rezultate și mai bune 
au fost obținute de aceeași întreprin
dere prin aplicarea concomitentă a 
două procedee avansate la turnarea 
vanelor. Aplicînd maselote oarbe, can
titatea de oțel lichid necesară turnării 
multor piese s-a redus cu încă 25—30 
la sută. De exemplu, la turnarea unei 
piese pentru care în trecut se foloseau 
78 kg de oțel lichid, aplicînd turnarea 
cu maselote oarbe, necesarul de oțel li
chid a scăzut la 58 de kg și, în final, 
după folosirea învelișului exoterm, la 
40 kg. Metoda turnării cu maselote 
oarbe și-a dovedit cu prisosință efi
ciența, ducînd la mari economii de me
tal ți, ca atare, a fost larg generalizată

ori mai mare decît în anul 1959. Prin 
călirea superficială cu ajutorul cu- 
renților de inducție a coroanei mari de 
la tractor, durata tratamentului termic 
s-a redus de la 50 de minute la 3 mi
nute și s-a putut utiliza un oțel mai 
ieftin. La nivelul producției din 1962 
s-a realizat astfel o economie de aproa
pe două milioane lei și 80 de tone de 
metal neferos.

în ultimii doi ani s-au experimentat 
și s-au aplicat pe scară industrială noi 
tratamente termochimice că. de exem
plu. carbonitrurarea și sulfizarea pie
selor supuse la uzură prin frecare. Uzi
nele metalurgice din Sinaia au aplicat 
în 1962 carbonitrurarea la 68 de repere 
pentru pompele de injecție și continuă 
s-o extindă în acest an. Dar și alte în
treprinderi mari, cum sînt Uzinele de 
tractoare-Brașov, Uzinele „Steagul ro- 
șu“-Brașov, Uzinele constructoare de 
mașini-Reșița, Uzinele de utilaj petro- 
lier-Tîrgoviște, Uzinele „23 August“- 
București ș.a. au posibilități mari de 
aplicare a tratamentului termochimic 
de carbonitrurare atît pentru piese care 
intră în componența produselor, cit și 
în fabricarea diverselor calibre și dis
pozitive.

Rezerve și posibilități de a promova 
mai larg în sectoarele primare tehno
logia înaintată există în fiecare între
prindere. De exemplu, la Uzinele con
structoare de mașini-Reșița s-ar putea 
folosi mai larg metoda degazării oțe
lului lichid în vid Aici s-au obținut 
succese importante in ce privește ex
tinderea folosirii miezurilor și formelor 
întărite cu bioxid de carbon și barbo- 
tarea fontei cu azot. Este insă nesatis
făcătoare preocuparea pentru folosirea 
maselotelor cu înveliș exoterm la 
turnarea pieselor, pentru introducerea 
încălzirii prin inducție la tratamentele 
termice, a sudării tn baie de zgură.

Uzinele „23 August“ din Capitală au 
obținut rezultate meritorii în aplicarea 
procedeului de întărire a formelor și 
miezurilor cu bioxid de carbon, precum 
și în ce privește sudarea în baie de 
zgură, dar s-au preocupat insuficient 
de turnarea pieselor cu înveliș exo
term, de extinderea folosirii fontei cu 
grafit nodular. în această privință sa 
cere de altfel să existe în toate între-

prinderile o colaborare mai strînsă in
tre serviciile constructorului-șef și me- 
talurgului-șef la stabilirea pieselor care 
se pretează a fi turnate din fontă 
grafit nodular.

Uzinele „Vulcan“-București, pot 
ele, folosind experiența Uzinelor .23 
August", să-și intensifice pregătirile în 
vederea călirii superficiale a angrena
jelor morilor de ciment.

Sudura semiautomată în atmosferă 
de bioxid de carbon, introdusă la Uzi
nele „Semănătoarea“-București și la 
Șantierul naval-Galați, și-a demonstrat 
de asemenea cu prisosință avantajele. 
Preocupările acestor întreprinderi pen
tru adoptarea în acest scop a unor a- 
parate de sudură au fost răsplătite de 
creșterea productivității muncii și îm
bunătățirea calității produselor. Me
toda se cere deci larg extinsă și în alte 
întreprinderi industriale.

Procedeul de metalizare cu aluminiu 
a electrozilor de cărbune folosiți la 
cuptoarele electrice de topit oțel, cu 
scopul de a reduce consumul specific 
de electrozi, a fost larg aplicat în 
timpul din urmă în cadrul Uzinelor „1 
Mai“-Ploiești, in vreme ce în alte uzi
ne, cum sînt „Steagul roșu“-Brașov, 
Uzinele de tractoare-Brașov, „Progre- 
sul“-Brăila etc., care au înscrisă a- 
ceastă sarcină în planul lor tehnic pe 
1963. realizările in acest domeniu sînt 
mult sub posibilități.

Schimburile de experiență organizate 
de Direcția generală tehnică pentru 
construcții de mașini. în vederea ex
tinderii procedeelor noj tehnologice, 
s-au dovedit foarte utile. E bine însă 
ca la astfel de acțiuni să participe, de 
la caz la caz. și proiectanții, care vor 
putea să prevadă cu mai mult curaj 
soluții constructive pentru extinderea 
procedeelor respective.

Rezultatul eforturilor depuse plnă în 
prezent în domeniu) metodelor tehno
logice noi prezintă în ansamblu un 
bilanț pozitiv, care îndeamnă la pași și 
mai hotărîți înainte pe această linie. In 
lupta pentru realizarea planului de stat 
la toți indicatorii, fiecare colectiv de 
întreprindere trebuie să vadă tn teh
nologia nouă, modernă un aliat de nă
dejde, o cale de a pune larg în valoare 
rezervele interne.

cu

îi

în această turnăto
rie. Metoda însă tre
buie extinsă și la 
alte 
cum 
„Vulcan' 
rești, Uzinele 
Mai“-Ploiești,

,23 August"- 
Uzinele 
roșu“-

întreprinderi,
sînt Uzinele

Bucu- 
„1 

Uzi-
nele „I 
București, 
„Steagul

altele. Experimentările 
făcute în trecut în turnătoriile uzine
lor amintite n-au fost continuate cu 
suficientă perseverență, astfel că n-au 
dat rezultatele dorite. Experiența bună 
dobîndită de Uzina „Hidromecanica“- 
Brașov n-a fost folosită suficient și de 
alte turnătorii din țară.

Forjarea în matrițe a marcat și ea o 
extindere continuă în anii din urmă. In 
anul 1962 s-a forjat și s-a presat 
cald în matrițe o cantitate dublă 
piese față de anul 1959. Matrițarea 
precizie a constituit, se poate spune, 
succes însemnat al tehnologilor < 
forja Uzinelor de tractoare din Brașov. 
Prin realizarea pinioanelor-satelit cu 
adaos minim, direct din matrițare, 
manopera de prelucrare a scăzut cu 40 
de minute pe bucată, eliminîndu-se o- 
perația de frezare a danturii. Metoda 
de matrițare a roților dințate este însă 
și ea insuficient folosită în forjele noa
stre. deși și-a dovedit din plin eficien
ta. Este timpul ca și întreprinderile 
care execută în serie pinioane mici, ca, 
de pildă, Uzinele „Steagul roșu“-Bra- 
șov, sau întreprinderile care produc pi
nioane conice pentru diverse căi de ru
lare, să examineze oportunitatea ma- 
trițării pinioanelor.

în domeniul tratamentelor termice 
s-au înregistrat de asemenea succese 
care merită a fi scoase în evidență, în 
1962 încălzirea prin curenți de inducție 
8-a făcut în volum de aproape patru

Brașov și

; la 
de 
de 
un 

din

Vladim.tr
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TELEGRAME EXTERNE

Campionatele de
s-a u încheiat După „nocturna“ de sîmbàtà

CLUJ (prin telefon).— 
Vremea s-a îmbunătățit 
la Cluj, astfel că între
cerile din ziua a doua 
a campionatelor repu
blicane de atletism ale 
seniorilor s-au putut 
desfășura in condiții 
normale pe o pistă cu 
mult mai bună decît in 
ajun. In felul acesta, 
rezultatele de duminică 
le-au depășit în ansam
blu pe cele obținute 
sîmbătă.

