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Posibilități de valorificare superioară
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Sectorul forestier 
sectoarele importante ale economiei 
naționale. Partidul și guvernul a- 
cordă o deosebită grijă dezvoltării 
acestui sector, prin dotarea largă 
cu mijloace mecanizate a între
prinderilor forestiere și concentra
rea industrializării lemnului în 
combinate cu profil complex. Potri
vit sarcinilor trasate de Congresul 
al IlI-lea al partidului, în cursul 
perioadei planului de 6 ani asigu
rarea nevoilor crescînde de mate
rial lemnos ale economiei naționa
le are loc nu prin intensificarea ex
ploatării din pădure, ci, dimpotri
vă, prin gospodărirea rațională a 
fondului forestier, calea principală 
constituind-o valorificarea superioa
ră și complexă a masei lemnoase.

Valorificarea superioară a ma
sei lemnoase și reducerea pierderi
lor de exploatare sînt nemijlocit le
gate de gradul de mecanizare din 
unități, de aplicarea celei mai co
respunzătoare tehnologii de recolta
re, de modul în care se fac sorta
rea și transportul materialului. Nu 
întîmplător voi aborda mai întîi 
problema sortării masei lemnoase. 
De buna executare a acestei ope
rații, de calitatea lucrărilor realiza
te depinde în mare măsură obține
rea unor indici de utilizare a masei 
lemnoase tot mai ridicați.

In primul semestru din acest an, 
numai prin mai buna sortare a ma
sei lemnoase s-au obținut peste pre
vederile planului mai mult de 
175 000 m c lemn de lucru. S-a rea
lizat astfel un indice de utilizare a 
masei lemnoase de 76 la sută, cu 
3,7 la sută mai mare decît în peri
oada corespunzătoare a anului tre
cut. O atenție deosebită s-a acordat 
sortării masei lemnoase de fag. 
Proporția sortimentelor 
a crescut de la 43 la
1959 la 65 la sută în primul 
mestru a.c. Cu aceeași grijă s-a 
crat și la sortarea materialului lem
nos din alte specii, obținîndu-se și 
aici o sporire a indicelui de utili
zare de 15 la sută față de realiză
rile primului semestru di.p anul tre
cut. Aceste rezultate arată ce mari 
rezerve și posibilități de valorificare 
mai bună a masei lemnoase pot fi 
mobilizate pe această cale în ex
ploatările forestiere.

Este de subliniat însă că, dacă în 
cadrul direcțiilor regionale ale eco
nomiei forestiere Suceava, 
Autonomă Maghiară, Bacău 
ramureș, problema sortării 
tratată cu toată seriozitatea, 
au procedat și conducerile D.R.E.F. 
Oltenia. Iași, Cluj, Crișana și 
Dobrogea, unde indicele de utiliza
re a masei lemnoase exploatate nu 
s-a ridicat la nivelul planificat. 
Voi da unele exemple. La I. F. 
Tg. Jiu sortarea s-a făcut necores
punzător; din lipsă de supraveghe
re, o parte din lemnul gros s-a fo
losit pentru construcția instalațiilor 
de scos-apropiat, în loc să fie tran
sportat la fabrici pentru industria
lizare. La I. F. Bistrița au fost fo
losiți pentru lucrările de sortare 
muncitori fără calificare în această 
direcție, ceea ce a dus la nerealiza- 
rea indicelui de utilizare a masei 
lemnoase de fag.

Practica a numeroase întreprin
deri forestiere a dovedit încă o dată 
că pentru creșterea productivității 
muncii, a indicelui de utilizare a 
masei lemnoase deosebit de impor
tant este să se aplice metode de lu
cru avansate. In exploatările fores
tiere își face loc tot mai mult tehno
logia de recoltare în trunchiuri, ceea 
ce înlesnește ca o mare parte din lu
crări să se execute în depozitele in
termediare. Totodată, pe măsură ce 
întreprinderile forestiere au fost do
tate cu tot mai numeroase utilaje și 
mecanisme, pe măsură ce a crescut 
experiența muncitorilor forestieri, 
forma superioară de organizare a 
muncii — brigăzile complexe mici 
și mari cu plata în acord global — 
s-a extins, dovedindu-și eficiența 
economică, îndeosebi în privința 
creșterii productivității muncii.

însemnătatea economică a organi-

Mureș- 
și Ma- 
a fost 
nu așa

zării 
reiese 
parație. în cursul primului semestru, 
68,5 la sută din masa lemnoasă a 
fost exploatată în regiunea Suceava 
cu asemenea formații de lucru și 
s-a realizat o productivitate fizică de 
1,087 mc/om/zi. în schimb, la 
D.R.E.F. Hunedoara, unde cu ase
menea brigăzi s-a exploatat doar 
37,8 la sută din masa lemnoasă, pro
ductivitatea a fost de 0,681 mc/om/zi.

Ministerul nostru a trasat sarci
na ca, în acest an, cel puțin 60 la 
sută din masa lemnoasă să fie ex
ploatată prin organizarea muncii 
în brigăzi complexe. Conducerile 
D.R.E.F. Suceava, Ploiești, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară și Cluj, 
precum și conducerile a numeroase 
întreprinderi forestiere, s-au străduit 
să realizeze această sarcină. Alte 
D.R.E.F. — Argeș, Banat, Iași, Bra
șov, Galați — sînt însă rămase în 
urmă în această privință. De alt
fel, trebuie spus că nici Direcția 
de exploatare și transporturi fores
tiere a ministerului nostru nu a 
susținut îndeajuns extinderea aces
tei metode, nu a urmărit îndeaproa
pe cum se preocupă conducerile di
recțiilor regionale și întreprinderilor 
de această problemă. Se impune, 
deci, ca atît conducerile direc
țiilor regionale și întreprinderilor, 
cît și direcția noastră din minister 
să acorde în viitor o atenție mult 
mai mare extinderii organizării 
muncii în brigăzi complexe.

După cum se știe, în ultimii ani 
exploatările forestiere au fost do
tate cu numeroase mecanisme și 
utilaje. Această acțiune continuă. 
Ca urmare a creșterii „zestrei“ teh
nice a întreprinderilor, masa lem
noasă este valorificată an de an tot 
mai bine, iar productivitatea mun
cii a crescut. Faptul că în majori
tatea unităților s-au depus eforturi 
pentru ca utilajele să fie folosite ra
țional, să fie bine întreținute și mî- 
nuite, a contribuit ca planul de me
canizare la lucrările de doborît — 
secționat și scos-apropiat să se în
deplinească și depășească. Rezulta
te 'pozitive' în această direcție au 
obținut multe dintre întreprinderile 
forestiere din regiunile Bacău, Su
ceava, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Argeș, Oltenia, Maramureș și Cri- 
șana. Sînt însă și întreprinderi unde 
preocuparea pentru buna exploata
re a mecanismelor și 
fost mai slabă. Astfel, 
exploatări forestiere 
nile Banat. Galați, 
Dobrogea, ferăstraiele

muncii în brigăzi complexe 
limpede din următoarea com-

utilajelor a 
în unele 

din regiu- 
Brașov și 

____ ... mecanice au 
fost utilizate sub posibilități. în pri
mul trimestru, la I.F. Lugoj stăteau 
în magazii, nefolosite, circa 22 bu
căți ferăstraie mecanice. In regiu
nile Hunedoara, Cluj și Crișana, da
torită neasigurării din timp a stocu
rilor de masă lemnoasă, exploatarea 
mecanismelor de scos-apropiat s-a 
făcut nerațional. în unele cazuri, 
deservirea acestor mecanisme s-a 
încredințat unui personal care n-a- 
vea calificarea necesară. Există de 
asemenea și situații cînd n-au fost 
luate în considerare toate elemen
tele tehnice și economice care să 
fundamenteze unde, cînd și în ce 
măsură este justificată introducerea 
anumitor mecanisme.

în ce privește sarcina de plan pri
vind mecanizarea operației de în
cărcare mecanică, ea s-a -realizat în 
primul semestru doar în proporție 
de 91 la sută. De ce? In primul rînd, 
din cauză că unele utilaje 
tante ce există în dotația 
lui forestier, cum sînt 
pe auto; transportoarele 
lemn de foc cu 5 tronsoane și în
cărcătoarele mecanice de bușteni 
cu un electromotor, nu au fost 
rațional folosite, necreîndu-se toa
te condițiile pentru buna lor 
funcționare. Trebuie menționat că

Ing. ION VUCEA 
directorul Direcției de exploatare 

și transporturi forestiere 
Ministerul Economiei Forestiere

impor- 
sectoru- 

troliile 
pentru
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Timpul schimbător nu i-a împiedicat pe bucureșteni «ă-și pe
treacă duminica în chip plăcut. Ei au profitat de o dimineață înso
rită, făcînd plimbări prin parcuri, prin pădurile din jurul orașului. 
Ploaia de după masă a fost „trecută cu vederea“ de amatorii de 
diferite sporturi.

Secții noi, 
utilaje de mare productivitate 
în ultimul timp, o serie de mari întreprinderi din 

regiunea Cluj și-au sporit capacitatea de producție 
prin înființarea de noi secții și ateliere, precum și 
prin dotarea cu utilaje de mare productivitate. La 
Uzinele „Tehnofrig“ a intrat nu de mult în produc
ție o linie tehnologică care asigură creșterea simți
toare a productivității muncii. Ciclul de fabricație 
a blocului de cilindru pentru compresor, de exemplu, 
s-a redus de la 48 ore la 8 ore. La Fabrica de ciment 
„Victoria socialistă“ din Turda au intrat de la în
ceputul anului și pînă acum în producție trei linii 
tehnologice de mare capacitate, trei mori de ciment, 
o secție nouă de împachetare dotată cu mașini de 
mare productivitate. In felul acesta capacitatea de 
producție a fabricii a crescut de aproape trei ori.

Cu mașini de mare productivitate au fost înzes
trate în ultimul timp și uzinele „Unirea“ și „Carbo- 
chim“ din Cluj, „Industria sîrmei“ din Cîmpia Turzii, 
întreprinderea metalurgică din Aiud și altele.

VAS LANSAT 
LA APA

TR. SEVERIN 
(coresp. „Scîn
teii“)- — Recent, 
constructorii na
vali din Tr. Seve
rin au lansat la 
apă un nou șlep 
de 1000 tone — 
al 22-lea vas con
struit de la în
ceputul acestui 
an. La construcția 
navelor, muncito
rii și tehnicienii 
de aici folosesc 
procedee tehnolo
gice avansate.

In cartierul „Aeroport"
PETROȘENI (coresp. „Scînteii“). 

— La marginea orașului Petroșeni 
s-a ridicat în ultimii ani un ade
vărat oraș nou. Cartierul „Aero
port“, cum se numește, numără în 
prezent peste 2 000 de apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, ma
gazine; sînt în construcție 9 blocuri 
de locuințe. De curînd, aici a în
ceput construcția unui mare com
plex comercial alcătuit din 10 ma
gazine. Se vor mai construi un ci
nematograf modern cu 350 locuri 
și un complex al cooperației meș
teșugărești.

Ieri a luat sfîrșit cea 
de-a 16-a ediție a com
petiției cicliste „Cursa 
Scînteii“, organizată da 
ziarul nostru. După o 
întrecere pasionantă, de-a 
lungul a peste 700 de 
km, victoria a revenit 
tînărului alergător Con
stantin Ciocan — Petro
lul Ploiești (10h 35’55”). 
Pe locurile 
s-au clasat :
lescu — Steaua 
36’21”), W. Ziegler — Di
namo (19h 37’34”), M.
Voinea — Dinamo (19h

următoare 
N. Nicu- 

(19h

„Cioclrlia" 
la Bacău

Aflat în turneu 
prin țară, Ansam
blul de cîntece și 
dansuri „Ciocîrlia“ 
a prezentat ieri pe 
scena Teatrului de 
vară „Mihail Emi- 
nescu" din Bacău, 
primul său specta
col. Peste 2 000 
de băcăuani au a- 
plaudat frumoasele 
numere din pro
gram — cintece și 
prelucrări din cele 
mai cunoscute me
lodii populare ro- 
mînești, aranjamen
te pe teme popu
lare ale unor com
pozitori romîni, ta
blouri coregrafice și 
dansuri populare 
rominești.

40’49”), N. Ciumeti — 
Voința București (19h 
40’50”), Gh. Moldoveanu 
— Voința Ploiești (19h 
41’26”), A. Szatmary — 
Voința Cluj (19h 42’16”), 
N. Pelcaru — Olimpia 
(19h 42’38”), G. Rădu- 
lescu — Olimpia (19h 
44’03“), P. Neacșu — Vo
ința București (19h 
44’11”).

(în pag. a IlI-a, la ru
brica de sport, amănunte 
despre desfășurarea ulti
mei etape a întrecerii).

GALAȚI (coresp. „Scînteii*). Ca în 
fiecare duminică, ieri au plecat 
din Galați cu trenul și autocarele în
spre stațiunile de pe litoral sute de 
excursioniști. Sînt constructori da 
vase de la șantierul naval, lamina
tori de là Uzina de tablă subțire, țe
sători și filatori de la întreprinderile 
textile, muncitori de pe șantierele 
de construcții ale marelui Combinat 
siderurgic și din alte întreprinderi și 
instituții din oraș. In același 
au plecat pe Valea Prahovei 
100 de elevi de la Școala de 
nici agricoli din Șendreni.

timp 
peste 

meca-

Turul de onoare ! Primii trei clasați in „Curta Scînteii“ primesc aplauzele 
zecilor de mii de spectatori aflați pe stadionul „23 August" din Capitală. 
In mijloc C. Ciocan (învingătorul), în dreapta W. Ziegler, in stînga N. Niculescu.
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încă de sîmbătă seara zeci de vînători an pornit spre pădurile din regiune. 

Iată-i, în amurg, la vînătoare de prepelițe.

iiiaiRiif agricole la timpvl optim

mecanizatorilor

griul urmează 
porumb și alte

Un public care nu-și precupețește nici emoția, nici aplauzele. In fotogra» 
fie : dimineața, la scena de păpuși din parcul Herăstrău.

Pregătiri pentru semănatul griuluiRecoltează culturile 
de toamnă

FÄUREI (coresp. „Scînteii“). — 
Pe ogoarele raionului Făurei se lu
crează în aceste zile la recoltatul 
culturilor de floarea-soarelui și po
rumb pentru boabe. Colectiviștii din 
Zăvoaia, de exemplu, au recoltat în 
două zile floarea-soarelui de pe 100 
ha din cele 340 ha cultivate. Recol
ta de floarea-soarelui a fost strînsă 
de pe suprafețe mari și la gospodă
riile colective din Tătaru, Amara și 
Galbenu.

Constatînd că pe unele tarlale po
rumbul a ajuns în faza de coacere 
deplină, inginerii din multe gospo
dării au îndrumat colectiviștii să în
ceapă recoltatul. Primii au început 
colectiviștii din comuna Mircea 
Vodă. Se recoltează acum porumbul 
pentru boabe și în comunele Fili- 
pești, Jirlău, Gabrielescu și Ianca. 
In raion au fost recoltate aproape 
500 ha cu floarea-soarelui și 1000 
ha cu porumb pentru boabe.

