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• „Din 
științei socialiste" 
(Concursul nostru)

îndemnul con-

Constructor]/ de 
Ceair din Pitești au 
semnale realizări în 
nul de producție pe primul semes
tru a fost îndeplinit în proporție 
de 118 la Btită, productivitatea 
munci/ a fost realizată In propor
ție de 104 la sută. Dar mai impor
tant este faptul că cele 180 de 
apartamente date în folosință de 
curînd au primit din partea benefi
ciarului calificativul „foarte bine". 
N-a fost nevoie la nici o operație 
de remediere. Hotărlrea lor este 
ca pe viitor să Îmbunătățească 
continuu calitatea construcțiilor. 
Peniru aceasta s_au luat măsuri 
de a asigura pe șantier sincroni-

tarea lucrărilor de construcții cu 
cele de instalații, s-a Întărit con
trolul tehnic da calitate pe laze 
tehnologice cit șl In llnal. Se var 
organiza schimburi de experiență 
și discuții privind calitatea lucră
rilor, pe meserii. De asemenea, în
tărirea legăturii cu proiectanta șl 
cu furnizorii de materiale de con
strucții va contribui la Îmbunătă
țirea calității locuințelor construi
te. Inițiativa muncitorilor și teh
nicienilor din șantierul Cealr a 
Început să se extindă pa toate 
șantierele din Pitești.

A. POPESCU

O interesantă consfătuire
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru). — Consiliul 
sindical regional și 
Direcția regională a 
economiei forestiere 
din Suceava au or
ganizat în ziua de 
22 iulie o consfătui
re cu tema „Igiena

și protecția muncii 
în întreprinderile 
forestiere". La con
sfătuire au partici
pat directori de 
întreprinderi, pre
ședinți ai comitete
lor sindicatelor din 
sectoarele de ex
ploatare și indus-

trializare, medici. 
Tovarășii Spiridon 
Ionescu, directorul 
Direcției regionale a 
economiei forestiere 
și Gheorghe Sire- 
teanu din partea 
Consiliului sindical 
regional au prezen
tat referate.

Chiar și la a patra propunere de inovație, de la Începutul anului, ai nevoie de sfatul și aju
torul tovarăși lor de muncă. TinăruJ inovator Vasile Voicu, montor la Uzina de mașini elec

trice din Capitală, discută la cabinetul tehnic asupra noii sale realizări „Dispozitiv pentru 
montarea bendixului demaror ”.

rn; miri îr 5 seara a părăsit 
Bucureștiul, plecind spre Mos
cova, delegația romînă care 
va participa Ia Canxfâtuirea 
primilor secretari ai Comitete
lor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești și > 
șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. De
legația este condusă de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin. președin
tele Consiliului de Stat al R-P. 
Romine. Din delegație fac par
te tovarășii Ion Gheorghe

Maurer, membru al Biroului 
Politic al C-C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al R_P. Romine, Emil Bod- 
năraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P- Romine, 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C- C. al p. M. R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, 
Leonte Răutu, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.MJL. șeful Direcției de 
propagandă si cultură a C. C. 
al P. M. R-

La plecarea din gara Bănea- 
sa au fost de față tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leontin Sălajan, Stefan 
Voitec, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, membri ai C.C. 
al p. M. R-, ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, precum 
și alte persoane oficiale.

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

(Agerpres)

foto: O. PLECA.V

PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

La sfat cu inovatorii
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Metode economice

BALA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Consiliul 
regional al sindicatelor a or
ganizat ieri la Casa dc cultură 
a sindicatelor din orașul Baia 
Mare o consfătuire cu inova
tori din întreprinderile regiu
nii. Au hiat parte aproape 200 
de inovatori si raționaliza teri. 
Bilanțul mișcării de inovații 
din acest an cuprinde 1331 
propuneri de inovații, dintre 
care 586 au fast aplicate in pro
ducție. Eficienta economică a- 
nuaiă a inovațiilor se ridică la

9 680 000 lei. depășind de două 
ori realizările obținute în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut colectivele de 
muncă din Combinatul chimic 
metalurgic și Urina „1 Mai" 
din Baia Mare. Fabrica „1 
Septembrie* și Combinatul „1 
Mai* din Satu Mare, Exploa
tarea minieră Baia Sprie 
întreprinderea forestieră 
ghet.