în fruntea lor se si
tuează desigur, noul re
cord republican realizat 
la săritura în lungime de

dinamovistul Mihail Cal- 
nicov. El a obținut 7,61 
metri, întrectndu-și cu 
2 cm propriul record re
publican. Si următorii 
doi clasați, Nicolae Po- 
povschi și Adrian Sa- 
mungi au realizat rezul
tate hune — 7,56 m și 
respectiv 7,39 m. Pe lista 
evidențierilor trebuie no
tat numele Iolandei Ba
laș și al Liei Manoliu. 
Multipla noastră cam
pioană la înălțime revi
ne în formă, după acci
dentul suferit cu cîteva 
săptămîni în urmă. Ea a 
cîștigat cu ușurință, să-

țind 1,80 m. Lia Mano- 
liu a ohtinut la disc 
53,03 m.

Dintre concurenta a- 
mericani, o comportare 
la înălțimea reputației 
sale a avut-o sprinterul 
Moon, care a acoperit 
distanta de 200 m în 
21,1 sec. în urma sa s-a 
clasat tinărul Gheorghe 
Zamfirescu cu 21,5 sec. 
(obținute în serii și in 
finală), care se anunță 
un vrednic adversar al 
recordului de 21,3 sec., 
deținut de Ion Moina.

IF
<IJ>
T
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R. VILARA

Aspect din întrecerea de 3 000 m obstacole disputată sîmbătă.

Nantie recorduri republicane de juniori
în primul rind cele patru recorduri 
republicane realizate de una din 
speranțele noastre olimpice, 
nioara în vîrstă de 15 ani, Zoe Rez- 
nicenco. Recordurile sale au fost 
realizate in proba de 100 m bras, 
în care timpul de 1.22,3 reprezintă 
un triplu record republican, de se
nioare și junioare cat. I și II și în 
cea de 200 m bras în care rezulta
tul de 2.58,8 este un nou record de 
junioare cat. a Il-a.

Fără îndoială primul este deosebit 
de valoros, el oglindind progresul 

___ _ r______ .talentatei noastre junioare, dar mai 
cat un real progres în rezultatele„ales posibilitățile ei reale de viitor, 
tehnice obținute. Pentru prima oară Așa cum ne-a declarat antrenorul 
orașe ca Baia Mare, Galați și Plo
iești au fost reprezentate intr-un 
campionat republican de juniori, 
ceea ce atestă o sporită, preocupare 
a organelor locale U.C.F.S. pentru 
această disciplină sportivă.

Referindu-ne la cele mai bune 
performanțe obținute vom menționa

ștrandului Tineretului a 
la sfîrșitul săptăminii tre-

Piscina 
cunoscut, 
cute, freamătul concursurilor. Timp 
de patru zile cei mai buni 150 de 
tineri inotători din toate colțurile 
țării și-au disputat cu ardoare titlu
rile de campioni republicani. Între
cerile au fost pasionante, mai ales 
prin faptul că în numeroase probe 
sosirile au fost foarte strînse, la 
diferențe de zecimi de secundă, a- 
ceasta ca urmare a unui sensibil 
echilibru de forțe.

La această ediție a campionate
lor, juniorii din provincie au mar-

ju-

s-au înche- 
cu același scor: 

în favoarea

jocu- 
un ca- 
cei a- 

fotba- 
evoluat

în ziarul nostru de 
ieri s-au publicat re
zultatele meciurilor 
din cuplajul fotbalis
tic de sîmbătă seară. 
Reamintim că ambele 
întîlniri 
iat 
3—1,
formațiilor Steaua șl 
Rapid. Deși 
rile au avut 
racter amioal 
proape 50 de 
liști care cru
pe gazonul stadionu
lui Republicii și-au 
disputat victoria tru 
dîrzenie, s-au strădui! 
și au reușit în bună 
măsură să ofere pu
blicului faze de fotbal 
de calitate, pentru 
care au fost răsplătiți 
deseori cu aplauze.

Prezentînd exigentu
lui nostru public 

formații, apreciate de 
bitoril acestui sport, federația 
specialitate a urmărit, pe lîngă asi
gurarea unui spectacol de calitate, 
și stadiul pregătirilor echipelor 
înaintea începerii oficiale de la 25 
august a competiției republicane. (Ar 
fi interesant de știut dacă sub acest 
aspect sînt urmărite și celelalte e- 
chipe din tară). Totodată cuplajul 
de sîmbătă a dat posibilitate specia
liștilor să constate potențialul de 
joc al acestor formații care după 
cum se știe ne vor reprezenta în a- 
ceastă toamnă In cîteva mari com
petiții internaționale europene : 
„Cupa campionilor europeni" (Di- 
namo-București), „Cupa Cupelor’’ 
(Petrolul), „Cupa orașelor tlrguri" 
(Steaua), Turneul balcanic inter- 
cluburi (Rapid). In cuplajul amintit, 
au putut fi văzuti la „lucru“ și un 
mare număr de jucători din compo
nenta loturilor noastre nationale 
care și-au continuat pregătirile In 
cadrul acestor cluburi.

Privit sub aspectele de mai sus, 
cuplajul și-a atins scopul. Antreno
rii și specialiștii federației și-au pu
tut da seama din vreme de unele 
lacune în evoluția de ansamblu a 
formațiilor ca și a unor jucători. Un 
plus de atractivitate l-a constituit de 
asemenea apariția unor fotbaliști ti
neri care prin transferul obținut vor 
apăra in noul campionat culorile 
cluburilor pentru care au optat : 
Haidu (Dinamo), Petescu (Steaua), 
Iordache. Iuhasz. Mocanu (Petrolul) 
Andrei (Rapid) și alții.

Revenind pe scurt asupra celor 
două întîlniri disputate s-a .. putut 
remarca, printre altele, faptul că

pa- 
iu* 
d»

măsura luată de federație, privind 
intensificarea perioadei pregătitoa
re între două campionate, este 
bună. S-a văzut astfel la majoritatea 
jucătorilor o bună pregătire fizică, 
adaptarea cu ușurință la efort etc. 
Aceasta dovedește că fotbaliștii nu 
sînt ieșiți din formă acum la relua
rea campionatului, așa cum se în- 
tîmpla în anii trecuti, cînd abia 
după consumarea cîtorva etape își 
reveneau. (Să sperăm că aceleași 
aprecieri o șă putem face șl despre 
jucătorii echipelor din provincie). 
Din acest punct de vedere au plă
cut în mod deosebit Constantin și 
Raksi care au desfășurat un joc 
neobosit, constructiv și eficace de 
la un capăt la celălalt al partidei, 
Badea un adevărat motor al înain
tării ploieștene, frații Nunweiller, 
Varga (deși cam lent), Hălmăgeanu, 
Petescu (cu care se pare că în sfîr
șit se vor rezolva problemele din 
compartimentul apărării echipei mi
litare), aripa Năsturescu, Dumitriu 
II ca și Andrei, noul portar al giu- 
leștenilor, Haidu care însă a fost 
puțin servit de coechipieri. Se aștep. 
ta mai mult de la Ion Ionescu, Popa, 
Ivan, Dridea I și Jenei.

Cîteva cuvinte asupra jocului de 
ansamblu al echipelor. în general 
meciurile au plăcut datorită fazelor 
deosebit de dinamice din apropie
rea porților cînd echipele au fructi
ficat cele opt ocazii de gol și chiar 
și atunci cînd... au ratat trăgînd în 
bare ori pe lîngă poartă. Mai puțin 
tncfntați au fost spectatorii de mo
mentele (șl au fost destule) In care 
echipele au desfășurat un jos static, 
cu pase scurte pe mijlocul terenu-

remarcate sîmbătă nu 
nu semnalăm din nou 
slabă a liniei de atac 

Intr-un interviu acordat 
reviste, antrenorul 
ocupîndu-se de a- 

a declarat că 
de atac îl preo

Iul, cu „invitații" de a lăsa pe celă
lalt coechipier să tragă la poartă 
și altele. Desigur, pînă la reluarea 
campionatului șl viitoarele confrun
tări internaționale, antrenorii mai 
pot și trebuie să facă încă multe 
retușuri în jocul acestor echipe. Nu 
intenționăm să facem recomandări 
pentru fiecare formație în parte, dar 
oprindu-ne chiar și asupra unei sin
gure lacune 
se poate să 
eficacitatea 
dinamoviste.
de curînd unei 
Traian îonescu, 
ceastă problemă, 
eficacitatea liniei 
cupă în mod deosebit : „noi trebuie 
să găsim și vom găsi căi de stră
pungere a apărărilor..." a spus el. 
După jocul de sîmbătă se pare că 
aceste căi n-au fost încă descoperi
te. E drept, n-a jucat Pîrcălab, este 
așteptat în centrul liniei de atac 
Manolache etc. Suporterii acestui 
club doresc însă ca lipsurile să fie 
îndepărtate foarte curînd, chiar 
înaintea intîlnirilor din cadrul „Cu
pei campionilor europeni", nu de 
alta, dar după cum se știe, la Di
namo se vorbește de mai bine de 
un an despre ele...