Sfecla de zahăr
livrată fabricilor

Numeroase gospodării colective din 
raioanele de fes ale regiunii Ploiești 
recoltează sfeclă de zahăr. Ele au și li
vrat fabricilor de zahăr cantitățile re
coltate. Pînă acum în regiunea Ploiești 
s-a recoltat sfecla de zahăr de pe a- 
proape jumătate din suprafața cultivată. 
Paralel colectiviștii, ajutafi de mecani
zatori, ară terenul eliberat pentru în- 
sămînfările de toamnă si însilozează co
ceni de porumb în amestec cu colete și 
frunze de sfeclă.

ORADEA (coresp. 
„Scînteii“). — Preocu- 
pîndu-se de asigura
rea condițiilor pentru 
obținerea unei recol
te sporite de cereale 
în anul viitor, consi
liile de conducere ale 
gospodăriilor colecti
ve din regiunea Cri
șana, inginerii și teh
nicienii agronomi iau 
măsuri pentru pregă
tirea temeinică a cam
paniei însămînțărilor 
de toamnă. Cu spriji
nul

din S.M.T.-uri gospo
dăriile colective din 
raioanele Marghita, O- 
radea, Criș și Salonta 
au executat arături 
pe toate suprafețele 
de pe care s-a strîns 
recolta și care urmea
ză să fie semănate în 
toamnă. Pentru ferti
lizarea solului au fost 
împrăștiate 65 000 tone 
gunoi de grajd.

In aceste zile, para
lel cu pregătirile pen
tru recoltarea și eli
berarea terenurilor

unde 
după 
plante prăsitoare, în 
gospodării se lucrează 
la condiționarea se
mințelor. Pînă acum 
s-au condiționat 12 000 
tone semințe și s-au 
trimis 734 probe la 
laboratorul regional.

Este necesar ca și 
în raioanele Ineu, 
Gurahonț, Beiuș, care 
sînt rămase în urmă, 
să se grăbească pre
gătirile pentru însă- 
mînțări.

TELEGRAMĂ
Tovarășului HO ȘI MIN

Președintele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam

Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM. VAN DONG
Primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

HANOI

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Romîne, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, Consiliului de Miniștri și întregului popor 
vietnamez, un călduros salut și cele mai cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

Poporul romîn se bucură sincer de succesele obținute de poporul 
frate vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, 
în opera de construire a socialismului, în ridicarea nivelului său de trai 
material și cultural și sprijină lupta sa dreaptă pentru reunificarea paș
nică și democratică a patriei.

In ziua acestei mari sărbători, urăm din toată inima poporului viet
namez noi și importante succese în construirea socialismului, în lupta 
pentru întărirea unității și coeziunii marii comunități a țărilor socialiste, 
pentru triumful principiilor coexistenței pașnice și asigurarea unei păci 
trainice în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prhn-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

al

(Continuare in pag. II-a)

Combinatul metalurgic Reșița. Nicolae Voicu este șef de brigadă la cuptorul 1 al oțelăriel Siemens Martin.Combinatul metalurgic Reșița. Nicolae Voicu este șef de brigadă la cuptorul 1 al oțelăriel Siemens Martin. Brigada pe 
care o conduce aplică metode avansate de muncă care au ca rezultat scurtarea simțitoare a duratei de reparații a perete
lui din spate înainte de evacuarea șarjei din cuptor. In fotografie t Nicolae Voicu în fața cuptorului. (Foto s Gh. Vințilă)

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne Capitala are de ieri cu 33 mai mulți cetățeni. In fotografie : Ieri, în 

salonul noilor născuți de la spitalul clinic Polizu.

Ați fost în concediu în vara 
aceasta ? Ați făcut măcar un 
drum de la un oraș la altul ? 
Ei bine, atunci i-ați văzut, nu 
se putea să nu-i vedeți, în 
gări, pe peroane, cu rucsacuri 
în spinare, cu aparate de fo
tografiat în bandulieră, vioi, 
bronzați, gălăgioși. Mulți 
— peste 2 milioane — 
au colindat țara de la un 
capăt la altul, neobosiți, a- 
trași de farmecul drumului 
și de frumusețea priveliștilor 
întîlnite la Hunedoara sau la 
Bicaz, la București sau la Ma
maia. Pe unde au trecut, ni
mic nu le-a scăpat. Au făcut 
cunoștință cu locuri, imagini 
ji înfățișări ale patriei pe 
care le cunoșteau, pînă acum, 
mai mult din cărțile de citire 
și de geografie.

Am văzut la Constanța, în

sălile muzeului 
un grup de copii 
oiști de prin părțile Argeșu
lui. Erau mulți, zgomotoși și 
neastîmpărați și, totuși, odată 
intrați în muzeu, n-au îndrăz
nit să tulbure liniștea înma- 
fazinată de mii de ani în 

ronzul vîrfurilor de săgeată, 
în marmura arhitravelor. 
I-am revăzut la Hunedoa-a 
evaluînd, cu o... competentă 
care nu putea ascunde uimi
rea, înălțimea noilor furnale 
ori rezistența zidurilor vechiu
lui castel al Huniazilor.

In drumețiile din această 
vară s-au făcut mii de foto
grafii, s-au colecționat sume
denie de plante, au fost prin-

arheologic, 
de colecti-

se gîze fel de fel pentru in
sectar, s-au scris sute și sute 
de pagini în jurnalele de ex
cursie. Acum, iată-i, se întorc 
acasă.

Dacă poposiți în aceste zi
le în Gara de Nord, îi veți 
vedea. Au coborît dintr-un 
tren și așteaptă să urce în- 
tr-altul. Au venit de la Tekir- 
ghiol și pleacă spre Sighet ; 
au suit pe Dunăre, de la Su
lina pînă la Galați, au venit 
cu trenul pînă în București 
și așteaptă altul spre Brașov; 
alții vin de la Neptun, zeul 
mărilor, și se îndreaptă spre 
Carei, în vreme ce „marina
rii“ din Constanța sosesc de 
la munte ținîndu-se strîns u-

nul de altul întrucît 
mai mult de 4—5 ani.

In limbajul ceferiștilor, toți 
acești excursioniști sînt pasa
geri „în tranzit". Intr-un loc 
mai retras al gării există o 
sală a lor, o sală cu bănci, 
mese și televizor, unde îi aș
teaptă cu căldură activiste 
voluntare din organizațiile 
raionale ale Crucii Roșii, fe
mei mai în vîrstă, unele din 
ele mame și bunici, care 
petrec cîteva ore din 
ori chiar din noapte, 
de micii pasageri. In 
șase săptămîni, prin
sală au trecut peste 9000 de 
copii. Intr-o singură zi din 
luna august, au poposit aici

n-au

își 
zi, une- 

alături 
numai 

această

954 de copii ! In asemenea 
cazuri, tovarășa Eufrosina 
Petrescu, responsabila 
pune mina pe telefon 
re... întăriri.

Însoțiți de profesori 
ducători, copiii se îndreaptă 
acum spre orașele și satele de 
unde au pornit la drum, a- 
colo unde îi așteaptă feres
trele luminoase ale școlii și 
manualele rînduite pe pu
pitre, dăruite lor în prima zi 
a anului școlar.

Toată vara, ca niște furnici 
harnice, sute de mii de copii 
au adunat imagini, impresii 
și frumuseți de neuitat, au 
strîns mult soare, mult aer, 
să le ajungă pînă în primă
vară. Acum, la sfîrșit de va
canță, se întorc acasă.

sălii, 
și ce-

fi 9-

PAUL DIACONESCU
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FACI DUPÀ-AMIAZÀ?
Să intrăm puțin in magazinul de spe

cialitate al Fondului Plastic. Cum ? Aici 
au acces numai pictorii consacrați ? Da 
de unde ! Vedeți tînărul acela care în
cearcă pe dosul palmei pensula ? E lăcă
tuș la Uzinele „Republica“. A venit să-și 
cumpere ustensile. După amiază, adică 
in mai toate după amiezile, ai să-l încîl- 
nești în Grădina Botanică ori în Cișmi- 
giu, în fața șevaletului. Aça-i place lui 
să-și petreacă orele de odihnă.

Aici e magazinul „Muzica“. Auziți ? 
Concertul în re major pentru vioară și or
chestră de Ceaikovski. Se încearcă un disc. 
Un moment. Pe cumpărător îl cunosc. De 
unde îl cunosc ? ! Exact, e Mircea Neagu. 
Un vechi prieten din Hunedoara. Fostul 
ghiftar cumpără concertul de Ceaikovski. 
E în trecere prin Bucu
rești. 11 cunosc bine. Dacă 
s-ar juca în fiecare seară 
la Hunedoara cite o piesă, 
în fiecare seară s-ar du
ce la teatru. Și i-a mai 
molipsit de pasiunea asta 
și pe alții. Hai să plecăm, 
am mai pățit-o cu el. Mă 
pune să-i fac rost de 
bilete tocmai la spectacolele care se joacă 
cu casa închisă.

Uite și-un pescar. E vecinul meu, insta
lator la un trust de construcții.

— încotro, nene Bona ?
— Sst ! Nu spui acasă că m-ai văzut. Au 

sosit niște cîrlige grozave... Aseară am 
prins 16 bibani. Uite așa...

Știți cum sînt pescarii ? Aseară n-a 
prins nimic. Dacă prindea, mirosea toată 
casa a pește prăjit. Duminică se duce la 
Dunăre. Intr-adevăr, pescuitul este odih
nitor. Dar nu știu ce părere au soțiile pes
carilor...

Ce faci după amiază ? Ce faci în timpul 
tău liber ? Poșta acestei săptămîni a răs
puns și ea acestei întrebări. Iată ce răs
puns dă corespondentul nostru, electri
cianul IOSIF DOMAN: „De zece ani colind 
munții Buzăului. Fie în excursii, fie cu 
brigada de agitație. In acești ani am cu
noscut viața nouă a muncitorilor foresti
eri. îmi place să mă duc des printre ei. 
îmi place să stau seara la foc să ascult 
cum își deapănă amintirile tăietorii de 
lemne. Oamenii care lucrau în aceste pă
duri duceau o viață de sclav. Trăiau în 
bordeie săpate în pămînt. In loc de pat 
— cetină. Zdrențele de pe ei în loc de 
pernă. Astăzi, în cele peste 100 de cabane, 
unele electrificate, tăietorii de lemne își 
petrec altfel timpul lor liber. Au 27 de 
biblioteci volante, 40 de aparate de radio, 
periodic sînt vizitați de brigăzi artistice, 
de caravana cinematografică..."

Cită bătaie de cap i-a dat un aparat de 
fotografiat lui Constantin Teodoru din

Caransebeș, numai el știe. Scotea pozele 
ba mișcate, ba prea mult ori prea puțin 
expuse. Majoritatea timpului liber și-l pe
trecea în tovărășia aparatului de fotogra
fiat. S-a înscris la cercul de foto-amatori 
de pe lingă Casa raională de cultură. Aici 
a prins secretul aparatului de fotografiat. 
Corespondentul nostru NICOLAE PlRVU 
ne scrie că printre fotografiile reușite din 
expoziția organizată, cu prilejul zilei de 
23 August, de cercul foto-amatorilor cu 
tema : „Din realizările regimului demo
crat-popular în raionul Caransebeș" se 
numără și fotografiile lui Constantin Teo
doru.

Corespondentul voluntar GHEORGHE 
CRISTEA din Corabia ne scrie : „In după 
amiezile zilelor de august sute de cetă

țeni au participat la a- 
menajarea tribunei de la 
stadionul orașului...“

Pun rămășag că acești 
cetățeni n-au spus soții
lor unde-și petrec după a- 
miezile. De ce? Nu-i lăsau. 
Ah, fotbalul ăsta! (Zic 
femeile, eu nu, sînt și eu 
microbist).

Iată ce ne scrie corespondentul volun
tar CONSTANTIN IVAN din Piatra
Neamț: „Artiștii plastici amatori din fa
brica „Reconstrucția“ au expus 54 de lu
crări : aspecte din fabrica de hîrtie și ce
luloză, peisaje, aspecte din gospodăriile 
agricole colective din împrejurimi...“

„La Tumu Severin, ne informează elec
tricianul VASILE CIOTONEA, funcțio
nează un cerc dramatic. După orele de ser
vie! un colectiv de 47 de tineri muncitori, 
ingineri, funcționari etc. depun o muncă 
plină de entuziasm. Acești artiști amatori 
s-au făcut cunoscuți în toată regiunea. Au 
pus în scenă din anul 1962 pînă acuma 8 
piese de teatru. S-au evidențiat mecanicul 
Ion Covlescu, electricianul Paul Chelnăr, 
inginerul Anton Mîrț, maistrul Anton Po
pescu, tehnicianul Ion Marinescu și mulți 
alții“.

Ce faci în timpul tău liber ? La această 
întrebare răspunde și corespondența lui 
IOSIF CRASCA din Călan : „Bibliotecara 
Rozalia Cuteanu, de la clubul „11 Iunie“, 
a făcut ca cele peste 15 700 de volume exis
tente în bibliotecă să satisfacă cu greu ce
rerile. Peste 2 000 de muncitori au aici fișe 
de cititori. Ea a reușit să atragă tineretul 
în jurul rafturilor cu cărți, la serile lite
rare, la concursurile „Drumeții veseli", 
„Cine știe meserie mai bine“ etc...“

Ce faci după amiază ? Casele de cultură, 
cluburile, librăriile, cinematografele, tea
trele, stadioanele ne cheamă.

Să nu le refuzăm invitația. <
NICUȚA TANASE Bloc de locuințe pe bulevardul Republicii din Pitești.

(Foto : Gh. Vințilă)

UB CEI^UL MUZICAL AL MAMAS ED
„Aici porfiră nu e, la 

portul Euxin“ se plîngea 
cu vreo două milenii în 
urmă exilatul Ovidiu, 
disperat de întinderea 
aridă a șesurilor tomi- 
tane și dorul de mântui
rile Romei. Acum, s-ar 
minuna să vadă această 
feerie săpată în piatră, 
care e Mamaia, unde i 
s-a și închinat un teatru 
In aer liber, îndrăzneață 
alăturare de ceramici 
vălurite ca marea ce 
vuiește la port și amin
tind ștrălucirile-i alba
stre și verzi. în acest 
teatru s-au desfășurat în 
ultimele 4 zile ale verii 
întrecerile făuritorilor de 
cfntece, poeților șl cîntâ- 
reților, cheanînd publicul, 
ca odinioară In străve
chile cetăți, să asculte, 
să judece ei să hotăra
scă, ușurînd astfel ale
gerea juriului care tre
buia șă împartă cununile 
de laur. Au răspuns la 
chemare mulți din cei 
veniți la odihnă în ora
șele litoralului — printre 
ei și oaspeți străini din 
felurite locuri — localnici 
dobrogeni, ba chiar șl 
spectatori sosiți anume 
de prin țară. Au aecultat 
toți cu vădită luare-a- 
minte, au aplaudat ade
sea cu mulțumire — au 
și oftat la cîte vreo ro
manță — qu depus în 
urne utile opinii, concen
trate în note... aritmetice 
date notelor muzicale. 
Vastul amfiteatru, arhi
plin, scena plină și ea de 
muzicanți în veșminte 
policrome, revărsarea de 
lumini, forfota neîntre
ruptă a celor înarmați cu 
aparate de fotografiat, 
filmat, televizat, închega 
o atmosferă de voioasă 
festivitate. Briza nocturnă 
făcea să fîlfîie fundalul 
de pînză vînătă al sce
nei, pe care se risipise 
prea mult frunziș de pîn
ză mov și coronițe de 
carton șofraniu. Dar cum 
toți veniseră să asculte

LISTA DE CÎȘTIGURI

Tragerea de bază din 31 august 1963

Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. eu 
cîștiguri

Iii
Oblig, 

cîștigătoare
Valoarea 

cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 17 373 22 75.000 75.000
1 19 984 07 50.000 50.000
1 14 038 oi 25.000 25.000

1 31 637 15 10.000 10.000

1 10 855 40 s.oéo
1 24 620 49 5.000
1 43 727 18 5.900
1 45 477 35 5.000
1 46 517 37 5.000
1 47 980 28 5.000
1 52 144 06 5.000
1 53 432 42 5.000 40.000

Termi-
nația 
seriei

60 125 16 2.000
60 594 01 2.000
60 955 47 2.000 360.000

600 26 21 800
600 54 36 800
600 62 33 800 1.440.000

1 992 TOTAL 2.000.000

1 Talon nr. 10 (1964)1 jumătate

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1,8 din 
cîștigurile de mai sus, în care este cu
prinsă și valoarea nominală a obligațiu
nii cîștigătoare.