Conferințe la sate
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — La inițiativa Co
mitetului regional Iași al 
U.TJWL, duminici, 75 de asis
tenți universitari, cercetători 

au 
15
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Creșterea 
luat o ;

animalelor
c luat o puternică dezvol

tare în gospodăria noas
tră colectivă „9 Mai" din Că- 
șeiu, raionul Dej. Efectivul de 
vite este în prezent de aproa
pe 600 bovine din care 160 
vaci cu lapte, peste 2 000 de 
oi, 600 porci din care 80 scroa
fe pentru prăsilă și multe pă
sări. Pentru a se observa mai 
bine faptul că sectorul zooteh
nic este puternic dezvoltat este 
îndeajuns sa arăt că densita
tea medie la 100 de hectare 
este de 43 bovine, din care 15 
vaci, 110 oi și 50 de porci din
tre care 8 scroafe.

Desigur, pentru a se ajunge 
8 la acest rezultat la început o 

parte din animale au fost pro
curate prin cumpărări. In ma- 

Irea lor majoritate însă anima
lele de care dispune gospodă
ria provin din prăsilă proprie. 

IEste foarte important să sub
liniez că. la îndrumarea orga
nizației de partid, consiliul

I 
I

de conducere s-a preocupat si 
sporească în primul rînd nu
mărul de taurine, specie 
mare valoare economică șl 
însemnătate deosebită în 
provizionarea populației 
produse alimentare și a in
dustriei cu materii prime. A- 
ceaxtă orientare s-a dovedit 
deosebit de valoroasă.

In prezent insa cind tot ti
neretul taurin femei apt pen
tru reproducție trebuie păs
trat pentru creșterea efective
lor, porcii reprezintă principa
la sursă de carne. Experiența 
gospodăriei noastre arată că 
creșterea și ingrășarea porci
lor este foarte rentabilă de
oarece această specie se în
mulțește cel mai ușor, ajunge

dt 
de 
a- 
cu

GAVR1L BORODI
Președintele G.A.C. „9 Mai" 

comuna Cășeiu, 
raionul Dej

(Continuare în pag. a Wl-a)

Datorită așezării Iul geografi
ce, raionul Lăpuș are pe aproa
pe 70 la sulă din suprafață pa
jiști și finețe naturale. Este și 
acesta un fapt pentru care, gos
podăriile agricole colective din 
acest raion acordă o deosebită 
atenție dezvoltării fermelor de 
animale. La sfîrșitul acestui an 
numărul animalelor proprieta
te obștească va ajunge la 
10 248 bovine, din care 4 300 
vaci cu lapte și juninci și 2 600 
vițele, 16 000 ovine Și un nu
măr însemnat de porci și pă
sări.

Așadar, unul din principalele 
nutrețuri pentru animale îl 
constituie finul. Colectiviștii 
din comunele Suciu de Jos, Vă
leni, Tîrgu Lăpuș, Coroeni și 
Rahia au acordat atenția cuve
nită recoltării și depozitării fi
nului. In fiecare brigadă de 
cîmp s-au format echipe de co
sași, au fost repartizate atela
je suficiente pentru transportul 
fînurilor în apropierea adăpos
turilor animalelor. In aceste 
gospodării tinerii au avut o fru
moasă inițiativa. Ei au recoltat 
iarba de pe toate șanțurile și 
de pe marginea drumurilor. 
Așa procedează bunii gospo
dari, Alții însă amină cositul 
finului motivînd că finul e mai 
hrănitor cînd se recoltează în 
faza de coacere deplină. Așa se 
întîmplă la G.A.C. din Berința, 
Dumbrava, Vima Mică și al-

tele. Or, este bine știut că 
dacă-1 recoltezi în floare, finul 
e mult mai bogat în unități nu
tritive. Dacă, de pildă, pină la 
1? iulie la G.A.C. Berința au 
fost recoltate doar 66 hectare 
din cele 82-4 și la Cernești doar 
8 hectare din 394, se mai poate

Nutrețurile
trebuie

recoltate

la timp
cea 

că 
va 
să

garanta că finul va fl de 
mai bună calitate ? Firește 
nu. Ritmul acesta de melc 
face ca ultimele suprafețe 
fie recoltate cînd se va pierde
toată flora valoroasă. Și nu e 
vorba doar de aceste gospodă
rii. Dintr-o situație existentă Ia 
consiliul agricol raional Lăpuș

reiese ca abia 24 la sută din 
suprafața fînețelor a fost recol
tată pînă la 17 iulie. Ceea ce 
este mult prea puțin față de 
epoca optimă pentru această 
lucrare și față de posibilitățile 
existente în fiecare gospodărie.