în încheierea acestei sumate tre
ceri In revistă a cuplajului fotbalis
tic trebuie dezaprobată atitudinea 
lui Papa și Dridea care au vociferat 
la unele hotărtri ale arbitrilor, fapt 
ce Ie-a atras eliminarea de pe te
ren. Ambele jocuri au fost conduse 
cu competentă. De aceea compor
tarea celor 
neînțeles I

Ieri în ța
BAIA MARE (coresp. „Scîntaii"). — 

Cu ocazia „Zilei minerului" pe sta
dionul „23 August" din Baia Mare, 
în prezența a peste 5 000 spectatori, 
a avut loc ieri întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipele Mine
rul din localitate și O.F.K. Subotica 
din Iugoslavia. Băimărenii au cîști
gat întîlnirea cu scorul de 7—3.

★
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Pe terenul C.F.R. a avut 
meciul internațional amical 
fotbal dintre C.F.R. Timișoara și 
Madosz-Gyula (R.P. Ungară). Oas
peții, jucînd mai bine, 
scorul de 3—1.

După-amiază, pe 
August", a avut loc 
chipelor Știința, la care au parti
cipat echipele Ștlinfa din Cluj,

Ioc 
de

au învins cu

terenul „23 
turneul e-

doi fotbaliști para da

C. MANTO

r a
și București. în 
Cluj a învins cu

Timișoara, Craiova 
primul meci, Știința 
4—0 (2—0) pe Știința Craiova, iar 
Știința Timișoara a dispus de Știin
ța București cu scorul de 5—1 (4—0).

Declarațiile lui Cheddi Jagan
GEORGETOWN 11 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Reuter, dr. 
Cheddi Jagan, primul ministru al 
Guyane! britanice, a făcut o declara
ție, în care s-a ridicat 
împotriva amestecului 
străine, care urmăresc 
ordinea constituțională
scopul de a crea o „situație tul
bure". „Majoritatea populației este 
împotriva acestor schimbări — a 
declarat dr. Cheddi Jagan — de-

cu hotărîre 
unor state 
să schimbe 
a țării, cu

oarece ele ar submina instituțiile 
noastre democratice și ar deschide 
calea violenței". Sarcina guvernului, 
a spus el, este de a realiza reformele 
care răspund aspirațiilor poporului.

Dr. Cheddi Jagan a arătat că „Sta
tele Unite nu vor să permită în emi
sfera noastră un guvern socialist, 
sau un guvern care dorește să efec
tueze reforme radicale, Chiar dacă 
un asemenea guvern a fost sles în 
mod liber".

Arestarea unor demonstranți împotriva 
discriminărilor rasiale în statul Carolina

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că sîm
bătă seara peste 100 de negri au fost 
arestați la Goldsboro (statul Caroli
na) pentru că au participat la o de
monstrație pașnică împotriva politi
cii de discriminare rasială. France

Presse relatează că în ultimele două 
zile la Goldsboro au fost arestate 209 , 
persoane. După cum anunță agenția 
U.P.I., în Jersey City o bandă de ra- , 
siști albi au deschis foc asupra unui 
grup de negri ucigînd o fetită de 14, 
ani — Serina Taylor.

în diverse lo
calități ameri
cane, la mani
festațiile împo
triva 
nărilor 
participă, 
tun, 
albi, 
cute, 
lele 
de 
pentru egalitatea 
rasială“ la Tor
rance (statul Ca
lifornia - S.U.A.) 
a luat parte și 
cunoscutul actor 
de cinema ame
rican Marlon 
Brando (în foto
grafie).

discrimi- 
rasiale 

ală- 
negri și 

Zilele tre
ia piche- 
organizate 

„Congresul

Vești din țările socialiste
Sute de mii de familii in case noi î In kaîinul Ostrava

Pe stadionul Lujniki
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Peste 100 000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul Lufniki din Mos
cova deschiderea festivă a celei de-a 
3-a ediții a Spartachiadei Popoarelor 
din U.R.S.S. După deJUaroa celor 
25 000 de sportivi și sportive repre
zentând cluburile din întreaga tară au 
avut loc mari demonstrata de gimnas
tică în ansamblu. Întrecerile finale ale 
actualei ediții a Spartachiadei Po
poarelor sînt urmărite de Avery Brun
dage, președintele comitetului olim
pic internațional (C.I.O.) ca invitat de 
organizațiile sportive din U.R.S.S.

în cadrul campionatelor unionale 
de atletism care figurează în progra
mul Spartachiadei proba de 100 m 
plat a fost cîștigată de Ozolin crono
metrat cu timpul de 10'5/10. Proba 
feminină a revenit Măriei Itkina în 
11"6/1O. Cursa de 10 000 m plat s-a în
cheiat cu victoria lui Ivanov in 29'21" 
2/10.

Un nou record european de notație 
a fost înregistrat în prima zi a fina
lelor Spartachiadei. Ivan Karetnikov 
a parcurs distanta de 200 m bras in 
231"9I1O. Vechiul record era de 
2'32"4/10 șl aparținea, de asemenea, 
Iui Karetnikov.

La sfîrșitul festivității de deschidere 
a Spartachiadei, cei peste 100 000 de 
spectatori au urmărit finala „Cupei 
U.R.S.S." la fotbal în care s-au intîl- 
nit Spartak Moscova și Șahtior Do
netsk. Fotbaliștii de la Spartak au in
trat în posesia trofeului, obtinînd vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1).

NTHLO
î

în stațiunea Montana (Elveția) au con
tinuat lucrările congresului ligii Interna
tionale de hochei pe gheată. S-a stabilit 
ca turneul olimpic de hochei pe gheată 
din 1964 de la Innsbruck să înceapă Ia 
28 Ianuarie Cele 16 echipe participante 
vor trebui să susțină înainte meciuri de 
calificare deoarece unele echipe vor juca 
tn grupa A, tar celelalte tn grupa B. Pro
gramul întîlnirilor preliminarii a fost sta
bilit după cum urmează : U.R.S.S.-R.P.
Ungară ; Suedia-ltalia : R.S. Cehoslovacă. 
Japonia sau Australia i Canads-Iugosla- 
via ; Finlanda-Austria : Germania (echipă 
unită)-R P Polonă : S.U.A.-R.P. Romînă i
Norvegia-EIvetia. Echipele Învingătoare 
din aceste jocuri vor alcătui (trupa A iar 
cele învinse grupa B.

★

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Baule atletul francez Pierre 
Colnard a stabilit un nou record al tării 
șale la aruncarea greutății cu o perfor
mantă de 18,15 m. Vechiul record era de 
17,96 m și aparținea aceluiași atlet.

★

Intr-un meci Internațional de fotbal 
desfășurat le Vietna echipa locală Wacker 
a tnvin» eu »eonii de 3—2 (1—1) echipa 
iugoslavă N. K. Ljubljana.

ei, Mihai Mitrofan, ea poate realiza 
intr-un viitor apropiat — cu condi
ția unui antrenament susținut în 
care ponderea să cadă asupra creș
terii rezistenței în regim de
— norma preolimpică care la 
bras este de 2.57.

Iată, în încheiere, celelalte 
duri republicane realizate in 
acestor campionate.

800 m liber juniori II — Vladimir 
Moraru (C.S.S.) 10.27,8 ; 200 m delfin 
juniori I — Nicolae Toth (O. L. Re
șița) 2.36,4 ; 200 m bras juniori II
— Anghel Sopterian (C.S.S.) 2.49,5; 
100 m bras juniori II — Anghel 
Sopterian (C.S.S.) 1.17,5.

M. POPESCU

viteză
200 m

recor- 
cadrul

Din jurul
• Federația noastră de specialitate a 

stabilit datele turneului internațional de 
box care se va desfășura in această lună 
pe stadionul Republicii cu participarea 
unor pugiliști de valoare din R.P. Un
gară, Turcia, Grecia, R.P. Bulgaria, 
R.D. Germană, Elveția, R.P. Romînă și 
probabil Maroc. Cele 3 gale vor avea 
loc in zilele de 24, 25 și 27 august. Fe
derația maghiară a anunțat că va tri
mite 7 boxeri selecționați in lotul olim
pic. Lotul R.D. Germane va avea in 
frunte pe excelentul se.mimijlociu Gus
se, care l-a scos din luptă pe V. Mlrza, 
în cadrul meciului R.P.R.—R.D.G. Cu 
prilejul acestui turneu vor fi încercate o 
serie de elemente tinere : P. Vanea, C. 
Crudu, C. Buzuliuc, N. Moldoveana, 
C. Niculescu și Marin Anghel.