• La tragerea de amortizare a asigu
rărilor mixte de persoane A.D.A.S., din 31 
august 1963. au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1. J.A.Y. 2. E.I.B. 3. M.U.P. 4. K.V.I.
5. P.K.Z. 6. W.L.B. 7. R.M.S. 8. S.O.Z.

Posibilități de valorificare superioară a masei lemnoase 
și de creștere a productivității muncii

(Urmare din pag. I-a)

nici Institutul de cercetări forestie
re (I.N.C.E.F.), nu s-a preocupat 
de găsirea și a altor soluții de me
canizare a încărcărilor la mijloa
cele de transport, mulțumindu-se 
doar cu troliile montate pe auto.

In problemele legate de mecani
zare mai trebuie adăugat că nici 
direcția noastră nu a făcut totul. 
Deși era stabilit ca serviciul de me
canizări din direcția de exploatare 
și transporturi forestiere să analize
ze lunar activitatea cîtorva D.R.E.F. 
în domeniul lucrărilor de mecani
zare, acest lucru nu s-a făcut siste
matic. In vederea realizării produc
tivității muncii planificate pe anul 
în curs, la fiecare din mecanisme în 
parte, conducerile D.R.E.F. și I.F., 
cît și ministerul, vor lua de urgență 
măsuri care șă asigure utilizarea 
judicioasă a acestora, întocmindu-se 
în acest sens grafice de lucru pen
tru fiecare mecanism.

Desigur că deficiențele care s-au 
manifestat în primul semestru, mai 
ales în ce privește organizarea mun
cii și folosirea mijloacelor de meca
nizare, au făcut ca în unele între
prinderi forestiere productivitatea 
muncii să nu crească în mod cores
punzător. In acest an, productivita
tea muncii trebuie să crească- în 
sectorul nostru, față de anul tre
cut, cu 8 la sută. In primul 
semestru. D.R.E.F, București, Do- 
brogea și Maranjureș, precum și

numeroase I.F. — Cîmpulung, Bre- 
zoi, Reghin, Lipova, Vatra Dor- 
nei, Gura Humorului, Iacobeni șl 
altele — și-au îndeplinit și de
pășit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii. Dar, alături de 
aceste direcții regionale și între
prinderi, au fost altele care nu au 
aplicat la vreme toate măsur.le pre
văzute în planurile M.T.O., nu au 
pus în valoare rezervele interne 
mari existente în domeniul creșterii 
productivității muncii.

In prima jumătate a anului, indi
cele de productivitate a muncii rea
lizat la D.R.E.F. Hunedoara a fost 
de 91,3 la sută, la D.R.E.F. Banat — 
93,3 la sută, la D.R.E.F. Crișana — 
de 94 la sută, iar la D.R.E.F. Olte
nia — de 95,4 la sută. Nerealizarea 
productivității planificate se dato- 
rește, în afara deficiențelor arătate 
mai sus, și faptului că unele între
prinderi forestiere nu au stabilit în 
mod judicios numărul de muncitori 
absolut necesari. Firește că nivelul 
•productivității muncii atins în une
le întreprinderi a fost influențat și 
de greutățile întîmpinate în perioa
da de iarnă. Dar în lunile următoa
re, dacă se luau măsuri operative și 
eficiente, existau toate condițiile 
pentru recuperarea integrală a ră- 
mînerii în'urmă.

Nu încape îndoială că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din între
prinderile forestiere vor depune toa
te eforturile pentru ca pînă la sfîrși- 
tul anului planul de stat să fie în

deplinit la toți indicatorii. Este ne
cesar să se analizeze amănunțit, în 
fiecare întreprindere, ce mai este 
de făcut, ce rezerve interne mai pot 
fi «puse în valoare în scopul sporirii 
productivității muncii. Unde e ca
zul, planurile M.T.O. să fie comple
tate cu noi măsuri tehnico-organi- 
zatorice eficiente. E nevoie să se a- 
corde o atenție deosebită îmbunătă
țirii lucrărilor de sortare. Aprovizio
narea fabricilor de cherestea și a 
C.I.L.-urilor cu bușteni proveniți 
din tăierile curente trebuie să se 
facă fără întrerupere, buștenii să 
fie scoși și transportați la fabrici în 
maximum 20 de zile de la fasonare. 
E nevoie, de asemenea, să se revi
zuiască unele procese tehnologice și 
să se verifice la fiecare loc de mun
că numărul de muncitori necesari, 
în scopul unei cît mai raționale fo
losiri a forței de muncă. In același 
timp, este necesar să se asigure în 
fiecare unitate o-.bună funcționare a 
mecanismelor. Ele să fie aprovizio
nate ritmic cu material lemnos, 
să fie deservite de personal calificat.

Conducerile întreprinderilor fores
tiere au sarcina să se ocupe cu toa
tă grjja de pregătirea în bune con
diții a npului an forestier. In aceas
tă privință există indicații precise 
care trebuie respectate întocmai. 
Nici o clipă să nu pierdem din ve
dere că, tocmai în această perioadă, 
se creează condițiile pentru buna 
realizare a planului pe primul se
mestru al anului 1964.

muzică, n-au mai sufiBrit
din cale-afaTă penitru
scenografie...

Joi seara, timp de a-
proape 3 ceasuri, 24 d®
soliști, aproximativ 50 de
instrumentiști și 3 dirijori 
au făcut să vibreze în 
aerul pur al măsii 32 de 
cîntece — 16 în numărul 
lor, dar fiecare trecut de 
două ori, ca nu cumva

să rămînă vreo amintire 
nelimpede despre dînsul 
— și ascultătorii au avut 
astfel prilejul de a alege 
încăodată înainte de a 
se da hotărîrea finală. 
Se pare că alegerea ju
riului nu s-a deosebit de 
cea a spectatorilor, ma
nifestată prin aplauzele 
adresate premiaților.

Care este valoarea com
pozițiilor selecționate 
pentru festival ? Epigra
mistul latin ar spune su- 
rîzînd : Sînt bune, sigur, 
unele din ele, sînt me
diocre o anume parte, 
iar altele sînt categoric 
rele...

Dacă nu toate, majori
tatea partiturilor execu
tate în această inedită 
gală muzicală vădesc e- 
xistența unor fort® crea
toare reale, inspirația sin
ceră din actualitate și 
din viața spirituală a 
poporului, într-o măsură 
efortul de a studia și u- 
tiliza creația populară ; 
sentimente optimiste, 
perspectivă tinerească, 
dorința de a oînta fru
musețile patriei, străda
nia spre ritmuri moderne, 
mijloace intonaționale 
mai variate, colorit or
chestral viu, și, întrucîtva, 
expresivitate melodică. 
Asemenea calități se re
marcă într-o măsură sau 
alta In avîntata compo
ziție „Spre soare“ de 
George Grigoriu (pe ver
suri de A. Grigoriu și 
R. Iorgulescu), în di
namicul „Cum e oare ?“ 
al debutantului Florin 
Bogardo (text: M. Fortu- 
nescu), în cîntecul liric 
„Oglinzile mării“ de Eu
gen Tegger (cu versuri 
de I. Serebreanu) și altele. 
Au fost și lucrări șter
se, uscate, altele fa
cile, cu ritmuri abrupte 
ori monotone, e-au auzit 
și aci tpxte zaharoase 
care întorc pe alte fețe 
clișee de mult uzate, tes- 
cuind în cuvinte searbe
de marele sentiment al 
iubirii. Aceste scăderi a- 
trag atenția că ascensiu
nea spre originalitate, 
spre cantabilitate și idei 
muzicale moderne mai 
are încă urcușuri mari de 
biruit pînă spre piscuri. 
Festivalul și Concursul 
însuși pledează pen
tru o mai mare încor
dare a voinței creatoare 
a compozitorilor șl poeți

lor, pentru mai multă di
versitate tematică și me
lodică, pentru o mai în
aripată fantezie.

A crescut numărul poe
ților care colaborează cu 
compozitorii, de aseme
nea calitatea generală a 
materialului literar — dar 
încă neîndestulător. Au 
fost creații lirice, roman
țe (remarcabilă, de pildă, 
compoziția lui H. Măli- 
neanu pe versuri de H. 
Negrin, cîntată cu sinceră 
simțire de Ioana Radu și 
Dorina Drăghici), ode în
chinate peisajelor, dar 
nu s-a auzit, de pildă, 
decît un singur cîntec 
spiritual „,E senzațional" 
(muzica Vasile Veselov- 
ski, versuri Constantin 
CIrjan). Astfel că le pu
tem cere poeților să-i 
șprijin® mai cu înlesnire 
pe compozitori în lărgi
rea ariei tematice, de 
gen, stilistice și, bineîn
țeles, în îmbogățirea con
ținutului cîntecelor potri
vit cu cerințele specifice 
ale acestui domeniu com
pozițional.

Printre interpreții dis
tinși la concurs, artistele 
emerite Ioana Radu și 
Dorina Drăghici, apoi 
Luigi Ionescu, Nicolae Ni- 
țescu, Gigi Marga, Lavl- 
nia Slăveanu au dat în
căodată mărturie despre 
însușirile lor în atîtea 
rînduri prețuite. Un suc
ces al concursului îl con
stituie afirmarea catego
rică a cîtorva interpret 
tineri — dar nu necunos- 
cuți. Printre ei a strălucit 
Constantin Drăghici, ar
tist al Teatrului de Ope
retă din București, cu o 
voce vibrantă care știe 
să distileze nuanțele, al- 
ternînd cu măiestrie 
șoapta cu strigătul exul
tant, nota șăgalnică și 
cea lirică ; Margareta 
Pîslaru, o natură artistică 
originală, acomodîndu-se 
cu ușurință diverselor 
Stiluri propuse de parti
turi, cu mult farmec per
sonal ; Doina Badea, o 
prezență relevabilă prin 
distincția ținutei, o voce 
plină și penetrantă, o 
execuție clară și foarte 
muzicală.

O parte din interpreții 
prezenți pe scena festi
valului, deși evident do
tați, vădesc din nou ne- 
ce»3itatea unei modalități 
organizate de formare

muzicală și scenică a 
soliștilor de muzică u- 
șoară.

Stimulînd apariția a noi 
creații și dezvoltarea a 
noi talente, primul Con
curs și Festival de muzi
că ușoară romînească a 
arătat că dispunem nu 
numai de compozitori și 
lnterpreți buni, ci și de 
cîteva excelente orchestre 
(in viitor n-ar fi rău să 
fie atrase și formații din 
restul țării) și că există 
premize favorabile pen
tru ca această manifes
tare să devină tradițio
nală. Dacă, după cum se 
preconizează, competiția 
va antrena în viitor și 
creatori și interpreți de 
peste hotare, ea va fi 
negreșit un prilej de sub
stanțiale cîștiguri artis
tice.

Experiența aceasta din
ții îndeamnă forul orga
nizator la acordarea unui 
termen mai îndelungat 
pentru pregătirea și de
punerea compozițiilor 
concurente ; poate că ar 
ii indicată încă o fază 
intermediară de alegere 
In așa fel îneît etapa fi
nală să fie cît mai repre
zentativă pentru stadiul 
calitativ general în care 
se află dezvoltarea mu
zicii ușoare din țara 
noastră.

Desfășurarea festivalu
lui și concursului ar ii 
poate mai potrivită là 
sfîrșitul stagiunii muzi
cale, în luna iulie; se cere, 
bineînțeles, un plus de 
organizare care să înlă
ture defecțiunile obser
vate acum — cum ar fi, 
de pildă, inexistența unui 
birou de presă și contac
tul necorespunzător cu 
ziariștii romîni și străini, 
neajunsuri în ce privește 
distribuirea biletelor și 
altele.

Să mai nădăjduim că 
secțiile de resort din 
Uniunea Compozitorilor 
și Uniunea Scriitorilor, de 
asemenea Consiliul Mu
zicii, precum și alte fo
ruri, vor studia— cum se 
obișnuiește — cu atenție 
și vor dezbate pe larg 
rezultatele concursului, 
contribuind la obținerea 
unor și mai mari succese 
în viitor, în spiritul ce
rințelor exigente ale mi
lioanelor de oameni care 
îndrăgesc muzica ușoară.
VALENTIN SILVESTRU

Din experiența noastră 
în legarea studiului de practică

In învățămîniul superior agricol un 
Isc important îl ocupă îmbinarea Cu
noștințelor teoretice cu practica, cu 
experiența înaintată din unitățile a- 
gricole socialiste. Această cerință 
se realizează printr-un contact strîns 
cu procesul de producție agricolă, 
prin participarea nemijlocită a stu
denților la lucrările agricole.

Pentru cadrele didactice și condu
cerea Institutului agronomic „Dr. 
Petru Groza“ din Cluj: buna instruire 
practică a viitorilor ingineri agro
nomi și medici veterinari constituie 
o preocupare de prim ordin. An de 
an s-a urmărit cu stăruință — reu- 
șindu-se în din ce In ce mai mare 
măsură —- ca pregătirea practică a 
studenților să devină o parte in
tegrantă a procesului de învățămînt 
pe întreaga lui durată. Din experi
ența noastră în legarea studiului 
teoretic de practică voi releva doar 
două aspecte.

Deosebit de folositoare s-a dove
dit a fi gospodăria didactică din 
Mănăștur a institutului. O serie de 
catedre de profil agricol și zooteh
nic, precum și disciplinele clinice ale 
facultății de medicină veterinară fși 
desfășoară o bună parte din activi
tate în cadrul acestei gospodării di
dactice. Astfel, studenții primesc ex
plicații nu pe mulaje, machete sau 
planșe deeenate, ci direct în cîmp 
sau pe loturile experimentale, pe 
mașini și utilaje în funcțiune, pe a- 
nimale de producție, de specii di
ferite. In ultimii ani dotarea gospo
dăriși s-a îmbunătățit simțitor; ea 
dispune de cîmpuri experimentale, 
ferme de animale, parc de mașini a-

Prof. EMIL NEGRUȚIU 
Rectorul Institutului agronomic 

„Dr. Petru Groza’ -Cluj

gricole. Realizarea unui plan pro
priu de producție permite studenți
lor participarea, in cadrul etapelor 
de practică, la întrequl proces de 
producție agricolă, fapt care joacă 
un rol important în pregătirea lor 
ca viitori specialiști. Aceasta e o 
primă cale pe care se realizează, 
în institutul nostru, îmbinarea pro
cesului instructiv cu cerințele pro
ducției.