Viteza medie 2ilnică de re
coltare a finului în raion este 
doar de 200—300 de hectare.

Rezultă deci limpede că se 
impun măsuri urgente pentru 
ca ritmul recoltării finului să 
se intensifice mult, folosindu-se 
toate forțele și mijloacele de 
caTe dispun gospodăriile co
lective.

Este necesar ca brigăzile și 
echipele constituite în vederea 
recoltării fînețelor să fie folo
site numai în acest scop. Pe 
măsură ce secerișul se apropie 
de sfîrșit, consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective 
trebuie să repartizeze la strîn- 
sul și depozitatul finului și alți 
colectiviști și atelaje suficiente 
pentru transport. Organizațiile 
de bază U.T.M. pot da un spri
jin prețios în această ] 
Cei mai pricepuți tineri
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I 
privință. | 
i să par- | 

ticipe la cosit, iar fetele să a- _ 
jute la uscatul finului, la strîn- I 

_____ _'i 
locurile I 
ire im- ■

I 
I

gerea lui în clăi pentru a fi 
transportat urgent la 1 
de dopzitare. E o lucrare I portantă de care depind pro
ducțiile animaliere în mare mă
sură în perioada de :arnă : cum 
va fi „pășunea de iarnă“ a a- 
nimalelor proprietate obștească 

vor fi și rezultatele.

de la Filiala academiei 
studenți din ultimul an 
plecat în satele regiunii, 
dintre ei au prezentat infor
mări politice tinerilor colec
tiviști privind evenimentele 
politice interne și internațio
nale și expunerea „Sarcinile 
organizațiilor U.T.M. în edu-

carea ateista, științifică a 
neretului-*. Ceilalți 60, au vor
bit tinerilor colectiviști des
pre „Prietenie, tovărășie, dra
goste** și „Tinărul înaintat al 
zilelor noastre**.

Duminica viitoare alți 160 
de conferențiari din centrul 
universitar Iași vor prezenta 
in fața tinerilor din sate con
ferința „Păstrarea și întărirea 
proprietății obștești — sarci
nă a fiecărui tînăr“.

IPROCH/M București: Se naște 
o nouă machetă pentru indus

tria chimică
Foto : AGERPRES

TELEGRAMĂ OȚELARIILE
Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEf CYRANKIEW1CZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Dragi tovarăși,
'Varșovia

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romine, al întregului popor romîn și al nostru 
personal, vă transmitem dv. și prin dv. poporului frate polonez 
un salut tovărășesc și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a zilei Eliberării Poloniei — marea sărbătoare 
națională a poporului polonez.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele do- 
bîndite de oamenii muncii din R. P. Polonă sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez în marea operă de con
struire a socialismului.

Sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească statornicite între Republica Populară Romînă și Re
publica Populară Polonă se vor dezvolta și adinei tot mai mult 
spre binele popoarelor noastre, al întăririi continue a coeziunii 
țărilor lagărului socialist și al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

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

IOX GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

SărbătoareaPregătiri peniru al a-lea O formație a Ansamblului „Perinița
celor de 14 aniplecat într-un turneuPavilion de mesire a

Iugoslavia și Elvețiain

Gata pentru producție

Colectivul 
extila roșie**

o formație a 
„Perinița' al

PESTE 100 000 DE SPECTATORI, DUMINICA LA

Tîrgul de pe muntele Găina
i din nou — pentru a 
cita oară ? — tradiționa
la sărbătoare moțească 
i-a adus duminică acolo, 
sus, în Țara de piatră, 
pe umărul ierbos al Găi
nii, muntele străjer al

ținutului, pe hărbații și femeile din 
țara de sus, împreună cu oaspeții 
lor : peste 1OO.OOO.

,,Tîrgul de pe muntele Găina'*...

Sărbătoare străveche, cunoscută 
încă din evul roman.

Carte a tradiției, carte a pămîn. 
tulul și istoriei, asupra căreia omul 
de astăzi se apleacă pios, culegîn- 
du.i și ocrotindu-i miresmele...