® La 19 august va avea loc la Bucu
rești tragerea la sorți a meciurilor fi
nale ale campionatului republican de 
box pe echipe. Pentru finale s-au cali
ficat Steaua, Dinamo București, Voința 
București, Progresul București, C.S.M. 
Cluj, Bocșa Romînă, Cîmpulung Mus
cel șf Dinamo Craiova. Meciurile se vor 
desfășura între 7—21 septembrie după 
sistemul eliminatoriu.

• Echipa clubului Rapid București va

DE IP & E S
în ziua a doua a campionatelor de atle

tism ale R.P. Germane de la Augsburg, 
Wolfgang Reinhard a stabilit un nou re
cord al tării sale la săritura cu prăjina 
realiztnd 4,92 m. 
distanta de 400 
record germani, 
realizat In cursa 
10”3/10.

Alte rezultate 
lin : greutate Urbach 18.03 m : triplu salt 
Sauer 15.66 m ; ciocan Fahl 60,89 m i fe
minin : 100 m Lenze ll’’8/IO : disc Haus
man 52.89 m.

Heiga Henning a parcurs 
m nlat In 54’’l/10 (nou 
Iar sprinterul Hebauf a 
rie 100 m plat timpul de

mai importante : mascu-

★

Turneul internstional masculin de volei 
de la Istanbul a continuat cu desfășurarea 
a două Întîlniri. Turela a tnvias cu 3—1 
Grecia. Iar Israel a întrecut cu 3—0 echi
pa Iranului. în ultima zi a turneului, Gre
cia va fnttlni R.F. Germană, iar Turcia 
va juca cu Iran.

’★
Pugilistul nigerian Dick Tiger »i-a a- 

părat cu succes titlul de campion mon
dial (cat. mijlocie) tnvingtndu-1 prin a- 
bandon tn rundul 7 pe americanul Gene 
Fullmer. Tiger urmează să se Intllnească 
eu maghiarul Laszlo Papp, In cazul cind

Balcaniada de tenis Mondialele de ciclism
SOFIA 11 (Agerpres). — Ieri la 

Sofia a luat sfîrșit cea de-a 4-a edi
ție a Balcaniadei de tenis. în ulti
mele meciuri echipa R. P. Bulgaria 
a învins cu 3—0 echipa Turciei, iar 
echipa Greciei a întrecut cu 2—1 e- 
chipa R.P. Romine.

Clasamentul final al competiției : 
1. Iugoslavia ; 2. Grecia ; 3. R.P. Ro- 
mînă ; 4. R.P. Bulgaria ; 5. Turcia.

ringului
pleca în R.S. Cehoslovacă urmînd să 
susțină două întîlniri între 15 și 18 au
gust la Decin cu echipa Lokomotiv. Din 
Totul feroviarilor fac parte printre alții 
Margelatu, Morăruș, Pătruț, Gh. Cons
tantin, St. Panduru și Ispas.

• Celebrul boxer Jack Dempsey, cu 
45 de ani în urmă campion al lumii la 
cat. grea, a declarat: „Patersson trebuie 
să se lase de box pentru a evita un ac
cident. în decursul carierei sale de pro
fesionist el a fost de 14 ori la podea“.

• Actualul campion al lumii la cat. 
grea Soni Liston a declarat că nu inten
ționează să-și pună titlul în joc la 30 
septembrie la Filadelfia în fața lui Ca- 
sius Clay deoarece ar trebui ca bursa 
sa să o verse fiscului american. El pro
pune ca meciul cu Clay să aibă loc anul 
viitor în luna aprilie.

• Recordul de scoatere din luptă în 
meciuri pentru titlul mondial al greilor 
aparține din 1908 lui Tommy Burns 
care l-a făcut K.O. în 88 secunde pe 
Jim Roche. Joe Louis se află pe locul 
doi în clasament cu 124 secunde, timn 
care i-a trebuit să-l învingă înainte de 
limită pe Max Schmeling in 1938. Lis
ton l-a învins pe Patersson prima oară 
in 1.26 secunde, iar a doua oară în 130 
secunde.

acesta îl va Învinge fn septembrie 
salangerul său, spaniolul Folledo.

*
Continuîndu-și turneul tn R.P. Bulgaria 

echipa de lupte clasice a RF. Germane 
a evoluai la Sofia în compania selecțio
natei orașului. Luptătorii bulgari au ter
minat victorioși cu scorul de 4,5—3,5 
puncte.

PRONOSPORT

pe

CONCURSUL Nr. 32 din 11 AUGUST 1963
x(0—0)Cerno More-Ț.D.N.A. 

Tractorul-A.S.M.D. anulat 
Spartak Plovdiv-Lokomotiv Plov

div (3—2)
Berne St. Zagora-Dunav Ruse (0—9) 
Spartak Pleven-Lokomotiv Orea- 

hovlta
Gen. Zaimov-Spartak Varna 
Tatabanya-Vasas 
Pecsf Dozsa-Ujpestl Dozta 
Szeged-Komlo 
Sekesfehervai-Szombathelyi H 
Miskolc! V.S.C.-Orostlanyl B. 
Egvetertes-Dunaujvarosl K 
Gyori M.A.V.-B.V.S.C.

(2—0 
(0—1) 
(2—0) 
(0-1) 
(2—2) 
(3—3) 
(0—0) 
(0-0) 
(7-3)

2
X

1
2
1
2
x
x
X
X 
t

11 (Agerpres). — 
mondiale de ciclism 
duminică pe circuitul 
cu desfășurarea pro-

BRUXELLES 
Campionatele 
au luat sfîrșit 
de la Renaix 
bei de fond (285 km) rezervată pro
fesioniștilor. Sprintul final a fost dis
putat de 25 de alergători din cei 132 
care au luat startul. învingătorul a 
fost cunoscut după developarea fil
mului. Titlul mondial a revenit bel
gianului Benoni Beheyt care a rea
lizat timpul de 7h25'26’’. El a învins 
pe Unic’ de sosire pe coechipierul 
său RL Van Looy, pe olandezul 
Haan și irancezul Darrigade.
-1
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Novîe Ceremușki, 
Kuzminki, Horoșevo, 
Mnevniki, Fili-Mazilo* 
vo, Izmailovo — iată 
numai cîteva din noi
le cartiere ce s-au 
construit în ultimii ani 
în jurul Moscovei. Fie
care dintre aceste 
cartiere reprezintă ur 
complex modern de 
locuințe, școli, creșe 
și cămine, restauran
te, cinematografe și 
alte așezăminte cul
turale.

După cum relatează 
presa sovietică, în ul
timii zece ani s-au 
construit la Moscova 
21 400 000 m p suprafa
ță locuibilă, 371 de 
școli cu 28S 000 locuri, 
spitale cu 24 600 pa
turi, 148 de policlinici, 
45 de cinematografe, 
peste 2 000 de magazi-

ne, peste 1 500 de can* lui orășenesc. Se cons- 
tine și restaurante. Nu
mai în primii natru anj tro, de tramvaie, 
ai septenalului, în ca* 
pitala sovietică au fost 
construite locuințe în 
care s-au mutat 500 000 
de familii, sau 1 700 000 
persoane, ceea ce 
prezintă aproape • 
sfert din populația 
roșului.

Lucrările de cons
trucții se desfășoară 
folcsindu-se metode 
moderne si utilaje din
tre cele mai perfecțio
nate. Numai 
construcțiilor 
cova a livrat 
cut elemente 
cate pentru 
rea a 70 000 
termeni».

O mare atenție se a- 
cordă îmbunătățirii 
continue a transportu-

re-
un
o-

industria 
din Moe- 
anul tre- 
prefabri* 
construi- 
de apar-

truiesc noi linii de me
tro- 

lelbuze și autobuze. 
Lungimea liniilor me
troului din Moscova a 
depășit o sută de km. 
La km 100 a fost cons
truită o nouă stație — 
„Șelkovskaia".

Aerul Moscovei a 
devenit mai curat da 
torită progreselor rea
lizate în înlocuirea 
cărbunelui și țițeiului 
cu gaze si enetqie e- 
lectrică. S-a îmbunătă
țit mult aprovizionarea 
cu apă a populației, 
în prezent, de fiecare 
locuitor al Moscovei 
revin peste 500 litri 
apă pe zi — mai mult 
decît în oricare capi
tală din țările capi
taliste.