Urmărind aplicarea consecventă 
a indicațiilor din regulamentul de 
organizare a practicii studenților, 
ne-am străduit eă asigurăm o utili
zare ait mai judicioasă a timpului 
afectat practicii de producție. In- 
cepînd cu anul universitar 1962— 
1963, practica de producție a cu
prins toate fazele procesului de pro
ducție agricolă, asigurîndu-se chiar 
repetarea celor mai importante pe
rioade de lucrări. Studenții partici
pă nemijlocit la executarea proce
selor de muncă din cultura plante
lor și creșterea animalelor, la apli
carea măsurilor de apărare a sănă
tății animalelor. Organizarea pe ci
cluri a practicii studenților a permis 
trecerpa treptată a acestora de la 
lucrări mai ușoare, care nu cer o 
calificare specială, la lucrări și ac
țiuni mai complexe, care necesită 
mai multă Indemlnare și calificare 
ridicată.

Studenții anilor I și II au efectuat

practica de inițiere și de formare a 
deprinderilor pentru munca în agri
cultură în multe gospodării agri
cole de etat și în gospodăria noas
tră didactică. Au fost alese ca uni
tăți de practică G.A.S. puternice, în 
care sînt bine reprezentate ramuri
le cele mai importante pentru cele 
două profile de specialiști ce se 
pregătesc în institutul nostru. Ast
fel, studenții anului II de la faculta
tea de agronomie au efectuat prac
tica la G.A.S. Carei (regiunea Ma
ramureș), Jidvei (regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) și Ocna Mureș 
(regiunea Cluj). Studenții anului I 
al facultății de medicină veterinară 
au fost repartizați la practică în 
G.A.S. Sibiu și Dumbrăveni (regiunea 
Brașov). Sub îndrumarea cadrelor 
didactice și cu sprijinul conduceri
lor și specialiștilor din aceste gos
podării, programul de instruire prac
tică a studenților a fost realizat în 
întregime. Ținînd seama de obiecti
vele ce se urmăresc în această pe
rioadă de practică, s-a asigurat tre
cerea succesivă a studenților prin 
diferitele sectoare de activitate din 
unitățile amintite, participarea e- 
fectivă la lucrările agricole. Studen
ții au fost îndrumați să-și însușească 
temeinic o eerie de aspecte din teh
nica agricolă șau probleme organi
zatorice de mare actualitate pentru 
unitățile de producție ca: produce
rea seminței hibride de porumb, ct- 
grotehnica producțiilor mari la po
rumb, mînuirea și exploatarea ra
țională a unor mașini șl utilaje a- 
grlcole, sistemul de întreținere a 
taurinelor de mare productivitate,

tehnica îngrășării intensive, rapide 
a porcinelor, măsurile de depistare 
și prevenire a îmbolnăvirilor la ani
male. Buna însușire a cunoștințelor 
referitoare la asemenea probleme — 
ca și la multe altele — e demons
trată în mod concludent de rezulta
tele colocviilor ce au fost susținute 
de studenți chiar In unitățile de 
practică. Pentru interesul manifestat 
și comportarea bună de care au dat 
dovadă, ei s-au bucurat și de buna 
apreciere a conducerilor unităților 
agricole socialiste respective.

In programul de practică al stu
denților din anul IV s-a prevăzut o 
excursie didactică în mai multe re
giuni ale țării, care s-a dovedit a fi 
deosebit de utilă. Un viu interes a 
trezit cunoașterea la fața locului a 
metodelor de lucru și rezultatelor 
remarcabile obținute în producție 
de unele unități fruntașe ca: G.A.S. 
Arad, Grabăț, Giarmata, Segar- 
cea, G.A.C. din Lenquheim (re
giunea Banat), Goicea Mare (regiu
nea Oltenia) și de unele stațiuni 
experimentale. Din păcate însă, din 
cauza unor defecțiuni organizatori
ce, durata excursiei a fost mult scur
tată, firește în dauna conținutului și 
a bogăției tematice.

Instruirea practică a studenților 
noștri e întregită printr-un stagiu 
efectiv în anul V în G.A.C. și, în cî- 
teva cazuri, în G.A.S’. In această pe
rioadă — cuprinsă între absolvirea 
cursurilor teoretice și susținerea e- 
xamenului de stat — studentului 1 se 
încredințează unele sarcini de răs
pundere în organizarea și îndruma
rea procesului de producție agrico
lă. Experiența acestui an a arătat 
încă odată că aportul cadrelor cu 
bogată experiență în producție și 
al specialiștilor de la consiliile a- 
gricole locale la desăvîrșirea pregă
tirii profesionale a viitorilor ingi
neri agronomi și medici veteri
nari e deosebit de important.

Deschiderea stagiunii 
simfonice la Cluj

Duminică seara, în prezența a 
peste 1 000 de spectatori, a avut loc 
în marea sală a Casei universitari
lor din Cluj deschiderea stagiunii 
simfonice clujene 1963-1964.

Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din Cluj a avut la pu
pitru pe dirijorul bucureștean Mir
cea Cristesçu.

Programul concertului a cu
prins: Concertul în Sol major 
pentru vioară și orchestră de Mo
zart și Rapsodia I-a pentru vioară 
și orchestră de Bella Bartok, so
list violonistul Ștefan Ruha, și 
Simfonia a III-a de George Enes- 
cu, interpretată cu concursul co
rului Filarmonicii bucureștene, di
rijori ai corului fiind Dumitru Bo
tez și Vasile Pintea.

Concertul s-a bucurat de un fru
mos succes.

(Agerpres)

In cele mai multe cazuri stu
denții, bucurîndu-se de sprijinul e- 
fioace al acestor cadre, și-au îm
bogățit mult cunoștințele practice, 
și-au afirmat aptitudini organizatori
ce și au început să-și pună în va
loare cunoștințele căpătate pe băn
cile facultății. In prezent, acești stu
denți își întocmesc lucrările de di
plomă, în care folosesc datele cu
lese în cursul stagiului de practică 
și abordează probleme în rezolvarea 
cărora sînt interesate unitățile în 
care ei și-,au efectuat practica.

Acum, după ce o bună parte din
tre studenții institutului nostru au 
încheiat etapa de practică în agri
cultură din acest an de studiu, pu
tem spune că această activitate ș-a 
desfășurat cu mult mai bine decît 
în anii precedenți. Este de remar
cat, in mod deosebit, sprijinul pe 
care ni l-au acordat unitățile agri
cole socialiste, grija și solicitudinea 
cu care au ajutat cadrelor didacti
ce în realizarea programului de 
practică. N-am reușit însă să an
trenăm în activitatea de îndrumare 
și control al practicii mai multe 
cadre didactice de la disciplinele de 
profil, cu bogată experiență, car» 
să asigure studenților o pregătire la 
un nivel mai ridicat. Fără îndoială 
că o analiză temeinică a desfășură
rii practicii, pe care o vom organiza 
în institut, va scoate la iveală și 
alte aspecte asupra cărora va tre
bui să ne îndreptăm mai intens a- 
tenția în anul viitor.

Ne pregătim, în prezent, pentru 
începerea noului an universitar. în
că înainte de deschiderea cursuri
lor ne-am străduit să asigurăm cele 
mai bune condiții pentru studenții 
anului III, care acum încep prac
tica agricolă de toamnă. In a- 
cest fel vom contribui cu bune 
rezultate la pregătirea viitorilor 
specialiști pentru agricultura noas
tră socialistă în plină înflorire.

Premiere pe ecranele Capitalei
Săptămîna aceasta vor rula în premieră 

filmele :

„Marele drum“ — coproducție sovieto- 
cehă (regia : Iuri Ozerov). Filmul este în
chinat scriitorului ceh Iaroslav Ha- 
sek — autorul lui „Șveik“ — care și-a pe
trecut o perioadă a vieții sale — și anu
me cea cuprinsă între 1914—1921 — în 
Rusia. In fotografie : O scenă din filffl.

„Nori albi“ — producție a studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă, realizată de Ladi
slav Helge. Filmul este inspirat din lupta 
Îiartizanilor slovaci împotriva cotropitori- 
or fasciști.

„Ultimul tren din Guiț Hill“ — produc
ție a studiourilor americane (regia : John 
Sturges).

„Escondida“ — film produs în studiou
rile din Mexic ; în film este înfățișată 
dragostea nefericită a doi tineri țărani în 
timpul revoluției mexicane din 1911.

Ultimul tren din Gun HUI : Patria (bd. 
Magheru 12-14), București (bd. 6 Martie 
6), Gh. Doja (cal. Grivițgi 80), Grădina 
cinematografului 13 septembrie (str. 
Doamnei 9), stadionul Giulești, stadionul 
Dinamo. Marele drum : rulează la cine
matografele Republica (bd. Magheru 2), 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 1 Mai (bd.
I Mai 322), Grădina Progresul (str. Ion
Vidu nr. 5). Escondida : rulează la cine
matografele Magheru (bd. Magheru 29), 
I. C. Frimu (bd. 6 Martig ljj). înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii-Noi), Ște
fan cel Mare (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu str. Lizeanu). Nori Albi — cine
mascop : V. Alecsandri (str. Grigorescu 
24), Victoria (bd. 6 Martie 7). Adorabile 
și mincinoase : Tineretului (cal. Victo
riei 40). Generalul : Central (bd. 6 Mar
tie 2), Giulești (calea Giulești 56), Alex. 
Sahla (cal. Văcărești 21). Dintele de aur : 
Lumlnș (bd. 6 Martie 12), Moșilor (cal. 
Moșilor 221). Program special pentru 
copii — dimineața la cinematograful 13 
Septembrie (str. Doamnei «). Gangsteri 
și filantropi : 13 Septembrie (după-amia- 
ză), Unirea (bd. 1 Mal 143). Ilie Pintilie 
(șos. Coleritina 84). Meșter la toate : ru
lează ia cinematograful Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18). Tăunul : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (str. 13 Decem
brie 5-7). Culisele varieteului : Cultural 
(piața Ilie Pintilie 2). Luna de miere fără 
bärbgt : rulează Ia cinematografele Alex. 
Popov (cal. Grivlțel 137), Aurel Vlaicu 
(șos. Cptroceni 9), Oameni de afaceri : 
8 Martie (str. Buzești 9-11), 23 August
(bd. Dimitrov 118), Olga Banele (cai. 13 
Septembrie 196). O fl asta dragoste ? : 
Grivița (calea Griviței — lingă podul Ba- 
sarabj. Căpitanul Fracasse — cine
mascop : rulează ia cinematograful C-tin 
David (șos. C'rihgași 42). Veniți mîine : 
rulează la cinematografele V. Boaită 
(bd. 1 Mai 57), Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Războiul vesel : Arenele Libertății (str.
II Iunie). Povestea unei veri : Flacăra 
(cal. Dudești 22), G. Coșbuc (piața G. 
Coșbuc I). Cumpără-ți un balon : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (cal. 
Dudești 97). Moby Dick : Miorița (cal. 
Moșilor 127). Regina stației de benzină :

Munca (șos. Mihai Bravu 221), Luceafărul 
(cal. Rahovei 118). Doi din alte lumi : 
16 Februarie (bd. 30 Decembrie 89). B. 
Delavrancea (bd. Libertății 70-72). Cel 
mai mare spectacol : Arta (cal. Călărași 
153). Misterele Parisului — cinemascop : 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). Elena din Troia 
— cinemascop : Floreasca (str. I. S. 
Bach 2). Podul rupt — cinemascop : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30).

Televiziune. Orele 19,00 — Jurnalul
televiziunii. 19.20 — Pentru micii foto
grafi : ..Zîmbiți vă rog I“ (1). 19,40 — 
Pagini din opere iubite. 20,25 — Filmul 
documentar : ..Apa vie". 20.40 — Poemele 
culorii. în jurul orei 21 transmisie de la 
Sala Palatului R. P. Romîne : partea a 
II-a a concertului orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunil din Uniunea Sovie
tică. Dirijor' : Juri Șilantiev, artist eme 
rit al R.S.F.S.R. In încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut in

stabilă, cu cerul variabil, temporar no
ros. Ploi locale și sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice au căzut 
în sudul țării. Vintul a suflat în general 
slab, cu intensificări trecătoare, predo- 
minînd din sectorul estic. Temperatura 
aerului la ora 14 avea valori cuprinse 
între 17 grade Ia Titeși și 28 de grade 
la Adjud, Vaslui, Iași, Dej și Satu Mare. 
In București : Vremea a fost instabilă, 
cu cerul mal mult noros. După-amiaza 
a plouat. Vîntul a suflat potrivit din est. 
Temperatura maximă 28 de grade

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 septembrie. In țară : Vreme schim
bătoare, cu cer noros mai ales in cursul 
după-amiezelor Vor cădea ploi de scurtă 
durată, mai frecvente în estul țării 
Vînt slab pînă la potrivit Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele între 
20 șl 30 de grade. In București și pe li
toral : Vreme schimbătoare și cu cer no. 
ros, mai ales după-amiaza. vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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TENISC. Ciocan — cîștigător al celei de-a XVI-a ediții 
a „Cursei Scînteii“

Pe stadionul „23 August“ s-a în
cheiat ieri la București una din cele 
mai importante competiții cicliste de 
șosea — „Cursa Scînteii“. Victoria 
iinală în cea de-a 16-a ediție a în
trecerii a revenit tînărului alergător 
Constantin Ciocan (Petrolul-Ploiești), 
ale cgrui calități l-au impus în iața 
celorlalți concurenți. Mențiuni pen
tru comportarea avută se cuvin și 
celor care l-au urmat îndeaproape 
și au ocupat locurile următoare în 
clasamentul general al cursei: N. 
Niculescu (Steaua), W. Ziegler (Di
namo), N. Clumeti (Voința-Bucu- 
rești) etc.