...Sărbătoare de siîrșit de iulie.., 
E vremea cînd aerul, pariumat și 
matur, capătă gust de izvoare și 
arome de griie. Vara atîrnă pe 
crengi în globurile aurii ale caise.

lor, în nucile verzi, cu coaja ama. 
ră, dar mai ales în spicele de cea
ră blondă ale pămînlului. Ano
timpul împlinirilor, răspîntie a a- 
nuluî în care natura face legiuit 
popas de bilanț : și sus, pe nuinle. 
Ie străjer al Țării de piatră, petre
cerea, care e și ea un bilanț.

ILIE PURCARU
Fotografiile de ION CUCU
(Continuare 1n pag. Il-a)

PATRIEI

V. MOLXEAGU 
corespondent u’ 

.Scinteii tineretulu." 
pentru regiunea Maramureș

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Acțiunile pentru colectarea 
fierului vechi in orașul Ploiești 
se desfășoară intens. Pînă ieri 
tinerii din această localitate au 
reușit să colecteze și să predea 
către oțelărfile patriei jumă
tate din cantitatea de fier 
vechi pe care se angajaseră 
să o colecteze și s-o predea 
pînă la sfîrșitul anului (15.000 
tone angajament anual și au 
predat 7 500 tone). Tinerii din 
uzine, întreprinderi, instituții, 
satele aparținătoare orașului 
Ploiești și pionierii din tabere 
și cluburi pregătesc în prezent 
o garnitură de tren cu pes
te 800 tone fier vechi. Pio
nierii și școlarii din cadrul ta
berelor și cluburilor — de 
pildă — au prevăzut în progra
mele săptămînale cite o zi de
dicată muncii patriotice pentru 
colectarea fierului vechi iar în 
uzine săptămîna aceasta a fost 
declarată săptămîna. muncii 
patriotice pentru colectarea 
flerului vechi. In primele 5 zile 
ale acestei săptămîni tinerii au 
struts șl predat I.C.M. peste 
200 tone fier vechi. Organiza
țiile TJ.T.M. fruntașe în aceste 
acțiuni patriotice sînt cele de 
la I.S.C.M. Brazi care au pre
dat I.C.M. peste 30 tone, 
I.S.E.M. care au predat 15 tone 
?i Rafinăria „1 Mai“ cu peste 
10 tone.

I. TEOHARIDE

înlreprinderil 
din Brașov 

s-a pregătit să prezinte co- 
raiaki de omefegare pen
tru organizarea c#luî de al 
V-lea Pavilion de mostre — 
ce se va deschide în toamnă 
— 220 de modele de tricotaje. 
Dintre acestea, 82 sînt modele 
noi. Contexturi noi In desen 
în tricot, o bogată paletă co- 
lcrlstică (circa 80 de poziții 
coloristice) le vom în cele 
31 modele noi de tricotaje 
pentru femei și în cele 32 de 
articole destinate copiilor. Și 
linia tricotajelor pentru băr
bați — deși mai puțin supusă 
schimbărilor capricioase ale 
modei — a stat în atenția 
creatorilor de modele din fa
brica brașoveană. Aprecierile 
vizitatorilor pavilionului — 
viitori cumpărători ai noilor 
modele de tricotaje — desigur 
nu pot fi declt cu risc antici
pate. Socotim însă că printre 
surprizele pe care fabrica le 
va oferi se numără la capito
lul „frumoase" și tricotajele 
cu efect de desen 
național, realizate 
riată gamă de culori.

Luni seara, 
Ansamblului 
Sfatului Popular al Capitalei 
a părăsit Bucureștiul, plecînd 
în R.S.F. Iugoslavia și Elve
ția. Solii artei populare romî- 
nești vor participa Ia festiva
lurile care vor avea loc la 
Ljubljana și Geneva. Artiștii 
rominj vor susține o serie de

spectacole si în alte localități 
din aceste țări.

In repertoriu sînt incluse 
dansuri oltenești, bănățene și 
din regiunea București, o suită 
de dansuri de De Someș, ves
titul dans „Călușarii", iar în 
interpretarea orchestrei ..Hora 
stacato', „Ciocirlia* și altele.

(Agerpres)

în motiv 
într-o va-

P FLOR1CA

Ieri dimineața, la 
Fabrica de zahăr 
din Giurgiu au fn- 
ceDut probele teh
nologice la cald la 
toate agregatele. 
Practic, aici, pregă
tirile pentru noua 
campanie de fabri
cație au intrat în 
ultim» fază.