Anul acesta bazinul carbonifer 
Ostrava-Karvina sărbătorește 200 de, 
ani de la descoperirea primului zjcă- 
mînt de cărbune în această regiune. 
Minele-din acest bazin dau economiei 
naționale a Cehoslovaciei 80 la sută 
din întreaga cantitate de huilă și 100 
la sută din cărbunele cocsificabil. în 
prezent aici se construiesc mine noi : 
mina „Uniunea Tineretului Ceho
slovac" la Stonavo, în raionul Karvi- 
na, și minele „Päskov" și „Starjici".

La periferia bazinului Ostrava-Kar
vina și în regiunile învecinate, în 
cursul anilor viitori se vor face pros
pecțiuni geologice în vederea desco
peririi de noi zăcăminte de cărbune.

Tntr-o secție a fabricii de hîrtle 
„Csepel" din Budapesta.

4.

• în cadrai campionatelor mondiale 
de ciclism de la Liège sportivele sovie
tice au avut o excelentă comportare 
in proba de viteză. Campioana lumii 
a redevenit Ermolaieva, care-si Înscrie 
pentru a cincea oară numele pe lista 
Învingătoarelor. în fotografie : Ermola
ieva pe podiumul de onoare Încadrată 
de coechipierele sale Kiricenlco șl Sa
vina, clasate pe locurile următoare.

Daxvoltarea resurselor 
hidraulice ale Cubei

• Cea mai ttnără performeră care 
a trecut Înot canalul Mînecii este ca
nadiana Mc, Pherson In vîrstă de 17 
ânl. Ea a realizat timpul de 17h 07’.

La 10 august a avut loc la Havana 
o ședinfă festivă consacrată primei a- 
niversări a Institutului național al re
surselor hidraulice.

Președintele institutului, Faustino 
Perez, a prezentat un amplu raport cu 
privire la activitatea Institutului natio
nal al resurselor hidraulice.

După aceea a luat cuvîntul Fidel 
Castro, primul ministru al Cubei. El a 
subliniat importanta uriașă a dezvol
tării resurselor hidraulice ale Cubei. 
Dacă vom folosi judicios resursele de 
apă — a spus primul ministru — vom 
putea realiza o agricultură dezvoltată 
care va deveni mândria noastră. Cli
ma Cubei permite ca pe multe tere
nuri să se strîngă cite două recolte pe 
an, cu condiția să existe apă din 
belșug.Un mijloc important de folosirerațională a

(Urmare din pag. I-a)

PE SCURT

• După cum s-a anunțat «chipa 
Weat Ham United (Anglia) a învins cu 
1—0 pe Gornik (R.P. Polonă) în finala 
turneului Internațional de iotbal de la 
New-York. In repriza a doua însă ar
bitrul locului Emilie a refuzat două 
goluri polonezilor. A urmat un scandal 
care a întrerupt meciul pentru 30 mi
nute. La reluare în locul arbitrului 
Emilie a fost introdus, împotrivă regu
lamentului, un alt arbitru Aldo Cle
menti.

9 Cunoscutul atlet francez Michel 
Jazy a suferit un accident care-1 va 
ține mai mult timp departe de pista 
de alergări. Recordmanul lumii în 
proba de 2 000 m a fost accidentat în- 
tr-o busculadă la un antrenament, un 
coechipier al său cauzlndu-i cu cuie
le de la pantof o rană de 6 cm.

9 Tinărul schior italian Mario de 
Fermo In vtrstă de 17 ani a murit elec
trocutat de un trăsnet In timp ce urca 
cu schindle metalice pe umăr o pantă 
din Sasso (Tearmo) pentru a participa 
la un concurs.

precizeze la fața locului catego
riile de folosință cele mai ra
ționale care să asigure valorifi
carea economică superioară a fie
cărei porțiuni de teren. Cu multă 
grijă să se identifice terenurile 
Folosite în mod neeconomic și care 
prin diferite măsuri pot să fie mai 
bine folosite. Asemenea terenuri 
sînt : pășuni și finețe slab producti
ve situate pe terenuri de șes sau pe 
pante mici, vii hibride sau livezi bă- 
trine părăginite, cu multe goluri, si
tuate pe terenuri bune pentru cultu
rile de cîmp. De asemenea, sînt te
renuri care prin lucrări simple de 
ameliorare (canale de scurgere a 
apei, mici digulețe etc.) pot fi sus
trase efectului dăunător al apei în 
exces și redate culturilor agricole. 
Alte surse de sporire a suprafețelor 
arabile oferă mărăcinișurile, tufări
șurile, perdelele de arbori care nu 
au rol de protecție împotriva erozi
unii solului, unele pilcuri de păduri.

pămîntului
în același timp sînt multe tere

nuri în pante mari, erodate, slab 
productive și neproductive care pot I 
fi valorificate prin plantații de vii ! 
sau livezi de pomi.

Toate aceste suprafețe urmează a ; 
fi temeinic analizate pe teren și pre- ! 
cizate pe planurile topografice. PeJ 
baza posibilităților de care dispun 
gospodăriile, urmează a se stabili 
măsurile de luat în vederea trans
formărilor ce sînt necesare și eșalo
narea lor pe ani, astfel ca ele să fie 
trecute în cultură.

Pentru întocmirea corectă a schi
țelor de evidență și folosire a pă
mîntului, consiliile agricole regiona
le și raionale au datoria să acorde 
un sprijin temeinic inginerilor agro
nomi și consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective. Să întreprin
dem tot ce este necesar pentru fo
losirea rațională a pămîntului în ve
derea sporirii continue a producției 
agricole vegetale și animale.

din toata tara
MAGAZINE PENTRU FORES

TIERI. La gurile de exploatare fo
restieră de la Cornet, Ieud, Iuhoasa, 
Runcu și Gutin din regiunea Mara
mureș au fost deschise noi maga
zine. Numărul unităților care deser
vesc acum muncitorii forestieri din 
pădurile regiunii se ridică la 53. 
Bine aprovizionate, magazinele din 
inima pădurilor dispun de produse 
din cele mai variate.

NOI MODELE DE CONFECȚII 
BĂRBĂTEȘTI. La fabricile de con
fecții din Tași, Brăila, Botoșani și 
Sighișoara a început producția pri
melor loturi de cămăși bărbătești 
dintr-o nouă colecție care cuprinde 
18 modele. Noile produse au o cro
ială elegantă și o linie modernă.

CORUL PESCARILOR. în comu
na Sfintu Gheorghe, raionul Tulcea, 
a luat ființă un cor al pescarilor din ■ 
localitate. Activitatea desfășurată de 
acesta, tn cadrul căminului cultural, 
este rodnică La concursurile forma
țiilor artistice de amatori, care se 
desfășoară în prezent, a fost selec
ționat pentru faza regională.
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aminii
Luînd

trebui 
prin care 
discrimi- 

Republica

romînești
După semnarea Tratatului 

de la Moscova
'AMMAN 11 (Agerpres). 

ția France Presse anunță 
Kader el Saleh, ministru de stat 
pentru treburile Președinției Consi
liului, a declarat presei că guvernul 
iordanian a hotărît în cursul unei 
ședințe a Consiliului de Cabinet să 
semneze acordul de la Moscova pri
vind interzicerea experiențelor 
arma nucleară în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă.

LONDRA 11 (Agerpres). — Mai 
înulte comentarii ale ziarelor londo
neze de duminică apreciază încheie
rea Tratatului de la Moscova privi
tor la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară 
țiul cosmic și 
portant factor 
ternaționale.

Ziarul „Observer" scrie că acordul 
de la Moscova a pregătit „o atmos
feră dătătoare de speranțe" pentru 
faza următoare a tratativelor dintre 
Est și Vest.

Unul dintre liderii partidului la
burist. Denis Healey, scrie în „Sun
day Citizen“ că cei mai mulți dintre 
cetățenii din Anglia văd în Tratatul 
încheiat la Moscova „un eveniment 
promițător". Healey consideră că 
este necesar să se mențină și să se 
accelereze mișcarea începută la 
Moscova. „Sînt de părere — a con
tinuat el — că în prezent ni s-a 
deschis o perspectivă și trebuie să 
profităm de această situație“.

Healey se declară 
centelor propuneri 
vietice cu privire la 
pact de neagresiune 
ția Tratatului de 
N.A.T.O. și luarea

— Agen- 
că Abdel

CU 
în

în atmosferă, în spa- 
sub apă, ca un im- 
pozitiv al vieții in-

în favoarea re
ale Uniunii So- 
încheierea unui 
între Organiza- 
la Varșovia și 
unor măsuri în

Partizanii kurzi 
trupelor

(Agerpres).— După 
agențiile de presă, 
împotriva kurzilor,

DAMASC 11 
cum relatează 
noua ofensivă 
nu se desfășoară conform intenții
lor autorităților de la Bagdad. 
Zarva făcută de postul de radio 
Bagdad în jurul cuceririi satului 
Barzan a urmărit să ascundă eșecu
rile suferite în sectoarele principale 
ale operațiunilor militare și mai ales 
în regiunea orașului Ravanduza. 
unde partizanii kurzi au reușit să 
blocheze într-o trecătoare cîteva 
batalioane ale trupelor irakiene.