...Ultima etapă, disputată ieri în
tre Brăila și București, ar li putut 
să aducă importante modiiicări 
clasamentului general. După trei 
etape, lupta pentru cîștigarea cursei 
era încă deschisă. Intre primii trei 
clasați, de pildă, diferența era de 
ordinul secundelor. Dar nici ceilalți 
cicliști nu-și puteau considera șan
sele terminate. Intr-un film al eta
pei, figurile centrale le-ar constitui 
alergătorii Rădulescu și Ziegler. în 
ce-1 privește, acesta din urmă — a- 
vantajat de infima diferență de timp 
(39 sec.) care îl separa de lider — 
s-q străduit să fugă din pluton. N-a 
reușit s-o facă, cu toate că în repe
tate rînduri a fost pe punctul de a 
evada. O pană de baieu, înainte de 
intrarea în Buzău, îi spulberase pen
tru moment intențiile. Totuși, cu 
o voință exemplară, a reușit să prin
dă plutonul, după o urmărire de 
15 km.
Cel mai „bătăios“ om al etapei a fost 

însă reprezentantul clubului Olimpia, 
Gh. Rădulescu, unul din „veteranii“ 
cursei, căruia o temerară evadare pe 
șoseaua Colentinei i-a tăsplătit în- 
tr-o măsură eforturile. Pe pista sta
dionului, Rădulescu a sosit primul, 
cîștigînd etapa, urmat la o oarecare 
distanță de N. Pelcaru. Apoi, la in
tervale scurte, au sosit majoritatea 
celorlalți alergători. Ultima etapă 
n-a adus modificări In primele trei 
locuri ale clasamentului general. 
C. Ciocan, N. Niculescu, W. Ziegler, 
păstrîndu-și locurile inițiale, gu fă-
eut la sfîișitul cursei un tur de onoa
re pe pista marelui stadion al Ca
pitalei.

I. DUMITRIU

„Cursa Scînteii“ ș-a bucurat, ca de 
fiecare dată, de un mare succes de pu
blic, de o bună organizare pe traseu. 
Peste țot, la plecările și sosirile în e- 
tape, prin localitățile de trecere, cara
vana eiclistă a fost primită într-un ca
dru sărbătoresc, entuziast. Redacția zia
rului nostru aduce pe această cale mul
țumiri tuturor organelor locale de 
partid, U.C.F.S., miliție etc din regiu
nile Dobrogea, Galați, București pen
tru sprijinul acordat la desfășurarea co
respunzătoare a tradiționalei întreceri 
cicliste.

PRONOSPORT
Știința Cluj — Dinamo București 
(pronostic pauză) 1
știința Cluj — Dinamo București 
(pronostic final) I
Steagul Roșu — Crișul 1
Petrolul — Știința Timișoara 1
Progresul — Dinamo Pitești 1
C.S.M.S. — Steaua 1
Farul — Șiderurgistul 1
C.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău 1
Ceahlăul I’. N. — Tractorul Brașov X
C.S.M. Reșița — Minerul Lupeni 1
Minerul B. M — C.S.M. Cluj (anulat) 
Gaz Metan — Arieșul Turda 1

RUGBI ] Steaua și Dinamo au luat un start bun
O dată cu venirea toamnei și a- 

propierea decernării titlului de cam
pion la rugbi. sportivii echipelor 
fruntașe candidate la această o- 
noare și-au revenit la valoarea lor, 
în ciuda faptului că returul compe
tiției se află de-abia la începutul 
său.

Ieri dimineață, atît Steaua, lidera 
clasamentului, cît și Dinamo, care o 
urmează, au repurtat victorii nete. 
Militarii au dispus de Unirea cu 
16- 0 (5—0) au-
tqrii punctelor 
fijnd : Ciobănel, 
Ionescu, Cojocaru, 
autorul celei mai 
frumoase încer
cări la care au 
colaborat toți co
echipierii săi, și 
Chiriac, în final, 
toate transformă
rile aparținînd lui 
Penciu.

DinamP 8 în
scris 25 de punc
te, față de cele 
trei primite de la 
Gloria, pe care în 
primăvară n-a 
putut-o întrece. 
Jocul a fost foarte 
plăcut, în ciuda 
disproporției sco
rului — nereal 
față de aspectul 
meciului. Meritele 
revin mai ales în
vingătorilor, dar 
și Gloriei care a 
acționat curajos, 
indiferent de re
zultat. Nica (drop 
gol), Baciu (2 în
cercări), Țuțuianu, 
Popa, Zlătoianu, 
și Nica cu transfor
mările sale au co

Participînd pentru a 
doua oară la „Cursa 
Scînteii", Constantin 
Ciocan cîștigă cea 
de-a 16-a ediție a tra
diționalei întreceri, 
lăsînd în urmă pe 
mulți dintre fruntașii 
sportului cu pedale 
din țara noastră. Per
formanța este, evi
dent, ieșită din co
mun ; nici auto
rul ei nu părea abso
lut convins că o va 
realiza — chiar cu 
cîteva ore înaintea so
sirii pe „23 August".

După ce a îmbrăcat 
tricoul galben, la 
Brăila, cîștigătorul e- 
tapei a 111-a mi-a 
mărturisit că, deși nu 
se teme de luptă, știe 
că-l așteaptă o zi grea: 
atît Niculescu, cît mai 
ales Ziegler, sînt ad
versari redutabili, 
pentru care cîteva zeci, 
de secunde reprezintă 
un handicap derizo
riu. Cu toate acestea, 
infima diferență s-a 
dovedit de nerecupe
rat ; elevul lui Sima 
Zosim și-a apărat șan
sele pînă la capăt, ob- 
ținînd, așa cum s-a 
mai spus, cea dinții 
victorie de răsunet 
din activitatea com- 
petițională.

Lăcătușul Constan
tin Ciocan S'a înscris 
în secția de ciclism a 
clubului Petrolul-Plo
iești în 1959. Anul ur
mător îi prilejuiește 
primele satisfacții : 
devine campion re
gional de juniori ca
tegoria II-a și face 
parte din echipa care 
cîștigă titlul de cam

pioană republicană de 
fond — juniori. După 
încă două succese in
dividuale, în 1961 și 
1962, numele tînărului 
rutier atrage în mod 
deosebit atenția pu
blicului anul acesta, 
cînd cuartetul Ciocan
— Bădără — Rusu — 
Gera, pregătindu-se 
pentru Jocurile Olim
pice, întrece într-o 
probă de verificare 
formația similară a 
R.D. Germane. Timpul 
obținut constituie cel 
mai bun rezultat de 
pînă atunci al unei 
echipe romîne pe 100 
km contra cronome
tru.

Promovat în lotul 
republican, Ciocan 
participă recent la 
campionatele mondiale 
din Belgia ; dacă vă 
mai amintiți, acolo el 
ș-a comportat merito
riu, m.ai ales în com
parație cu fruntașii 
ciclismului nostru, ca
re au dezamăgit pe 
toată linia...

Cartea de vizită de 
mai sus ,— cam su
mară, orice s-ar zice
— n-ar fi decis, pro
babil, nici pe cei mai 
optimiști simpatizanți 
să-l indice drept favo
rit al „Cursei Scînteii"
— într-o companie a- 
tît de... selectă ! Dar 
iată că vineri, în șemi- 
etapa Constanța-Man- 
galia-Constanța, în 
timp ce favoriții dor
mitează sau se ocupă 
de diferende extra- 
sportive, liderul ju
niorilor participă 
prompt la acțiunea 
hotărîtoare, intrînd, 
pe neașteptate, pe

FOTBAL Campionatul categoriei A
CUPLAJUL DIN CAPITALĂ

Cele două meciuri disputate ieri 
în program cuplat pe stadionul „23 
August“ din Capitală au revenit în 
final echipelor bucureștene Progre
sul și Rapid, care au dispus de Di
namo Pitești și U.T.A. abia în ulti
mele minute de joc ale partidelor.
Progresul—Dinamo Pitești 3—2

Jocul a avut un aspect vioi datorită 
fotbaliștilor piteșteni, care au avut 
în mare parte inițiativa în teren, au 
combinat frumos și au șutat des și 
periculos la poartă. Ei au pierdut 
partida datorită unei greșeli tactice. 
In repriza secundă, cind scorul era 
egal 1—1. echipa a pus un mare ac
cent pe apărare, pe menținerea re
zultatului. Un punct cîștigaț Ja 
București ar fi constituit desigur un 
rezultat onorabil. Fotbaliștii piteș
teni erau aproape de realizarea a- 
cestui țel. însă o inspirată schim
bare în linia de atac a Progresului, 
prin introducerea lui Dumitru Po
pescu, face ca școruț șă devină în 
două minute (84 și 85) 3—1 pentru 
bucureșteni, datorită acestui jucător, 
ieri deosebit de inspirat în două 
acțiuni ale echipei sale.

laborat la- proporțiile rezultatului, 
iar Titel Marinescu a înscris punc
tele de onoare ale echipei sale.

Astfel, Steaua și Dinamo sînt gata 
pentru lupta care în final probabil 
le va opune pentru desemnarea 
campioanei anului 1963.

Iată și rezultatele celorlalte întîl- 
niri disputate în țară: Rulmentul 
Bîrlad — Grivița Roșie 3—3; Știin
ța Timișoara — Farul 3—0; Știința 
Petroșeni — Știința Cluj 3—0; 
C.S.M.S. Iași — Progresul 3—13. 

primul plan al între
cerii. Succesul final 
începe să se contureze 
la porțile Tulcei : Cio
can țîșnește de lingă 
Niculescu și Ziegler — 
acesta din urmă, 
singurul reprezentant 
demn al „consacrați- 
lor“ — și cucerește, o 
dată cu etapa, șefia 
clasamentului pe care, 
după cum știți, n-a 
mai cedat-o nimănui.

Victoria despre ca
re vorbim este, neîn
doielnic, o surpriză și, 
totodată, o confirmare. 
Pe șoselele dintre Ca
pitală, Dunăre și mare, 
tînără generație — 
Ciocan, Ciumeti, Mol- 
doveanu, Neacșu ș.a. 
— a demonstrat cali
tăți remarcabile, ser
vind o lecție usttiră- 
toare celor înclinați să 
se culce pe laurii tre
cutului. Ar fi de do
rit ca aceste noi și au
tentice talente să cul
tive cu perseverență 
trăsăturile luminoase 
pe care le-am remar
cat în repetate rîn
duri : dîrzenia, serio
zitatea, entuziasmul, 
atitudinea sportivă fa
ță de colegi și adver
sari. In acest sens, spe
răm că avertismentul 
primit vineri de Cio
can, pentru colaborare 
neregulamentară cu 
Ziegler, va rămîne un 
fapt izolat. Dimpotri
vă, despre succesele 
sale și ale celor din 
generația sa nădăj
duim să scriem tot mai 
adesea, cu aceeași 
mare și sinceră satis
facție.

DAN DEȘLIU

Porniți din nou la atac, în ceasul 
al doisprezecelea, cum se spune, pi- 
teștenii micșorează diferența la 3—2 
în minutul 87 prin Stelian,

Rapid—U.T.A. 3—1
O ploaie torențială a însoțit 

intrarea echipelor, transformînd 
după o jumătate de oră tere
nul într-un patinoar. Din acest 
punct de vedere, jocul a fost 
mai puțin spectaculos. Trebuie con
semnată totuși dîrzenia cu care 
echipele au luptat pentru victprie. 
în mod normal, echipa bucureștea- 
nă trebuia să-și consolideze victoria 
încă din prirha repriză. înaințașii 
au ratat însă nenumărate ocazii. 
Singurul punct l-a înscris Dumitriu 
II dirțtr-o lovitură de la 11 metri. La 
reluare, același aspect. O exaspe
rantă imprecizie g jucătorilor din 
înaintarea rapidistă, care nu reu
șesc să marcheze nici cînd poarta 
e goală ! Reveniți în atac, arăde
nii egalează prin Țîrlea și desfășoa
ră în continuare un joc combativ, 
egal formației bucureștene. Rezulta
tul se menține pînă în minutul 85, 
cînd, în sfîrșit, Ionescu marchează 
în 60 de secunde cele două goluri 
care aduc victoria echipei sale.

C.S.M.S.—Steaua 2—1
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Intîlni- 

rea de iotbal din cadrul campiona
tului categoriei A întie formațiile 
Steaua-București și C.S.M.S. Iași a 
lost urmărită cu un deosebit inte
res de pest» 20 000 spectatori. Echi
pa militară dovedește la început 
mai multă omogenitate și reușește 
în minutul 8, la un corner, șă înscrie 
primul gol prin Tătarii. La un atac 
al echipei locale, Staicu face henț 
în careu (minutul 35) și Matei trans
formă. Cu rezultatul de 1—1 se ter
mină prima repriză.

în cea de-a doua parte a jocului 
au loc faze frumoase la ambele 
porți. Cei care au din nou ocazia 
de a înscrie sînt ieșenii. Ei reușesc 
să obțină victoria în minutul 63 prin 
golul înscris de Milea.

Clasamentul
1 Rapid 2 1 1 0 4 :2 3
2 Dinamo București 2 1 0 1 7 : 2 2
3 Steaua 2 1 0 1 8 :2 2
4 Petrolul 2 1 0 1 4 : 2 2
5 Știința Cluj 2 1 0 1 3 : 2 2

«— 8 Șiderurgistul 2 1 0 1 3 : 3 2
6— 8 Dinamo Pitești 2 1 0 1 4 :4 2
6— 8 Steagul Roșu 2 1 0 1 5 :5

3 :4
2

9—11 U.T.A. 2 1 0 1 2
9—11 C.S.M.S. 2 1 0 1 3 :4 2
9—11 Progresul 2 1 0 1 3 : 4 2

12 Știința Timiș. 2 1 0 1 2 : 3 2
13 Farul 2 10 1 2 :7 2
14 Crișul 2 0 11 1 :6 1

Știința Clu|—Dinamo București 
2—0

CLUJ (de la trimisul nostru). — 
Scorul de 2—0 în favoarea Științei 
Cluj nu exprimă îndeajuns nume
roasele slăbiciuni ale dinamoviștilor 
în jocul de ieri. Evoluția de la Cluj 
a echipei bucureștene trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor echipei cam
pioane, dată fiind apropierea prime
lor meciuri din Cupa campionilor 
europeni. De mult n-am avut ocazia 
să vedem echipa dinamovistă jucînd 
cu atîta lipsă de convingere, greșind 
elementar în atac, dar mai ales în 
apărare. Iată pe scurt evoluția jocu
lui. Lipsită de aportul a doi titulari, 

I Neșu și Georgescu, accidentați. Ști

. Țiriac 

învingător la Katowice

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Spor
tivul Ion Țiriac a obținut un frumos 
succes în turneul internațional de 
tenis de cîmp desfășurat la Katowi
ce, unde au fost prezenți concurenți 
din 7 țări. Țiriac a cîștigat proba 
de simplu bărbați învingînd în fi
nală cu 6—3, 9—7, 4—6, 6—4 pe po
lonezul Gonsiorek. In semifinale, ju
cătorul romîn l-a eliminat cu 6—2, 
4—6, 6—1, 6—2 pe cunoscutul cam
pion polongz Șkonecki.

ȘAH „Mondialele" juniorilor

BELGRAD 1 (Agerpres). —- 
Aseară la Vrnjacka Banja s-a 
desfășurat ultima rundă a campio
natului mondial de șah pentru ju
niori. Cehoslovacul Mihail Janata 
l-a învins cu piesele albe pe iugo
slavul Bojkovici și a totalizat 7,5 
puncte, rămînînd lider al clasamen
tului. Șahistul romîn Florin Gheor
ghiu se află pe locul doi cu 6,5 punc
te și o partidă întreruptă la norve
gianul Zweig. Această partidă va fi 
continuată astăzi, d.upă care se va 
stabili clasamentul final.

Alte rezultate din ultima rundă : 
Kurajica — Adamski 1—0 ; Lee — 
Zaharov 1—0 ; Vesterinen — Tan 
1—0.