Timpul destinat 
reparațiilor genera
le a fost folosit din 
plin de colectivul de 
muncitori, ingineri 
și tehnicieni din fa-

bricâ. Ei au adus o 
serie de Îmbunătă
țiri procesului teh
nologic. au f«t me
canizate operațiile 
de descărcare a sfe
clei din vagoane, 
precum și stivuirea 
sacilor în magaziile 
de zahăr.

Printre cele mai 
importante lucrări 
executat^ aici se 
enumără: noul agre
gat de purificare a 
zemurilor, separa
torul de piatra ?i

apă murdară de la 
spălătorul de sfeclă, 
automatizarea des
cărcării bateriilor 
de difuzie și ale re
zervoarelor de aș
teptare, un evapora
tor de mare capa
citate. instalația hi
draulică de descăr
care a vagoanelor și 
altele.

Peste cîteva zile, 
în silozuri vor intra 
primele cantități de 
sfeclă din noua re
coltă.

La Sinnicolau Mare într-o 
atmosferă sărbătorească au 
fost înminate buletinele de 
identitate tinerilor care au 
împlinit 14 ani. Secretarul 
comitetului raional U.T.M., 
Dan Vesalon a vorbit tineri
lor despre noile condiții de 
viață și învățătură ale tinerei 
generații iar căpitanul de mi
liție Ion Gavrilescu despre 
drepturile și îndatoririle fie
cărui cetățean al R.P.R. In 
numele părinților prezenți a 
luat cuvîntul tov. Ion Sbîr- 
ciog, care a arătat printre al
tele condițiile de viață pe 
care el și alți părinți ai copii
lor prezenți le-au avut în a- 
nii copilăriei punîndu-le în 
antiteză cu condițiile minuna
te de astăzi ale tinerei gene
rații. După cuvîntul de mul
țumire al copiilor a urmat un 
program artistic și un film.

Și la Timișoara, în aceeași 
zi au fost sărbătoriți 220 ti
neri din raion cărora li s-au 
înmînat buletinele de identita- 

Ca și la Sînnicolau Mare 
încheiere a fost prezentat 
frumos program artistic.

te. 
în 
un

CAROL CROHN 
activist al Comit Ptului 
regional U.T.M. - Banal



Ultimul act fotbalistic al sezonului

■
 a sfîrșjtul sâptă-

mînii trecute, a- 
matoriî de fotbal 
au avut prilejul 
să urmărească fi
nala cupei R.P.R. 
și finala turneului 

republican al juniorilor. Dispu
tate în cuplaj pe stadionul „23 
August", aceste două meciuri 
în care s-au confruntat Petro
lul Ploiești și Siderurgistul Ga
lati și juniorii cluburilor Farul 
Constanta și Dinamo București 
s-au bucurat de prezenta unui 
mare număr de spectatori.

Ne-am adresat tovarășilor 
Angelo Niculescu, antrenor fe
deral, și Ion Cosiea, antrenor 
de fotbal, cu rugămintea de a 
ne împărtăși cîteva considerații 
pe marginea acestor mult aș
teptate dispute fotbalistice.

Angelo Niculescu — 
antrenor federal

Petrolul-Ploiești 

a confirmat 

o certă valoare

„Petroliștii au reușit să cuce
rească pentru prima oară Cupa 
R.P.R. confirmînd încă o dată 
finișul excelent din ultimele în- 
tîlniri ale campionatului cate

goriei A de fotbal. De altfel, sa 
cuvine a aprecia ca o perfor
manță valoroasă prezența aces
tor formații — Petrolul Ploiești 
și Siderurgistul Galați — în fi
nala Cupei R.P.R. Siderurgistul 
Galați a reușit să elimine două 
echipe din categoria A, iar Pe
trolul a dispus de cele mai 
bune formații din țara noastră. 
Finalistele au beneficiat de re
marcabile resurse fizice, deși, 
după cum se știe, sîntem la 
sfîrșitul unor întreceri care au 
solicitat mari eforturi. De a- 
ceea, meciul s-a jucat cu dirze- 
nie, de la primul pînă la ulti
mul minut. Ambele formații au 
intrat cu încredere pe teren, 
și-au dorit cu ardoare cucerirea 
acestui prețios trofeu