în încercarea de a se răzbuna pen
tru eșecurile suferite pe front, auto
ritățile baasiste bombardează popu
lația pașnică kurdă, omorînd femei 
și copii, ' .cendiind recoltele. Prizo
nierii ki. .zi sînt supuși unui trata
ment inuman.

Războiul împotriva kurzilor, care 
a adus nenumărate suferințe po
porului irakian, este urît de oamenii 
muncii irakieni. în armata irakiană 
domnește apatia, iar numărul de
zertorilor este în continuă creștere.

La 8 august, regiunea Kirkuka, 
zonă de operațiuni militare împo
triva kurzilor, a fost vizitată de re
prezentanți ai comandamentului ar
matei siriene. După cum arată co
respondenții unor ziare, această vi
zită a urmărit să demonstreze ofițe
rilor irakieni unitatea baasiștilor din 
cele două țări arabe pentru a le ri
dica moralul.

Congresul studenților kurzi 
care studiază In Europa

MÜNCHEN 11 (Agerpres). — La 
München își continuă lucrările Con
gresul studenților kurzi care studia-

vederea preîntîmpinării unui atac 
prin surprindere.

★
într-un editorial consacrat con

vorbirilor dintre șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov, și secretarul 
de stat al S.U.A., Rusk, ziarul „New 
York Times“ a scris că înseși aceste 
convorbiri marchează o micșorare a 
încordării internaționale ca urmare 
a Tratatului cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare. „Totuși, a- 
daugă ziarul, acesta nu este decît un 
prim pas pe drumul lung spre pace 
și chiar acest pas nu va fi desăvîr- 
șit înainte de ratificarea Tratatului 
de către senat, ratificare pe care noi 
o sperăm rapidă și obținută cu o ma
re majoritate. Progresul în direcția 
unor înțelegeri mai largi va fi fără 
îndoială lent și cu obstacole inevita
bile ; dar totuși un început a fost 
făcut într-un domeniu în care 
timp de aproape două decenii nego
cierile n-au produs decît decepții și 
teamă.“

MEXICO 11 (Agerpres). — „Po
porul Cuban a obținut mari succese 
în toate domeniile vieții sociale și 
economice. în ciuda blocadei econo
mice americane în Cuba se observă 
imense îmbunătățiri. Poporul se 
simte cu mult mai fericit decît îna
inte“, — a declarat cunoscutul scri
itor englez Graham Green, care se 
află în Mexic venind din Havana.

Poporul Cubei se alimentează bi
ne, a continuat Green. în ceea ce 
privește învățămîntul, nu poate e- 
xista nici o comparație cu ceea ce a 
fost în trecut Tineretul este conș
tient de răspunderea sa și învață 
sîrguincios.

„în fața tineretului Cubei se des
chid cele mai largi posibilități, el 
are un mare viitor“, — a declarat 
în încheiere Graham Green.

PRAGA 11 (Agerpres). — In sta
țiunea balneară Luhakovice din Mo
ravia de sud, s-a deschis Săptămîna 
culturii romînești, în cadrul căreia vor 
avea loc concerte de muzică simfo
nică fi populară romînească, vor fi pre
zentate filme de lung metraj fi docu
mentare din R. P. Romînă.

La deschiderea festivă a Săptăminii 
culturii romînești au luat cuvîntul Ol-

drich Novak, președintele Comitetului 
național orășenesc, și P. Tănăsie, din 
partea ambasadei Republicii Populare 
Romîne.

După deschiderea Săptăminii culturii 
romînești, la cimitirul eroilor romîni, că- 
zuți în această localitate în lupta pentru 
zdrobirea fascismului, au fost depuse 
coroane de flori.

Eșecul unei acțiuni armate împotriva Yemenului

SANAA 11 (Agerpres). •— După 
cum a anunțat postul de radio din 
Sanaa, triburi înarmate din nordul 
Yemenului, credincioase republicii, 
au zădărnicit încercarea unui grup

de mercenari de a pătrunde pe te
ritoriul lYemenului. în timpul luptei 
au fost uciși 30 de 
fost capturate 220 
mitraliere și aruncătoare de mine.

mercenari și au 
de puști, cîteva

Congresul noului partid democrat 
din Canada

OTTAWA (Agerpres). — între 
6 și 9 august, în orașul Regina a 
avut loc congresul noului partid de
mocrat. La acest congres, T. Douglas 
a fost reales în unanimitate liderul 
acestui partid. Luînd cuvîntul la 
congres, el a declarat că guvernul 
canadian nu are dreptul să semneze 
acordul cu Statele Unite privitor la 
achiziționarea armei nucleare fără 
să se consulte în primul rînd cu par
lamentul și poporul.

Deputății acestui partid, a arătat 
el, vor continua să se pronunțe îm-

resping atacurile 
irakiene

potriva semnării unui asemenea a- 
cord și dacă el va fi totuși semnat 
vor face totul pentru ca el să fie a- 
nulat. Canada ar putea să aducă o 
contribuție mai mare la cauza păcii 
rămînînd în afara clubului nuclear 
și convingînd celelalte țări nenu
cleare să procedeze la fel.

Liderul noului partid democrat a 
subliniat în continuare că Canada 
trebuie să convingă țările occiden
tale să semneze un pact de neagre
siune între țările membre ale 
N.A.T.O. și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia „ca un pre
ludiu la dezarmarea nucleară gene
rală sub control internațional“.

ză în Europa. K. Fuad, secretarul 
general al Asociației studenților 
kurzi din Europa, a prezentat la 10 
august raportul cu privire la activi
tatea asociației și la sarcinile ei în 
lumina evenimentelor sîngeroase din 
Irak — acțiunile de reprimare în
treprinse de reacțiunea irakiană îm
potriva luptătorilor pentru autono
mia Kurdistanului. Kurzii, a subli
niat el, s-au ridicat în apărarea 
drepturilor lor. Ei nu numai că-și a- 
pără aceste drepturi, dar și dau lo
vituri teroriștilor irakieni.

Lucrările congresului continuă.

LISABONA 11 (Agerpres). — Ma
reșalul Craveiro Lopez, care între 
anii 1951 și 1958 a fost președintele 
Republicii Portugalia, a acordat zia
rului „Diario de Lisboa“ un inter
viu în care își exprimă părerea că 
regimul actual din Portugalia ar 
trebui „să recunoască realitățile 
momentului de față oricît ar fi ele 
de dureroase...“.

în
dinte

preșe- 
critică 
de re-

Și de
se

După o luptă grevistă desfășu
rată în toate porturile țării, mari
narii flotei comerciale franceze au 
reușit să impună la 9 august satis
facerea unei mari părți a revendi
cărilor lor. Iată-i pe marinarii din 
Marsilia votînd pentru continuarea 
acțiunii greviste.

interviul său, fostul 
al statului portughez 

măsurile represive adoptate 
gimul lui Salazar.

„Oricît ar fi de dureroase
aspre soluțiile care se impun, 
spune în interviul fostului preșe
dinte, ele trebuie adoptate, deoarece 
sînt cerute de evoluția ireversibilă a 
situației internaționale“.

■■ți
V
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EVENIMENTELE DIN HAITI
Telegramele de presă din zilele 

acestea au relatat despre eveni
mente din Republica Haiti, care își 
au izvorul în nemulțumirea generală 
a poporului haitian față de regimul 
dictatorial al Iui Duvalier.

La început au fost anunțate 
succese ale insurgenților. Ulterior, 
agenția France Presse citind decla
rația făcută la Santo Domingo de 
Paul Verna, unul din conducătorii 
exilaților haitieni. relatează că o co
loană a insurgenților, care avea 
drept obiectiv să taie regiunile din 
nordul Republicii Haiti de restul tă
rii. s-a retras în munții Puilsoreau, 
unde va continua acțiuni de guerilă 
împotriva dictatorului Duvalier. $1 
alte grupuri de insurgenți s-au re
tras în același scop în munți.