Lupte
Sîmbătă și duminică s-au întîlnit 

în sala Giulești din Capitală 16 e- 
chipe (8 de „clasice“ și 8 de „libe
re“) din cele 32 care activează în 
campionatul republican. întrecerile 
au fost dominate de luptătorii echi
pelor „Steaua“ și „Dinamo“, singu
rele neînvinse.

Iată rezultatele tehnice : Dina
mo—C.F.R. Timișoara 28—2 ; cu Ra
pid același punctaj și cu Chimistul- 
Baia Mare 30—2 ; Rapid cu C.F.R.- 
Timișoara 16—16 și cu Chimistul 
18—12 ; Chimistul—C.F.R.-Timișoara 
20—8 ; Steaua—Șiderurgistul Galati 
28—4; cu A-S.M. Lugoj 26—4 și cu 
Progresul 28—4; Progresul cu Side- 
rurgistul 22—8 și cu A.S.M. Lugoj 
18—10 ; A.S.M. Lugoj — Siderurgis- 
tul 16—14.

ința Cluj începe jocul timid, fiind 
dominată în primele 20 de minute. 
Dinamoviștii inițiază cîteva atacuri, 
dar Unguroiu, Țircpvnicu și din nou 
Unguroiu ratează. Știința joacă pru
dent și acționează în atac doar prin 
Adam care își depășește cu regula
ritate adversarul direct. La o astfel 
de acțiune, în minutul 28 Adam este 
faultat în careu și arbitrul Ritter a- 
cordă lovitură de 11 metri. Trans
formă același Adam și scorul devine 
1—0, scor cu care ia sfîrșit prima 
parte a meciului, în care avantajul 
teritorial a fost totuși de partea echi
pei bucureștene.

In repriza a doua Știința inițiază 
acțiuni din ce în ce mai pericu
loase și înscrie în minutul 48 prin 
Szabo cel de-al doilea gol. Echipa 
gazdă mai are încă 3—4 ocazii clare 
de a marca prin Adam, Popeșcu și 
același Szabo. In această parte a jo
cului, dinatnoviștii greșesc mult în 
apărare, untie doar Ștefan și Popa 
joacă la valoarea lor cunoscută. A- 
tacul joacă slab, păstrează foarte 
puțin mingea, iar acțiunile indivi
duale ale lui Varga Și Unguroiu sînt 
destrămate cu ușurință de către a- 
părarea studenților.

Meciul se termină în nota de do
minare a Științei care cîștigă pe me
rit. Corect și autoritar arbitrajul lui 
Iosif Ritter — Timișoara.

M. POPESCU

Petrolul—Știința Timișoara
3—0

PLOIEȘTI (coresp. „Șcînteii). — 
După o repriză cu scor alb în care 
petroliștii și studenții timișoreni 
s-au tatonat reciproc desfășurînd un 
joc confuz, în a doua parte a me
ciului jucătorii de la Petrolul și-au 
spus totuși cuvîntul. Ei au reușit să 
înscrie de trei ori prin Iuhaz (in 
minutul 53), Dridea I (minutul 61) și 
Badea (minutul 86). De la Știința 
Timișoara s-a remarcat în mod deo
sebit portarul Urziceanu.

Farul—Șiderurgistul 2—O
CONSTANȚA (prin telefon). — 

Jucînd mai bine decît gălățenii, fot
baliștii de la Farul au reușit să în
vingă cu 2—0. Ambele goluri ale 
echipei Farul au fost marcate de ju
niorul Dragu.

Steagul Roșu—Crișul 5—O
Cele 5 puncte au fost înscrise în 

ordine de Meszaros — minutul 17, 
Necula — minutele 19 și 29, Năftă- 
năilă — minutul 58 și Selymessi în 
minutul 69.

Rezultate categoria B
Seria I-a: Metalul-Tîrgoviște — 

Poiana Cîmpina 2—0; Știința Ga
lați — Flacăra Moreni 5—0; Știința 
București — Foresta Fălticeni 0—1; 
Chimia, Făgăraș — Unirea Rm. Vîl- 
cea 3—0; Știința Craiova — Metalul 
București 1—0; Ceahlăul P. Neamț
— Tractorul Brașov 3—3; C.F.R. 
Pașcani — Dinamo Bacău 2—0.

Seria a Il-a: Ind. Sîrmei C. Turzii
— A.S.M.D. Satu Mare 6—1; FI. Ro
șie Oradea — Mureșul Tg. Mureș
2—0; Jiul Petrila — A. S. Cugir 
1—1; C.F.R. Timișoara — C.S.M. Si
biu 1—0; C.S.M. Reșița — Minerul 
Lupeni 2—0 ; Gaz Metan Mediaș — 
Arieșul Turda 2—0.

« SMrO/IRf 4 R. D. VJEmM
Poporul vietnamez sărbătorește astăzi împlinirea 

a 18 ani de la un eveniment memorabil al istoriei 
sale — proclamarea Republicii Democrate Vietnam, 

încununare a eroicei lupte duse pentru scu
turarea jugului colonial, revoluția din august și în
temeierea, la 2 septembrie 1945, a statului vietna
mez independent au marcat un moment istoric în 
viața și destinele poporului din R. D. Vietnam, care 
a pășit la făurirea vieții noi spre care a năzuit. 
Munca lui pașnică, constructivă a fost întreruptă 
însă curînd, poporul vietnamez fiind nevoit să ducă 
un îndelungat război de eliberare împotriva agre
siunii dezlănțuite de cercurile colonialiste franceze. 
Luptînd cu vitejie, bucurîndu-se de solidaritatea ță
rilor socialiste, a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, poporul vietnamez a obținut victoria în acest 
război

In anii care au trecut de atunci, oamenii muncii 
din R. D. Vietnam, sub conducerea Partidului celor 
ce muncesc, au reușit să vindece rănile grele ale 
războiului și au dobîndit succese în construirea so
cialismului. Ei muncesc acum cu însuflețire pentru 
îndeplinirea primului plan cincinal (1961—1965) de 
dezvoltare a economiei naționale. Poporul romîn ur
mărește cu simpatie activitatea creatoare a poporu

lui frate vietnamez și se bucură sincer de realiză
rile lui în dezvoltarea economiei și culturii, In ridi
carea nivelului de trai.

Realizările din R. D. Vietnam apar și mai evidente 
în contrast cu situația din Vietnamul de sud, unde 
domnesc ruina economică, mizeria maselor munci
toare, represiunile antipopulare ale regimului dic
tatorial. Actualele evenimente din Vietnamul de sud 
sînt o mărturie a nemulțumirii populației, a intensi
ficării luptei forțelor patriotice împotriva marione
telor menținute la putere prin sprijinul militar și în 
dolari al protectorilor lor.

Intre poporul romîn și poporul Republicii Demo
crate Vietnam s-au statornicit relații de prietenie și 
colaborare, bazate pe principiile internaționalismu
lui proletar. Relațiile de colaborare multilaterală 
dintre țările noastre corespund intereselor ambelor 
popoare, unității țărilor socialiste, servesc cauzei 
păcii și socialismului.

De ziua marii sărbători a Republicii Democrate 
Vietnam, poporul romîn transmite poporului vietna
mez un călduros salut și îi urează să obțină noi suc
cese în construcția socialismului, in lupta sa dreaptă 
pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei, 
pentru apărarea păcii.

Thoa nutrea o dorință : să devină 
muncitor la uzina de superfostați 
din Lam Thao, atunci cînd construc
ția ei avea să fie terminată pe 
dealurile din preajma satului său. 
Visul acestui tînăr țăran a devenit 
astăzi realitate.

Sirena uzinei răsună In spatele 
gardului de bambus al satului. 
Thoa se scoală dintr-un salt, pregă- 
tindu-se să meargă la lucru. In 
cătunul Phuong Lai s-a mai trezit o 
pereche. Sung își ia șapca, își îm
bracă salopeta și îi spune soției :

— Rămîi cu copilul ; plec la uzină.
Fraza aceasta, cît se poate de 

banală, dovedește în realitate o 
schimbare iundamentală în viața a- 
cestui țăran care, ca și Thoa, nu a 
cunoscut pînă acum decît munca în 
noroiul orezăriilor. In prezent el este 
șef de echipă. An, soția sa, are și 
ea o muncă importantă : este mem
bră a direcției cooperativei agricole 
din Nani Tien.

Astfel începe ziua pentru mulți ti
neri muncitori din sat. Uzina
i-a  echîmbat pe oameni, modul lor 
de viață și felul lor de a gîndi în 
acest colț rustic de pămînt.

Thoa a început să cunoască for
mule chimice. Știe cum se fabrică 
acidul sulfuric, cum se obțin super- 
fosfații. El mă prezintă lui Kha, fostă 
țărancă și ea, care lucrează la sec
ția de electroliză. E o tînără înaltă, 
cu ochii strălucitori. Trebuie s-o

Vedere parțială a uzinei de superfosfați din I.am Thao

Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romînă

Duminică a părăsit Capitala dele
gația Asociației de prietenie sovieto- 
romînă, condușă de Ivan Ivanovici 
Țvetkov, locțiitor al ministrului 
culturii al U.R.S.S., membru în con
ducerea Uniunii Asociațiilor sovieti
ce de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, care ne-a vizitat țara 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
acad. Petre Constantinescu-Iași și 
Marin Florea Ionescu, vicepreședinți 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
Ion Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă.

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

(Agerpres)

PE SCURT
din toată tara

CONSFĂTUIRE CU CULTIVA
TORII DE CĂPȘUNI. Consiliul agri
col raional Satu-Mare a organizat 
zilele acestea la G.A.C. Viile — Satu- 
Mare o consfătuire cu cultivatorii 
de căpșuni din raion. Au participat 
președinți de gospodării colective, 
ingineri agronomi, brigadieri, colec
tiviști. S-au prezentat expuneri pri
vind importanța economică a extin
derii culturii căpșunilor, s-au dez
bătut diferite probleme privind mo
dul și timpul plantării, subliniin- 
du-se că perioada cea mai favora
bilă plantărilor de toamnă este luna 
septembrie.

FILME DOCUMENTARE MEDI
CALE. Centrul de documentare me
dicală din București a realizat un nou 
film în culori: „Fiziologia și fiziopato- 
logia renală“. Filmul, turnat la spita
lul Fundeni, în colaborare cu clinica 
medicală a Facultății pentru speciali
zarea și perfecționarea medicilor și far
maciștilor. cuprinde aspecte legate de 
rolul rinichiului în organism, anatomia, 
histopatologia, funcția de concentrare, 
filtrarea glomerulară, transportul trans- 
tubular etc.

UZINA Șl SATUL
vezi la lucru, In fața „camerei 
electrice“!

— Lucrez — îmi spune ea 
— la purificarea bioxidului de 
sulf venit din cuptorul de pirită, cu 
ajutorul unui filtru electric. Nu este 
deloc greu. Nu devine periculos de- 
cit atunci cînd trebuie să intri în ca
meră. Acolo, tensiunea curentului 
este cam de 75 000 volți.

Satul lui Thoa, Sung, Kha s-a 
schimbat și el mult. Electricitatea 
și-a făcut apariția în spatele șiruri
lor de cocotieri ce-1 străjuiesc. Pre
ședintele comitetului administrativ 
al sațului m-a încredințat :

— Spre efîrșitul anului, toate ca
sele vor avea electricitate. Sînt 600, 
din care numai 60 au acum electrici
tate.

Seara iau masa cu familia lui 
Nahn, membru al direcției coopera
tivei.

— Satul meu, îmi spune el, a căpă
tat o altă înfățișare de cînd s-a coo- 
perativizat și de cînd se află uzina a- 
lături. Țărani, odinioară fără pămînt, 
posedă în prezent case bune...

A doua zi vizitez stațiunea de 
pompare, cuptorul de cărămizi, ate
lierul mecanic, atelierul de perfec
ționare a instrumentelor agricole. 
Toate acestea aparțin cooperativei, 
încă recent un sat mizer. Nam Tien 
produce în prezent mai mult orez 
decît consumă; anul trecut a vîndut 
statului 140 tone orez.

Artistul poporului Jules Cazaban
în ziua de 1 septembrie 1963 a 

încetat din viață, după o grea sufe
rință, actorul Jules Cazaban, artist 
al poporului din R. P. Romînă.

Născut la 16 martie 1903, în orașul 
Fălticeni, a urmat, după terminarea 
liceului, Conservatorul de arță dra
matică din Iași, debutînd pe scenă 
încă din timpul studiilor. începînd 
din grțul 1929, venit la București, a 
interpretat numeroase și variate ro
luri pe scenele mai multor teatre 
particulare, printre care compania 
Maria Ventura, teatrul Bulandra— 
Maximilian—Sto- 
rin și altele.

Personalitatea 
creatoare a artis
tului Jules Caza
ban a cunoscut a- 
devărata ei înflori
re abia după 23 
August 1944, în a- 
nii puterii popu
lare. în această pe
rioadă talentul său 
s-a maturizat, a a- 
tins plenitudinea 
impunîndu-se prin 
importante reali
zări scenice. Ne
uitate vor rămîne 
in sufletele spec
tatorilor asemenea 
creații ca : Ianke 
în „Tache, Ianke 
și Cadîr“, Willy 
Loman în „Moar
tea unui comis- 
voiajor“, Malvolio 
în „A douăsprezecea noapte“, Pobe- 
donosikov în „Baia“ etc. Actorul a 
contribuit entuziast la valorificarea 
dramaturgiei românești contempora
ne, întruchipînd numeroase perso
naje memorabile, printre care : pro
fesorul în „Passacaglia“, Mayer 
Bayer în „Arcul de triumf“, secreta
rul de partid Grigore în „Oameni 
de azi“ și avocatul Alexandru în 
„Trei generații“, Caragiale în „Pro
cesul domnului Caragiale“, acade
micianul Bălăceanu în „Steaua Po
lară“. în același timp, Jules Cazaban 
a desfășurat o rodnică activitate în 
cinematografie, radio și televiziune.

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale 

și muzicale

Aproape 40 de căruț» au Înlocuit 
cobilițele folosit» cîndva ca mijloc 
de transport, 80 de tăvălugurl au 
eliminat în întregime Imblăciul la 
treieratul orezului, iar grapei» au 
înlocuit ciocanele de lemn cu două 
capete.

O parte a membrilor cooperativ»! 
din Nam Tien se ocupă d» valorifi
carea pămînturilor virgine de la 
Phu Nham, la 10 kilometri d» «at. 
Acolo se cultivă acum ceai, ricin, 
arborele de lac.

...Locuitorii din Nam Tien stu
diază muncind. Un număr de 
tineri sînt trimiși să muncească și 
să studieze în alte părți. Anul tre
cut, 5 tineri au fost trimiși la 
uzina de construcții mecanice din 
Hanoi ; doi infirmieri urmează cursu
rile pentru medici ; o tînără fată 
studiază problema semințelor la In
stitutul de agricultură și silvicultu
ră. A fost înființat un cerc „Știință 
și tehnică“, alcătuit din tineri și ti
nere însetați de cunoștințe.

Vreau să știu mai multe în legă
tură cu ajutorul primit de la mun
citorii uzinei de superfosfați. Preșe
dintele cooperativei surîde :

— Ne-au ajutat mult. Fără ei am 
mai fi avut multe încurcături...