A învins „Petrolul" cu un 
scor concludent — 6-1 — și 
explicația victoriei se află în 
primul rind în experiența și 
maturitatea fotbaliștilor ploieș- 
teni. Ei au desfășurat un joc 
bine organizat, mult mai cons
tructiv, mai elastic, dovedin- 
du-se superiori în toate com
partimentele. Întâlnirea a prile
juit și afirmarea unor indivi
dualități : Badea, frații Muntea- 
nu ca și halfii Ivan și Marin 
Marcel. Ei s-au remarcat prin 
combinații de finețe și execuții 
tehnice mult aplaudate. Badea 
a demonstrat pe parcursul în- 
tîlniril cit de fructuos se poate 
integra jocul Individual în e- 
voluția colectivă a echipei. El 
a fost cel mai bun jucător de

pe teren, deși n-a înscris nici 
unul din cele șase goluri ale 
învingătorilor. Permanent, însă, 
el a creat cu fantezie posibi
lități de realizare pentru îna
intașii ploicșleni. Frații Mun- 
teanu au contribuit efectiv la 
creșterea spectacolului întâlnirii 
prin driblinguri subtile, judi
cios lucrate. Altă dată, frații 
Munteanu jucau mai mult pen
tru ei, pentru spectacol, fără 
utilitate pentru formație.

în suita merituoșilor învin
gători, s-a dovedit foarte bun

privește desfășurarea progra
mului de pregătire.

A doua finalistă, Siderurgia- 
tul Galați — a reușit doar timp 
de 20 de minute să fie egala 
deținătoarei trofeului. In conti
nuare, formația gălățeană nu a 
putut face față acțiunilor ini
țiate de adversari. Echipa pă
rea formată din două comparti
mente lipsite de legătură. A- 
tunci cînd ploieștenii se aflau 
în atac, acționau doar apărăto
rii. Linia de mijloc, ca și cea 
de înaintare, apăreau intr-o

Considerații după disputarea finalei „Cupei R.P.R.11 
la fotbal și a campionatului republican de juniori
extrema stângă Moldovanu. A- 
cesta s-a remarcat prin aprecia
bile execuții tehnice din viteză, 
a șutat inteligent la poartă și a 
reușit să înscrie două goluri 
frumoase. Evoluția ciștigătoa- 
rei Cupei R.P.R. a confirmat 
pe deplin că Petrolul-Ploiești 
este la această oră o certă va
loare in fotbalul nostru. Se pare 
că experiența nedorită de la 
începutul returului, cînd s-a 
comportat la un nivel medio
cru, le-a fost o lecție destul de 
usturătoare și că acum, în 
preajma .vacanței" de vară vor 
trebui să ia aminte în ceea ce

postură de spectatori. Din acea
stă cauză, apărătorii depuneau 
eforturi foarte mari pentru tri
miterea balonului la atacanți, 
care-1 pierdeau apoi foarte 
ușor. Zgardan, un fotbalist tâ
năr, speranța numărul 1 a ga- 
lățenilor, a evoluat confuz. A 
„ieșit" din joc, solicitând exce
siv de des ajutorul arbitrului. 
El n-a știut să beneficieze de 
forța corporală in protejarea 
balonului, în executarea lovitu
rilor cu capul etc. Și pentru că 
n-a știut să folosească aseme
nea calități a fost învins cu 
propriile-i arme. A plăcut și

David Zoltan, dar mai ales mij
locașul Dragomir, care a dublat 
bine pe stoperul Coman, a ini
țiat atacuri inspirate. Acest joc 
le-a oferit însă gălățenilor o 
învățătură de preț, le-a desco
perit lacune care vizează direct 
comportarea în categoria A. Si
derurgistul Galați are destule 
probleme în acest sens. Stătes- 
cu și Voicu au apărut ca impro
vizații de fundaș (ei sînt cu- 
noscuți ca extreme). Serioase 
lacune s-au făcut cunoscute în 
.organizarea jocului. Echipa, 
spuneam mai la început, acțio
nează fragmentat, atît în fazele 
de atac, cît și la fazele de a- 
părare. Antrenorii actuali ai 
formației trebuie să-și concen
treze eforturile în sudarea com
partimentelor, în creșterea pre
gătirii tehnice a fotbaliștilor 
pentru a putea evalua la nive
lul primei categorii a țării1’.

Ion Coctea — antrenor 
de fotbal

Juniorii Farului, din 

nou cei mai buni

„Cele mai bune formații de 
juniori — Farul Constanța, pen
tru a doua oară consecutiv cîș- 
tigătoare a campionatului de
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juniori — și Dinamo București, 
au desfășurat în ansamblu un 
joc de bună calitate, cu apre
ciabile execuții tehnice.