Acțiunea întreprinsă de insurgen
ții conduși de generalul Leon Can
tave, fost șef al statului major al 
armatei haitiene, tinde la răsturna
rea guvernului Duvalier. Dictatorul 
a luat un șir de contramăsuri în 
speranța că va putea prelungi exis
tența regimului său detestat de 
popor. Paralel cu intensificarea te
rorii în țară, el a întărit paza mili
tară în Capitală, iar eșaloane de 
trupe guvernamentale au fost tri
mise spre a curăț! regiunea invadată, 

asemenea, guvernul DuvalieT nu 
ct ezitat să ceară Consiliului de 
Securitate să la măsuri în sprijinul 
5sSu ; în același sens el a intervenit 
pe lingă Comisia de anchetă și con
ciliere a O.S.A. (Organizația 
lor Americane).

Poporul haitian trăiește de 
8 ani- sub sîngerosul regim 
torlal al lui Duvalier. „Insula neferi
cită", „Teroare și mizerie în Haiti“, 
„Infernul verde", sînt numai cîteva

titluri din ziarele occidentale care 
sugerează situația din această țară 
ailată în partea apuseană a insulei 
cu același nume din arhipelagul 
Indiilor de Vest. Economia țării se 
află într-o situație extrem de grea. 
Posturile de comandă în economie 
eînt deținute de capitalul străin. Așa, 
de pildă, extracția de bauxită este 
controlată de compania americană 
„Reynolds Metals", în timp ce „At
lantic Refining Company“ deține

COMENTARIUL ZILEI

State-

pesto 
dicta-

LONDRA (Agerpres). — Ziarul 
conservator britanic „Daily Mail“ a 
publicat un editorial în care cere 
guvernului britanic să ia atitudine 
în problema creată de discrimină
rile rasiale aplicate de regimul ra
sist în Republica Sud-Africană. Zia
rul amintește că la sesiunea Consi
liului de Securitate în această pro
blemă reprezentanții britanici s-au 
abținut de la votarea rezoluției prin 
care era condamnată politica de 
apartheid. Lucrul acesta 
scrie ziarul, prin faptul 
are investiții importante 
sectoare al economiei 
Sud-Africane și în afară 
dorește să mențină legături bune cu 
guvernul acestei țări pentru a-și 
putea păstra baza navală de la 
Simonstown.

„Daily Mail" consideră că primul

se explică, 
că Anglia 
în diferite 
Republicii 
de aceasta

miniștrii Macmillan ar 
facă o declarație publică 
să condamne politica de 
nare rasială practicată în 
Sud-Africană.

’★
CAIRO (Agerpres).

cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, Vusumzi Make, reprezen
tant la Cairo al Partidului Congre
sul Pan African (interzis de autori
tățile rasiste din Republica Sud- 
Africană), a salutat rezoluțiile adop
tate de Consiliul de Securitate al 
O.N.U. care condamnă politica de 
apartheid promovată de guvernul 
sud-african. El a chemat popoarele 
din Anglia și Franța, țări care au 
refuzat să sprijine aceste rezoluții, 
să ceară cu insistență guvernelor lor 
să înceteze livrarea de arme gu
vernului Republicii Sud-Africane.

Pe unde a trecut „Harry Grăbitul“
'Alegerile urmează să 

aibă loc abia în noiem
brie, dar „scandalul 
Stonehill“ este de pe 
acum un factor de sea
mă în bătălia electo
rală, tulburînd viața 
politică a Filipinelor și 
dînd la iveală amănun
te destul de neplăcute 
pentru numeroase fi
guri politice.

Cine este acest Sto
nehill, cunoscut la Ma
nilla sub numele de 
„Harry Grăbitul'? Ori
ginar din Chicago, Sto
nehill a apărut în Fi
lipine prin 1945, ca ofi
țer în armata america
nă. Lăsat la vatră, a 
considerat că e mai a- 
vantajos să-și continue 
business-ul la Manilla, 
unde-și făcuse anumite 
relații. Nu se știe de 
ce a fost poreclit „Gră
bitul". Poate pentru 
„graba” de care a dat 
dovadă în agonisirea 
unei mari averi. In 
1960, „Grăbitul’ con
trola 16 societăți și în
treprinderi ; față de 
prieteni se lăuda că 
„tine administrația fiii- 
pineză în buzunar".

Anul trecut, cercetă
rile judiciare s-au în
cheiat cu acuzații gra
ve împotriva lui Sto
nehill : coruperea unor 
funcționari de stat, în
călcarea legilor ban
care, sabotaj econo
mic, evaziune fiscală.

Nu se știe cum, dar 
„Grăbitul“ s-a ales 
doar cu o „expulzare' 
din Filipine, solujie 
discretă atît pentru el 
cit și pentru amicii săi 
In ale business-ului.

De atunci a trecut 
un an. Acum, la înce
put de campanie elec
torală, mulți politicieni 
din partidul liberal — 
la putere — cit și din 
cel național — în opo-

Note externe

ziție — ar fi preferat 
să nu fi auzit pronun- 
țîndu-se numele faimo
sului „Harry" din Chi
cago. Fostul ministru 
al justiției, Jose Diok- 
no, care ordonase per
cheziții la birourile lui 
Stonehill, pretinde că 
în campania electorală 
din 1961, acesta ar fi 
susținut cu generoase 
subsidii partidul libe
ral, aflat atunci în o- 
poziție. Diokno a apă
rut și Ia televiziune, 
unde a prezentat foto
copia unei scrisori în 
care „Grăbitul“ expu
nea unei înalte perso
nalități politice „su
gestiile" sale cu privire 
la formarea noului ca
binet.

Reacția celor „vi
zați" nu s-a lăsat aș
teptată. S-au declanșat

contraatacuri. 'Actualul 
ministru al justiției, 
Salvador Marino, a pu
blicat o „carte albas
tră“ despre evaziunile 
liscale ale lui Stone- 
hill ; în carte se afir
mă că printre princi
palii „beneficiari' ai a- 
cestor evaziuni ar fi
gura Diokne, trei sena
tori ai partidului natio
nal, trei congresmeni și 
chiar fostul președinte 
Garcia cu familia.

„Cazul Stonehili’’ 
transformat într-un 
rulent duel public, 
cadrul căruia 
două părți fac cunos
cute diverse liste cu 
persoane sus-puse în
vinuite a fi primit su
me de bani de la „Gră
bit“. Au fost semnalate 
și cîteva demisii, în 
timp ce 
proce 
curgă.

Presa 
scrie că 
faza incipientă a cam
paniei electorale. Pro
babil că sînt de aștep
tat alte „surprize* și 
m a i spectaculoase -, 
„Harry Grăbitul" își 
vede liniștit de treburi 
undeva în S.U.A., în 
timp ce în Filipine is
prăvile sale, puse în 
lumină de campania e- 
lectorală, ilustrează 
moravuri caracteristice 
democrației burgheze.

s-a
vi- 
In 

cele

acuzațiile reci- 
continuă să

occidentală 
asta este doar

L. RODESCU

concesiunea prospecțiunii și extrac
ției petrolului. Uriașe plantații de 
treetie de zahăr aparțin societății 
„Haitian American Sugar Company“. 
Efectele dominației capitalului străin 
le suportă în primul rînd oamenii 
muncii. Descriind situația din Haiti 
ziarul „New York Herald Tribune“ 
scria recent : „Majoritatea covîrși' 
toare a celor patru pînă la cinci 
milioane de haitieni suferă de foame 
și de incultură, trăiesc într-o mize
rie de nedescris... Ei cunosc numai 
munca grea și lupta zilnică pentru 
existentă dusă în umbra mereu pre* 
zentă a morții și a bolii".

Duvalier este unul dintre acei 
dictatori din America Latină care a 
slujit cu zel interesele monopoluri
lor străine. Drept recompensă regi
mul a primit mari sume de bani ca 

Sumele
nu pentru 

Șl 
trai

aces-„ajutor“ american, 
tea au fost folosite, 
dezvoltarea economiei 
nătățlrea nivelului de
populației, ci pentru întărirea regi
mului terorist. Aceasta a făcut ca

îmbu- 
al

prăpastia dintre dictator și majori
tatea populației să se adîncească 
an de an. Reacțiunea din SUA și 
din alte țări se teme ca nemulțumi
rile profunde ale haitienilor să nu 
ducă la schimbări în favoarea po
porului, la o insurecție populară. 
„Dacă nu va interveni o schimbare 
a situației din Haiti — scria agenția 
Reuter, referindu-se la declarațiile 
unui purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat — există teama 
ca succesorul lui Duvalier să fie o 
personalitate cu vederi de stînga“. 
în aceste 
străine au 
debarasa 
prea compromis.