Membrii cooperativei din Nam 
Tien îl cunosc bine pe mecanicii 
Thai și Hung, care i-au învățat să 
taie metalele, să sudeze și să mâ
nuiască cleștii. Electricianul Du își 
aduce contribuția în problemele de 
electricitate și la radioficare. Iar 
cînd o pompă de apă are o 
pană, se pot adresa lui Huan.

— Sînt într-adevăr oameni buni 
muncitorii. Ei ne ajută din toate pu
terile. Cu uzina alături, ne simțim 
cît se poate de bine-

XUAN THU
(După revista „Vietnamul în marș")

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei de 2 septembrie 

— cea de-a 18-a aniversare a pro
clamării Republicii Democrate Viet
nam — tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne, a trans
mis felicitări cordiale și urări de 
noi succese în activitate tovarășului 
Xuan Thuy, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Viet
nam.

Arta interpretativă a lui Jules 
Cazaban — întemeiată pe o trainică 
legătură cu viața, cu masele de spec
tatori care-1 iubeau și-l apreciau 
călduros — se caracteriza printr-o 
deosebită vitalitate și capacitate de 
nuanțare psihologică, prin umor 
popular, vervă și inteligență scenică, 
printr-o mare naturalețe și autenti
citate.

Artistul a îmbinat întotdeauna 
preocupările actoricești cu o susți
nută activitate social-politică. Sim
patizant al mișcării muncitorești încă 

din anii ilegalită
ții, membru al 
Partidului Comu
nist din Romî- 
nia din 1945, Jules 
Cazaban a fost 
un artist-cetățean 
care a depus o 
îndelungată și 
multilaterală ac
tivitate pe tă- 
rim obștesc. Ani
mator al vieții 
noastre teatrale, el 
a făcut parte 
din conducerea A- 
șociației oamenilor 
de artă din insti
tuțiile teatrale și 
muzicale, iar în 
calitate de profe
sor la Institutul 
de artă teatrală 
și cinematografică 
„I. L. Caragiale“ 
a contribuit la for

marea tinerelor generații de actori.
In semn de prețuire a măiestriei 

sale artistice și ca o confirmare a 
bogatei sale activități artistice și ob
ștești, statul democrat-popular i-a 
conferit titlul de artist al poporului 
și laureat al Premiului de Stat și 
l-a distins în două rînduri cu ordi
nul Steaua Republicii Populare Ro
mîne. cu Ordinul Muncii clasa I, 
precum și cu numeroase medalii.

încetarea din viață a artistului 
Jules Cazaban, într-un moment de 
apogeu al carierei sale actoricești, 
constituie o grea pierdere pentru 
mișcarea teatrală din țara noastră.

Teatrul
„Lucia Sturdza Bulandra" 

Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale"
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Deschiderea Tîrgului international
de la Salonic

Imagini din viața internațională După semnarea Tratatului 
de la Moscova
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Solidaritate cu greviștii spanioli
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BONN 1 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la 31 august în cadrul unui 
miting al Partidului Social Demo
crat la Hamburg, liderul partidului 
laburist englez, H. Wilson, a carac
terizat Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară ca un 
pas important în direcția asigurării 
păcii.

DEMONSTRAȚII ÎN SPRIJINUL PĂCII
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Cu 

24 de ani în urmă, în Varșovia și în 
alte orașe poloneze au căzut primele 
bombe fasciste; începuse cel de-al 
doilea război mondial.

întreaga Polonie a participat du
minică la demonstrații pentru apă
rarea păcii. „Nu — războiului!“ — 
a fost lozinca principală a mitingu
rilor care au avut loc la Cracovia, 
Gdansk, Lodz, Varșovia și în alte 
orașe.

’★
BONN 1 (Agerpres). — In legătură 

cu împlinirea a 24 de ani de la în
ceperea celui de-al doilea război 
mondial, locuitorii orașului vest-ger- 
man Düsseldorf au organizat o pu
ternică demonstrație sub lozincile 
„împotriva bombelor atomice și a 
politicii legilor excepționale“, „1 
septembrie 1939 să nu se mai re
pete 1“

Wilson s-a pronunțat din nou, în 
numele partidului său, pentru crea
rea în Europa Centrală a unei zone 
de dezangajare militară.

Necesitatea acestui lucru, a spus 
el, a căpătat o nouă însemnătate în 
legătură cu recentele evenimente in
ternaționale. „în cadrul unor trata
tive am tinde spre o reducere mi
nuțios controlată și echilibrată a 
forțelor armate și armamentului, 
inclusiv evacuarea armelor și tru
pelor străine din Europa Centrală“. 
După cum a declarat Wilson, prin 
aceasta s-ar ivi „pentru prima dată 
perspective serioase spre reunifica- 
rea Germaniei pe baze democratice“.

Wilson a declarat, din nou, că 
partidul laburist se pronunță împo
triva înarmării atomice a Germa
niei occidentale.

DUBLIN 1 (Agerpres). — într-un 
buletin al Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Irlanda se a- 
rată că guvernul acestei țări salută 
cu căldură Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare și își exprimă 
speranța că acest important pas va 
fi urmat de alte acorduri care să re
ducă pericolul de război.

în seara zilei de 31 
august a avut loc des
chiderea oficială a celui 
de-al 28-lea Tîrg inter
național de la Salonic. 
La ceremonia deschide
rii au participat Pipine- 
lis, primul ministru 
al Greciei, Gheorghia- 
dis, președintele Consi
liului de administrație 
al Tîrgului, Franghis- 
tas, ministrul Greciei 
de nord, Papadimitra- 
kopulos, ministru ad
junct al comerțului. Au 
mai fost prezenți mem
bri ai parlamentului, 
reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri grecești 
și străine care expun la 
Tîrg, membri ai corpu
lui diplomatic, ziariști.

Anul acesta participă 
oficial la Tîrg 17 țări, 
printre care și R. P. 
Română, precum și nu
meroase firme particu
lare dintr-o serie de 
țări.

R. P. Romînă, 
participă pentru a 
oară la acest Tîrg, 
zintă un pavilion
cuprinde o gamă varia
tă de noi produse ale

care 
8-a 

pre
care

MADRID 1 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță — refe- 
rindu-se la date oficiale — că numă
rul greviștilor din Asturia este de 
18 750. In provincia Leone, înveci
nată cu Asturia, se află în grevă alți 
4 000 de mineri.

Greva se extinde și la minele de 
fier. La 31 august au încetat lucrul 
toți cei 750 de mineri de ia mina fe-

roasă „Wagner", aparținînd între
prinderii siderurgice „Empresa Mi- 
nerosiderurgica de Ponferrada” din 
provincia Leone.

Fotografia 
manifestație 
din As', a, 
de origină 
(Germania occidentală).

Luptele din Angola

din Iranînaintea alegerilor

In curînd, în Iran vor avea loo alegeri generale. Iată o demonstrație « 
femeilor din Teheran care cheamă pe concetățenele lor să-și exprime voința 
în aceste alegeri, la care femeile vor participa pentru prima dată.

de mai sus înfățișează o 
de solidaritate cu minerii 
organizată de muncitorii 
spaniolă din Düsseldorf

Președintele A.F.L.-C.I.O. 
despre creșterea 

șomajului în S. U. A.
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Intr-un mesaj adresat muncitorilor 
americani, George Meany, preșe
dintele A.F.L.-C.I.O., a declarat că 
principala problemă care stă în fața 
țării este aceea a creșterii continue 
a șomajului. Relevînd proporția pe 
care a atins-o șomajul în S.U.A., 
Meany a subliniat că, dacă actuala 
tendință va continua, aceasta va în
semna cu siguranță o cale sigură 
„spre dezastru“. El a cerut guvernu
lui să adopte măsuri pentru a putea 
absorbi în producție 
muncitori, spre a se 
„mizeriei și disperării“ 
familiile șomerilor.

Meany a recunoscut că, în timp ce 
profiturile înregistrează cele mai 
înalte recorduri, „șomajul rămîne la 
nivelul de peste 5 la sută din totalul 
forței de muncă".

Succesul grevei învățătorilor 
și profesorilor din Argentina

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
Greva celor 250 000 de învățători și 
profesori din Argentina, care a con
tinuat mai multe luni, a luat sfîrșit 
după ce guvernul a consimțit să le 
majoreze salariile cu 20 la sută.

30 000 de muncitori metalurgiști au 
hotărît să organizeze o serie de gre
ve în cazul cînd patronii întreprin
derilor nu vor reînnoi contractul co
lectiv de muncă.

LUANDA 1 (Agerpres). — După 
cum transmit corespondenții din 
Luanda ai agențiilor occidentale de 
presă, în Angola continuă luptele 
partizanilor din Frontul național de 
eliberare împotriva colonialiștilor 
portughezi. Citind un comunicat o- 
ficial dat publicității la 1 septem
brie de către oficialitățile portu
gheze din Luanda, agenția Reuter 
anunță că în regiunea rîului Ucun- 
ga din nordul Angolei au avut loc 
noi acțiuni ale partizanilor angolezi 
împotriva plantațiilor fermierilor

portughezi. Au fost uciși mai mulți 
militari portughezi care păzeau a- 
ceste plantații.

O recentă expediție de pedepsire 
împotriva partizanilor în regiunea 
Cabinda s-a soldat cu un eșec, tru
pele portugheze \ înregistrînd pier
deri în oameni și materiale.

Iată — în fotografia de sus — un 
grup de soldați salazariști sărind in pa
nică din autocamionul care-i transporta, 
deoarece pe drum, în fața lor, explo
dase o mină. Ambuscada organizată de 
partizani și-a atins scopul...

mai mulți 
pune capăt 
suferite de

Mari dificultăți economice 
în Congo

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). — 
într-un comentariu cu privire la si
tuația din Congo, agenția Associated 
Press scrie că această țară are de 
făcut față unor grave probleme eco
nomice. Se face simțită o serioasă 
inflație, iar specula și corupția în
floresc. Amintind despre răsturna
rea guvernului Youlou în Congo —- 
Brazaville, agenția remarcă că si
tuația din cele două Congouri este 
asemănătoare : „Miniștrii guvernu
lui trăiesc pe picior mare de pe 
urma afacerilor și corupției. în ace
lași timp șomajul sporește, iar cos
tul vieții a crescut cu 50 la 
sută din luna noiembrie a anului 
trecut pînă în prezent“. Agenția a- 
rată în continuare că exporturile au 
scăzut față de anul trecut, în vreme 
ce importurile au crescut. Speculan
ții realizează profituri de pînă la 
400 la sută din vînzarea produselor 
de import la bursa neagră.

Alegerile parlamentare, continuă 
agenția, care vor avea loc probabil 
în 1964. „ridică un mare semn de 
întrebare asupra viitorului“. Tocmai 
teama că alegerile ar putea să se 
soldeze cu un rezultat contrar do
rințelor occidentale este motivul 
principal pentru care Statele Unite 
și unii aliați ai lor se op an evacuă
rii forțelor O.N.U. din Congo.

De ce s-a aminat crearea Federației Malayeze
Federația Malayeză, formație sta

tală din care ar urma să facă parte 
Malaya, Singapore, Borneo de nord 
și Sarawak, se naște greu. Data pro
clamării federației, fixată pentru 31 
august, a fost amînată. Că așa se va 
întîmpla s-a pronosticat încă îndată 
după Conferința de la Manila. 
Cauza o constituia cererea adre
sată O.N.U. de participanții la 
conferință — Indonezia, Filipine, 
Malaya — de a se organiza o anchetă 
în Borneo de nord și Sarawak. Prin 
această cerere O.N.U. era solicitat să 
verifice „printr-o nouă examinare“ 
dacă rezultatele alegerilor care au 
avut loc în cele două teritorii aflate 
sub control britanic exprimă cu a- 
d'evărat voința populației. Datele ofi
ciale cu privire la sus-amintitele ale
geri au fost în așa fel întocmite ineît 
să arate că populația ar dori să facă 
parte din Federația Malayeză. ceea 
ce, în cadrul conferinței de la Ma-, 
nila, reprezentanții Indoneziei au 
contestat, arătînd că atît Borneo de 
nord cît și Sarawak fac parte de fapt 
din Indonezia și că versiunea engle
ză a rezultatelor alegerilor nu expri
mă voința populației din aceste teri
torii.

Presupunerile în legătură cu amî- 
narea datei Ia care va fi proclamată 
Federația Malayeză s-au adeverit 
întocmai. Nevoită să țină seama de 
faptul că misiunea O.N.U. însărcina
tă cu consultarea populației din Bor
neo de nord și Sarawak și-a început 
activitatea și că și-o va încheia abia 
la 14 septembrie, Anglia a anunțat, 
după tratative prelungite la Manila, 
că data definitivă a proclamării Fe
derației Malayeze este 16 septem
brie.

Amînarea termenului nu este de
cît o expresie a dificultăților pe 
care Londra le intîmpină în înfăp
tuirea planului său neocolonialist 
de creare a noii federații. Incer-

cînd să influențeze ancheta O.N.U. 
în direcția dorită de Londra, 
Anglia a limitat la cîte doi nu
mărul observatorilor din partea 
Indoneziei și Filipinelor pe lîngă 
misiunea O.N.U. în loc de 8 cît 
reveneau de drept acestor țări. A- 
ceastă măsură a provocat o vie reac
ție din partea Indoneziei și Filipine
lor. In orașele indoneziene Bandung, 
Menado, Semarang au avut loc mari 
mitinguri de masă, organizate în 
semn de protest împotriva creării 
Federației Malayeze. Participant» la

COMENTARIUL ZILEI

un miting ținut la Djakarta au adop
tat o rezoluție în care se arată, după 
cum relatează agenția Reuter, că 
„crearea federației nu este decît o 
încercare a colonialiștilor englezi de 
a-și apăra interesele economice, po
litice și militare în Asia de sud-est“.

Populația din Borneo de nord și 
Sarawak este împotriva inclu
derii teritoriilor lor în Federația 
Malayeză. ceea ce se vede clar și din 
felul cum sînt primiți membrii mi
siunii O.N.U. în localitatea Sibu din 
Sarawak ei au fost întîmpinați de 
peste 2 000 de oameni, care scandau 
lozinci de protest împotriva creării 
federației și cîntau cîntece de liber
tate. Numai după sosirea unor deta
șamente speciale de poliție mulțimea 
a putut fi împinsă la cîteva sute de 
metri de clădirea școlii din Sibu, 
unde misiunea O.N U. a început con
sultarea reprezentanților populației 
indigene. Scene asemănătoare s-au 
petrecut și în alte localități. în ora
șul Miri (Sarawak) la sosirea misiu
nii O.N.U. a avut loc o puternică de
monstrație împotriva creării proiec
tatei federații. Potrivit relatărilor

agenției Reuter, poliția a deschis fo
cul și a aruncat grenade cu gaze la
crimogene, pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți.