Farul a cucerit victoria pen
tru că și-a organizat jocul mai 
bine în apărare, a folosit des
chideri lungi, în adîncime și în 
special pe aripi.

Deși execuțiile tehnice ale 
jucătorilor de la „Dinamo" n-au 
fost mai prejos ca ale constăn- 
țenilor, totuși „Farul" și-a im
pus superioritatea în joc, do
vedind mai multă voință, per
severență, calități morale ce-au 
lipsit formației Dinamo.

Am văzut execuții tehnice 
foarte bune cu ambele picioare, 
cu ristul exterior și interior, 
schimbări de ritm, fente din 
viteză. S-a observat o îmbună
tățire în ceea ce privește tra
sul la poartă și protejarea ba
lonului (în special jucătorul 
Vlad de la Farul și Nunveiller 
VI — Dinamo). Am apreciat 
fantezia creatoare a celor două 
extreme ale Farului : Olteanu 
și Chirez.

Un aspect negativ sesizat la 
ambele echipe : numeroase si
mulări la fazele critice în fața 
porții, precum și în cîmp, pen
tru consumarea timpului.

Farul a jucat în sistemul 
1-3-3-4 însă cînd Dinamo era 
In atac, unul din mijlocași intra 
în dispozitivul fundașilor iar 
centrul atacant Vlad dirija for
mația. De altfel, tot timpul el a 
fost jucătorul coordonator. To
tuși, s-a văzut că la Farul se 
joacă cu 2 interi centrali, iar 
extremele se retrăgeau chiar 
pînă în careu. De remarcat că 
la clubul „Farul* se acordă a- 
tenția cuvenită „speranțelor" 
fotbalului nostru".

Pfofcilcn/i ataci JaiMlant poarta loraiajjat Sidorutgislul Ga
lați

întâlniri internaționale de fotbal
Ieri la Constanța intr-un 

meci internațional de fotbal 
Farul a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) echipa poloneză 
Szombierski Bytom. Cele două 
puncte au fost realizate de 
Tîlvescu din 11 m și Ologu.

+
Peste 8 000 de spectatori au 

urmărit duminică la Iași în

tâlnirea internațională de fot
bal dintre echipele C-S.M.S. și 
Zenit Leningrad. Fotbaliștii 
romlni au cîștigat cu scorul 
de 2—1 (1—0). Au marcat Ma
tei (minutul 43 din 11 m), Con- 
stantinescu (52’) și respectiv 
Riazanov (56’).

desprins 
negru.

un
Privi-

s-a
punct 
rile urmăreau uimi
te : pilotul I Nu I 
Era parașutistul E- 
mil Dumiirașcu care 
a executat un spec
taculos salt. El a 
deschis demonstrația 
de parașutism. După 
numai cîteva minu
te la verticala aero
dromului au intrat 
trei avioane : un Li- 
2 sovietic, un AN 2 
cu însemnele R. P. 
Bulgare și un AN 2 
cu însemnele țării 
noastre. Au redus 
brusc motoarele Și 
în urma lor s-a des
prins o adevărată 
„ploaie" de puncte 
negre. O clipă și pe 
cer au Îniloriî para
șutele multicolore. 
Printre cei care co
borau din văzduh 
erau și maestrul e- 
meril al sportului 
Gheorghe Iancu, 
campion absolut al 
țârii noaslre pe 
1963. maestrul spor
tului \ :-:li Raeviki 
u . — c-re a 
rirn-ta: ’■ cceiră 
xj cel de-aJ
lOO Jea salt din ac
tivitatea sa, maestra 
ea^țilă 
din R.
luiia 
maestra 
Angela 
ramptnonH absolută 
a £JR pe 1963. 
maestra sportului E- 
iena BăcAoanu ți 
numeroși parașutiști 
tineri.

PubîkruJ spectator 
a raiplătit cu entu
ziaste aplauze de- 
monstrația de Înaltă 
măiestrie și curaj a 
aviatorilor sportivi.