Din surse nord-amerlcane s-au fă
cut auzite repetate declarații de1 „ne
mulțumire" față de politica lui Du
valier. La un moment dat a fost sis
tat orice ajutor economic și militar, 
membrii misiunilor economice și mi
litare americane din Haiti au fost 
rechemați, iar postul de ambasador 
al S'.U.A. în Haiti continuă să rămî- 
nă vacant.

Avînd în vedere aceste fapte, 
s-ar putea ca sîngero6ul personaj 
Duvalier, poreclit „Papa Doc“, să pă
răsească scena. Alți politicieni ar 
dori să-i ia locul. Agențiile de presă 
occidentale îl prezintă pe generalul 
Leon Cantave, conducătorul insur
genților, care a desfășurat acțiunile 
armate din ultimele zile împotriva 
Iui Duvalier, ca „prieten sigur al 
S.U.A.". Dar forțele patriotice ale a- 
cestei țări cer cu hotărîre instalarea 
unui regim cu adevărat democratic 
care eă promoveze o politică inde
pendentă, să asigure folosirea re
surselor țării în interesul poporului 
haitian.

condiții, monopolurile 
vădit intenția de a se 
de acest dictator mult

I. ALEXANDRESCU

Cincisprezece membri ai „Comitetu
lui celor 100“ din Anglia au declarat 
o grevă a foamei de 48 de ore. Ei au 
arătat că au făcut aceasta în semn 
de protest împotriva irosirii unor sume 
imense pentru cursa înarmărilor, în 
timp ce în unele regiuni înapoiate ale 
lumii, mulți oameni nu au ce mînca.

Manifestație la Saigon 
împotriva persecuțiilor diemiste

SAIGON 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția United Press 
International, peste 5 000 de persoa
ne, printre care 1 500 elevi și stu- 
denți îmbrăcați în uniforme, au par
ticipat la o demonstrație pașnică ce 
a avut loc la Saigon. în cadrul de
monstrației vorbitorii au criticat cu 
asprime teroarea dezlănțuită de gu
vern împotriva bisericii budiste și a- 
mestecul familiei lui Ngo Dinh Diem 
în politica țării. Pancarte purtînd lo
zinci chemau la luptă hotărîtă îm
potriva persecuțiilor religioase și 
pentru libertăți democratice.

De data aceasta poliția nu a în
drăznit să-i atace pe demonstranți, 
dar a barat cu sîrmă ghimpată stră
zile care dădeau în piața respectivă, 
pentru a împiedica alți cetățeni ai 
orașului să participe la demonstrație.
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SAIGON. După cum relatează A- 
genția vietnameză de informații, la 
Saigon a avut loc o conferință a repre
zentanților sindicatelor, în cadrul că
reia a fost discutată problema creșterii 
prețurilor în Vietnamul de sud și au 
fost stabilite mijloacele de luptă pentru 
majorarea salariilor. Participanții la con
ferință au arătat că lipsa de produse 
alimentare, care se manifestă deosebit 
de acut la Saigon, a înrăutățit condițiile 
de viață ale tuturor păturilor populației 
și mai ales ale clasei muncitoare. Pre
țurile la produsele de primă necesitate 
au crescut cu 40—70 la sută.

MOSCOVA. După cum s-a anun
țat oficial la Moscova, N. S. Hruș
ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., cu soția, 
va sosi la 20 august în Iugoslavia, 
la odihnă — la invitația ce i-a fost 
făcută de președintele I. B. Tito, 
în decembrie 1962 pe cînd se afla 
la odihnă în U.R.S.S. N. S. Hruș
ciov va fi însoțit de I. V. Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. G. Egoricev, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., și de V. S. Tolstikov, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Leningrad al P.C.U.S. pen
tru industrie.

Succes al luptei greviste 
din Grecia

ATENA. In ultimul timp, în 
Grecia au avut loc numeroase 
greve ale constructorilor în semn 
de protest împotriva reducerii sa
lariilor. Sub presiunea luptei gre
viste, autoritățile au prezentat 
parlamentului un proiect de lege 
cu privire la restabilirea salarii
lor anterioare ale constructorilor. 
Presa relatează că deputății parti
dului de dreapta „Uniunea națio
nală radicală“ (E.R.E.), care de
ține majoritatea în parlament, au 
încercat să împiedice adoptarea 
proiectului. Dar, în fața perspec
tivei unei noi greve generale a 
constructorilor, parlamentul a vo
tat la 9 august acest proiect de 
lege.

ROMA. Curtea supremă de casație 
a Italiei a declarat drept „ilegală" 
organizarea de greve de solidaritate 
în Italia. Examinînd conflictul dintre 
lucrătorii de la tramvaiele orașului 
Padua, care în 1959 au declarat o 
grevă de solidaritate și compania lo
cală de transporturi comunale, tribu
nalul a adoptat o hotărîre prin care 
sînt considerate „ilegale“ grevele care 
au drept țel apărarea intereselor 
altora.

WASHINGTON. Secretarul de stat 
Dean Rusk a sosit ieri după-amiază 
la Washington, venind de la Bonn.

BLANTYRE. Dr. Hastings Banda, 
primul ministru al Nyassalandu- 
lui, pleacă în curînd într-o călă
torie de două luni în Kenya, 
Ghana, Liberia, Germania occi
dentală, Anglia și S.U.A. Agențiile 
occidentale menționează că se aș
teaptă că la Londra, Banda să 
abordeze problema 
pentru acordarea 
Nyassalandului.

DAKAR. Agenția 
relatează că Consiliul Miniștrilor 
Afacerilor Externe al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) și-a în
cheiat lucrările. Consiliul a reco
mandat cu 23 de voturi și 6 abțineri 
alegerea orașului Addis Abeba, ca-

pitala Etiopiei, ca sediu permanent 
al organizației.

OTTAWA. La I iulie a.c. popu
lația Canadei a fost de 18 928 000.

CIUDAD DE MEXICO. Agenția 
U.P.I. anunță că pe șoseaua dintre 
localitățile mexicane Iguala și A- 
capulco a avut loc un accident de 
autobuz, în timpul unei puternice 
furtuni. Un autobuz care transpor
ta 50 de persoane, în majoritate fe
mei și copii, s-a prăbușit într-o 
prăpastie. 15 persoane și-au găsit 
moartea, Iar alte 20 au fost trans
portate la spital.

HAGA. După cum anunță ziarul 
„De Waarheid", tn primul semestru 
1963 profiturile nete ale societăților 
jăcînd parte din grupul „Royal 
Dutch Shell" au crescut cu 24 mi
lioane guldeni în comparație cu pri
mul semestru al anului trecut.

SKOPLJE. După cum anunță agen
ția France Presse, în cursul zilei de 
sîmbătă, la ora 14,48, aparatele servi
ciului seismologie din Skoplje au în
registrat un cutremur de gradul cinci, 
cel mai puternic din cursul săptăminii 
care a trecut. Nu se semnalează vic
time omenești. Pînă în dimineața zi
lei de duminică s-au mai înregistrat 
alte cinci cutremure, de mai mică in-

tensitate. De la 26 iulie și pînă dumi
nică, 11 august, s-au înregistrat la 
Skoplje 289 de cutremure.

în atmosfera de teroare 
polițienească 

din Coreea de sud

SEUL. în Coreea de sud continuă 
persecuțiile împotriva celor care se 
pronunță contra actualului regim. 
După cum anunță agenția France 
Presse, generalul Song Yu Chan, fost 
prim-ministru, a fost arestat duminică 
dimineață de către serviciile de sigu
ranță ale Juntei militare, care guver
nează țara, deoarece cu trei zile în 
urmă a dat publicității o scrisoare 
deschisă în care critica pe actualul 
președinte al Coreei de sud, Pak 
Cijan Hi, pentru teroarea polițienea
scă pe care a instaurat-o în țară.

ROMA. Tribunalul din Caltagirona 
(Sicilia) a achitat persoanele care au 
participat la o demonstrație la sfîrși- 
tul lunii octombrie 1962 împotriva 
dezinteresului autorităților față de 
viața de mizerie a populației munci
toare. în urma ciocnirilor cu poliția, 
un grup de demonstranți au fost ares
tați și deferiți justiției.

După cum subliniază ziarul „Unita" 
din 10 august, sentința tribunalului 
este apreciată ca o condamnare a poli
ției pentru metodele brutale folosite.

Banda să 
fixării datei 

independenței

France Presse

în Rhodesia de sud au loc numeroase
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manifestații împotriva măsurilor 
rasiale ale autorităților. Acestea recurg deseori la cîini polițiști — după cum 
arată fotografia de mai sus — pentru a împrăștia pe demonstranți.
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