Intre timp, după cum reiese din
tr-o relatare a agenției „Reuter", au
toritățile britanice au luat anumite 
măsuri, considerate ca un preludiu 
al proclamării Federației Malayeze. 
Astfel, după cum s-a anunțat la 31 
august, coloniile britanice Sarawak 
și Borneo de nord „au obținut au
tonomie internă“, iar Singapore „s-a 
declarat independent“. Luînd aceste 
măsuri, autoritățile britanice au 
menținut în posturile de conducere 
din aceste teritorii persoane apro
piate cercurilor colonialiste britanice 
și favorabile creării Federației Ma
layeze. In același timp. în teritorii
le amintite continuă lupta de elibe
rare a forțelor patriotice. Agen
țiile de presă occidentale rela
tează, referindu-se la declarațiile 
unui purtător de cuvînt al auto
rităților engleze din Sarawak, 
că în ultimele patru luni forțele pa
triotice din Borneo de nord au în
treprins numeroase acțiuni împotri
va unităților colonialiste prici- 
nuindu-le pierderi în oameni și 
materiale. Agenția Antara anunță că 
guvernul constituit de reprezentan
ții mișcării de eliberare din Borneo 
de nord a numit doi ofițeri supe
riori din armata de eliberare națio
nală guvernatori 
riile eliberate din
Brunei.

De pe acum se 
federație, chiar dacă pînă la urmă 
va fi înjghebată, nu se bucură de 
sprijinul popoarelor care ar urma 
s-o constituie și de ale căror aspira
ții spre independență și libertate nu 
se ține seama.

militari în terito- 
Borneo de nord și

vede că viitoarea

NICOLAE N. LUPU

industriei constructoare 
de mașini, printre care 
tractorul universal de 
65 C P, electropompe 
și motopompe de mare 
capacitate, agregate fri
gorifice și echipament 
electric. Standurile pa
vilionului mai prezintă 
mostre ale bunurilor de 
consum, precum și pro
duse tradiționale de 
schimb între Romînia 
și Grecia. Numeroasele 
grafice și texte vorbesc 
și ele despre eforturile 
creatoare ale poporului 
român și despre poten
țialul economic al țării 
noastre în plină dezvol
tare.

Printre oficialitățile 
care au vizitat încă în 
primele ore ale dimine
ții pavilionul românesc 
se numără Papadimitra
kopulos, 
junct al 
Greciei, 
zentanți 
nomice
cești. Oaspeții au fost 
întîmpinați la intrarea 
în pavilion de Tudor 
Jianu, însărcinat cu a- 
faceri a.i. al R. P. Ro
mîne la Atena, N. Vra-

ministru ad- 
comerțului al 
și alți repre- 
ai vieții eco- 
și politice gre-

ble, directorul pavilion 
nului, Mihai Georgescu, 
șeful Agenției economi
ce romîne de la Atena.

Vizitatorii au exami
nat îndeaproape produ
sele romînești.

Papadimitrakopulos a 
transmis din partea gu
vernului grec mulțumiri 
pentru participarea R.P. 
Romîne la Tîrgul de 
la Salonic. înainte de a 
părăsi pavilionul româ
nesc, ministrul grec 
ne-a spus : „Este un 
pavilion excelent, ear« 
prezintă la Tîrgul de 
la Salonic eforturile 
muncitorilor dv., dez
voltarea economiei dv. 
Așa cum am declarat 
și la deschiderea Tîrgu
lui, guvernul grec con
sideră că dezvoltarea 
relațiilor între popoare 
va contribui la pacea 
mondială".

Pavilionul
este vizitat de un nu
meros și variat public, 
care cercetează cu inte
res exponatele româ
nești.

AL. GHEORGHIU

românesc

„Dacă Ahmet Rasim ar vedea Rominia de azi
Un articol

Ziarul „YENI SABAH" din Istanbul, 
unul din cele mai mari ziare turcești, 
a publicat recent, sub titlul „Scrisori 
din Romînia“, un articol semnat de 
Siyarusgil ; pornind de la o carte mai 
veche despre Romînia antebelică, scri
să de Ahmed Rasim, un ziarist astăzi 
decedat, autorul relatează următoarele 
despre țara noastră :

„Romînia de atunci, cu majoritatea 
populației care căuta să-și asigure exis
tența prin munca cîmpului, nu putea 
fi socotită nici pe departe o țară pro
speră, cu un nivel de trai ridicat. Popu
lația Romîniei, cu toată truda sa, nu-și 
putea astâmpăra foamea decît 
mămăligă. După 
război mondial, 
că trudind numai pe cîmp nu-și pot 
ridica nivelul lor de trai și de aceea 
s-au avântat în munca de industriali
zare a țării, fără a neglija însă câtuși 
de puțin dezvoltarea sectorului agricol. 
O parte din oameni s-au dus să lucre
ze în fabricile noi pe care le-au con
struit în toată țara. In felul acesta, pe 
de o parte, aplicând metodele tehnice 
cele mai noi, au asigurat creșterea pro-

cu 
cel de-al doilea 

românii au înțeles
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din ziarul turc „Yeni Sabah“
ducției pământului, pe de altă parte, au 
construit numeroase fabrici, au extins 
comerțul lor extern și, ca rezultat, au 
făcut progrese considerabile atât în pri
vința ridicării nivelului lor de trai ma
terial, cît și spiritual...

Astăzi, Romînia are o industrie grea

Răsfoind presa străină

puternică, are asigurată o producție de 
energie electrică mult sporită și, dato
rită numeroaselor fabrici moderne pe 
care le-a creat în diferite sectoare ale 
economiei, cîștigă noi clienți pe piața 
internațională. Romînia exportă astăzi 
multe produse industriale. Succesul a- 
cesta obținut în comerțul exterior de 
Rominia, țară care înainte nu putea ex
porta decît grine, țiței și cherestea, ea îl 
datorește ritmului rapid de dezvoltare a 
industriei sale.

Totodată, datorită industrializării, 
numărul lucrătorilor din fabrici și în
treprinderi a crescut considerabil. Ora-

șele României, în frunte cu Bucureștiul, 
s-au dezvoltat în mod uimitor datorită 
numeroaselor construcții efectuate po
trivit noilor metode ale arhitecturii mo
derne.

Paralel cu dezvoltarea în dome
niul economiei și ca o urmare a aceste
ia, s-au înregistrat progrese reale în 
domeniul culturii și educației poporu
lui. Acestea sînt realități constatate, 
nu pot fi tăgăduite azi de 
Dacă 
vedea 
el ar simți o admirație și un sen
timent de prețuire față de progresele 
realizate în această țară. Rominia emi
namente agricolă de altădată este as
tăzi o țară înfloritoare, cu o industrie 
puternică, fapt care o așează alături de 
țările înaintate din lume. Ea este o țară 
care a știut să îmbine armonios dezvol
tarea tuturor sectoarelor economiei sale 
naționale.

Cînd oare vom înțelege noi aceste 
adevăruri și cînd vom putea păși pe 
drumul unei organizări și munci se
rioase ?"

re 
nimeni.

ar
desigur că

defunctul Ahmet Rasim 
România de azi,

ZAGREB. După cum anunță agen
ția TASS, continuîndu-și vizita în 
R.S.F. Iugoslavia, la 1 septembrie 
N. S. Hrușciov, împreună cu Iosip 
Broz-Tito, a sosit în capitala Republi
cii Socialiste Croația — Zagreb.

COLOMBO. Intr-un comunicat, gu
vernul ceylonez a anunțat înființarea 
unei comisii pentru presă în vederea 
examinării structurii, proprietății și 
controlului cotidianelor și periodicelor 
ceyloneze, precum și a măsurilor me
nite să pună capăt monopolului asu
pra presei. Comisia va cerceta, de a- 
semenea, controlul și difuzarea infor
mațiilor străine.

Kenneth Abrahams a fost
eliberat

JOHANNESBURG. Agenția Reuter 
relatează că sub presiunea opiniei 
publice internaționale Kenneth Abra
hams, doctorul sud-african care fusese 
răpit de poliția Republicii Sud-Afri- 
cane din Bechuanaland, unde se re
fugiase, a fost eliberat. Răpirea lui 
Abrahams și a tovarășilor săi, care se 
refugiaseră în Bechuanaland pentru a 
scăpa de persecuțiile la care au fost 
supuși de autoritățile rasiste ale Re
publicii Sud-Africane, a provocat o 
adîncă indignare în rîndurile opiniei 
publice africane și internaționale. 
Pînă și guvernul englez s-a văzut ne
voit să protesteze împotriva acestei 
răpiri care, între altele, a constituit 
un afront față de Anglia, care admi
nistrează Bechuanaland-ul.

PARIS. Louis Jacquinot, ministrul 
francez pentru problemele departa
mentelor și teritoriilor de peste mări, 
a părăsit Parisul plecând spre Papeete, 
centrul administrativ al insulei Tahiti. 
Din itinerarul călătoriei sale face par
te și arhipelagul Tuamotu din partea 
sudică a Oceanului Pacific, unde pe 
atolul Mururoa se desfășoară în ritm 
accelerat construirea unei noi baze 
atomice experimentale franceze.

CARACI. Statele Unite au anunțat 
Pakistanului hotărîrea de a amîna 
semnarea acordului de alocare a unui 
ajutor de cîteva milioane de dolari 
destinați dezvoltării aeroportului de la 
Dacca. Ministrul finanțelor al Pakis
tanului, comentînd hotărîrea S.U.A., a 
declarat : „Pakistanul va fi constrîns 
să reexamineze întreaga situație dacă 
va constata că ajutorul economic este 
influențat de considerente de ordin 
politic“. La 3 septembrie urmează să 
sosească la Caraci pentru întrevederi 
George Ball, reprezentant personal al 
președintelui Kennedy. Ziarul pakista
nez „The Leader" consideră că aceste 
întrevederi se vor desfășura într-o at
mosferă încărcată.

lui spaniol „II Boia" (Călăul) în ca
drul Festivalului cinematografic de la 
Veneția, o puternică demonstrație an
tifranchistă. Numeroși tineri purtând 
pancarte și strigînd lozinci, scrie a- 
genția, au încercat să blocheze intrarea 
în cinematograf pentru a-și demonstra 
opoziția lor față de regimul de teroare 
franchist. Poliția, sosită la locul de
monstrației, a atacat pe tineri reținînd 
câțiva pentru a fi interogați.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția PAP, la 1 septembrie a sosit 
la Varșovia într-o vizită oficială se
cretarul de stat pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Kocea Po- 
povici.

TOKIO. La 1 septembrie, în por
turile japoneze Yokosuka și Sasebo au 
avut loc mari mitinguri de protest 
împotriva transformării Japoniei într-o 
bază atomică a S.U.A. Aceste mitin
guri de masă ale oamenilor muncii 
din Japonia s-au desfășurat sub lo
zincile : „Să nu permitem submarine
lor atomice americane să acosteze în 
porturile japoneze“, „Afară cu avioa
nele americane purtătoare de arme 
nucleare de pe pămîntul japonez“, 
„Toate forțele în lupta pentru a- 
părarea păcii".

DUBLIN. Greva lucrătorilor de la 
poștă și telegraf din Irlanda, începută 
la 26 august în semn de protest împo
triva concedierii unui funcționar, se 
extinde. In prezent nu funcționează 
sau și-au redus simțitor activitatea 
poșta și telegraful din cea mai mare 
parte a țării.

Situația din Rhodesia de sud 
în discuția Consiliului de

o demonstrație de protest împotriva 
discriminării rasiale din S.U.A. Mai 
multe sute de demonstranți au par
curs străzile orașului, îndreptîndu-se 
spre ambasada americană. Ei au fost 
opriți de unități ale politiei la cîteva 
sute de metri de clădirea ambasadei. 
O delegație a demonstranților a înmî- 
nat unui reprezentant al ambasadei un 
protest împotriva discriminării rasiale 
practicată în S.U.A.

CANBERRA. Administrația Univer
sității din Perth și prorectorul Univer
sității statului NoUa Galie de sud au 
anunțat că începând cu noul an uni
versitar taxele de învățămînt se ma
jorează cu 40 la sută la cele două 
universități australiene.

CIUDAD DE MEXICO. La 30 au
gust, după 30 de zile de grevă, și-au 
reluat activitatea lucrătorii de la 
studiourile și laboratoarele de cine
matograf din Mexic. Lucrătorii din in
dustria cinematografică au obținut 
majorarea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

ROMA. După cum anunță Institu
tul Central de Statistică din Italia, la 
sfîrșitul lunii iunie populația țării era 
de 50 328 000 locuitori.

Demonstrație antifranchistă
la Veneția

VENEȚIA. După cum relatează a- 
genția United Press Internatio
nal, în seara zilei de SI august 
a avut loc, cu prilejul prezentării filmu-

Securitate

NEW YORK. Reprezentantul Gha- 
nei la O.N.U. a prezentat Organiza
ției Națiunilor Unite un amplu docu
ment cu privire la situația din Rhode
sia de sud. Consiliul de Securitate 
care se va întruni în cursul săptămî- 
nii viitoare, va lua în discuție cererea 
comună prezentată de Ghana, Maroc, 
Republica Arabă Unită și Guineea cu 
privire la situația internă din Rhode
sia de sud. O copie a documentului, 
elaborată de guvernul ghanez, a fost 
înmînată cu două săptămîni în urmă 
guvernului englez.

COPENHAGA. La 31 august a so
sit la Copenhaga, venind de la Stock
holm, ministrul de externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira. El va rămîne în 
Danemarca timp de două zile, într-o 
vizită oficială. Cu aceasta, ministrul 
de externe japonez își va încheia tur
neul său scandinav, urmînd să plece 
la Paris și la Londra. Vizita lui Ohira, 
prima vizită a unui ministru de ex
terne japonez în țările scandinave, ur
mărește să creeze un climat favorabil 
lărgirii exportului japonez în această 
parte a lumii.

LONDRA. Agenția U.P.I. relatează 
că la 31 august a avut loc la Londra

COLOMBO. La 31 august, pe 
străzile centrale din Colombo și în 
fața sediului ambasadei S.U.A. a avut 
loc o demonstrație de masă a tinere
tului în semn de protest împotriva 
intervenției americane în Vietnamul 
de sud. „Să se pună capăt ajutorului 
american acordat unor ucigași 1“ — 
era scris pe panourile demonstranți
lor care scandau lozinci antidiemiste. 
După încheierea demonstrației, parti
cipant» au organizat un miting în 
cursul căruia a fost arsă efigia lui Ngo 
Dinh Diem.

TOKIO. Agenția Reuter relatează 
că pentru viitorul an fiscal al Taponiei 
sînt prevăzute cheltuieli militare care 
însumează 270 de miliarde de yeni. 
Bugetul militar urmează să crească cu 
40 de miliarde de yeni față de anul 
1963.

Cel mai bătrin om

TEHERAN. In localitatea Adan din 
apropierea orașului Arsanjan a fost 
descoperit un om a cărui vîrstă este 
de 191 de ani. El este căsătorit pentru 
a 5-a oară și sofia lui actuală are 105 
ani. Numele acestuia este Abutalem 
Mousavi. Potrivit ziarului iranian „Et
telaat", el este conducătorul unui a- 
devărat trib însumând câteva sute de 
copii, nepoți și strănepoți. Ziarul a- 
rată că Mousavi este cel mai bătrân 
om din Iran, depășind cu 11 ani vîrsta 
atinsă de un alt locuitor al acestei 
țări, Aii Saleh Koutahi, care a murit 
acum 2 ani în vîrstă de 180 de ani.
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