ATLEȚII JUNIORI ȘI-AU
cum evoluează ală
turi de cunoscuțil 
piloțî Oleg Suslov— 
V.R.S.S., și Ale- 
xandr Rusev—R. P. 
Bulgaria. Un viraj, 
apoi încă unul și 
planoarele KAI—14 
fOleg Suslov) Me
teor (Rusev) și Zefir 
(M. Finescu), trec în 
zbor razant pe dea
supra mulțimii. In 
văzduh iși fac apa
riția alte formații, 
pilotate de sportivii 
participant la con
cursul republican

Deasupra aero
dromului din lași 
s-a desfășurat dumi
nică un interesant 
spectacol aerian : 
mitingul aviatic sus
ținut de planoriștii 
romîni și străini par
ticipant la con
cursurile republica
ne si internaționale 
ale R.P.R. abia în
cheiate. Au evoluat 
de asemenea para- 
șuliști sovietici, bul
gari și romlni care 
se vor întrece în a- 
ceaslă săptămlnă in

La

l/n interesant

spectacol aviatic

SCUXT

.'J.1 ,.l. Js
DESEMNAT CAMPIONII

Meciul de atletism dintre e- 
chipele reprezentative ale 
U.R.S.S. și S.U.A. s-a încheiat 
ieri pe stadionul de la Lujniki 
din Moscova, cu scorul gene
ral de 189—147 puncte in fa
voarea sportivilor sovietici. In 
concursul feminin, atletele so
vietice au cîștigat toate cele 
10 probe disputate, realizind 
75 puncte fața de 28 obținute 
de atletele americane. După o 
luptă strînsă, în concursul 
masculin au cîștigat atleții ■- 
mericani cu 119—114 puncte. 
Atleții americani au terminat 
învingători în 12 probe, in 
timp ce gazdele s-au clasat pe 
primul loc la 10 probe.

Cea de-a doua zi a meciului 
a fost marcată de excepțio
nala performanță a cunoscutu
lui campion sovietic Valeri 
Brumei, care a stabilit un nou 
record mondial la săritura în 
înălțime, trecind, din cea de 
a treia încercare, peste ștache
ta ridicata la 2,28 m. Vechiul 
record deținut de același atlet 
era de 2,27 m.

R_ p. Romlne care m afli la 
turneu in R. D Germană a În
tâlnit la Eilenburg echipa re
prezentativă a țării. Voleiba
listele romince au terminat 
învingătoare cu scorul de 3—1 
(17—15 ; 15—13 ; 2—15 ; 15— 
11).

★

Echipa feminină de volei a

Duminică au luat sflrșit în
trecerile da caiac-canoe ale 
„Regatei Snagov”, la care au 
participat sportivi din 8 țări. 
Victorioși in 5 probe disputate 
In prima zi, reprezentanții ță
rii noastre au cîștigat tot atâ
tea șî în ziua a doua, demon- 
strind o formă remarcabilă 
înaintea campionatelor mon
diale din Iugoslavia. Cîștigă- 
torii probelor desfășurate du
minică : canoe 1 (1 000 m) :
Ismailciuc (R.P.R.) 4’48” ; caiac 
1 b (1 000 m) Rosberg (R.D.G.) 
4'14”2/10 : caiac dublu fete 
(500 m) U.R.S.S. 2’04”5/I0 ; ca
iac 2 b (1000 m) R.P.R. 
3’44”fl/lfl ; canoe 2 (1 000 m) 
Alexe, Lipalit 4'14’*2/10 ; caiac 
4 f (500 m) R.P.R. ; Ștafeta ca
iac 4x500 m : R.P.R, 7’40”.

>■4 M U< la Bata
■U Ta^ • •»»»• »**

fc/i«lr|r U nn m

Nat F*rw » wwxtată

ÎBlIîrfnle J?? T-'»-, bas
chet, fathsl ca |i deMaastnțis 
de box un ennenrnrila ^eel mai 
pnternie halterofil*7, |i ^echilibra 
pe hirnă” aa atras nuăr 
■art de participant! |i specta
tori. De nn snccea deosebit s-an 
bucurat jocurile nautico |i între
cerile de înot. Spre seară cei 30 
de tineri canoifti, care au par
curs toate lacurile diu jurul Ca
pitalei an fost primiți eu entu- 
liaiK de ltnden|i ți Muncitori. 
In fatagrafia naaitră, un aspect 
din timpul întrecerii „halterofi
lilor'*. Concursul a fost cîștigat 
de Mircca Camți, Undent la In
stitutul agronomie «Nicolae 
Baleeicn”.

caarul COAC-fSi—-J 
UUvraetleMf <• p^ 
.fMrwi re p 

♦|p •• Mar ca w- 
ser *

rat* >ra«a 50OV Pe 
«pacrirtort au t^uta 
•de-. îâ gh -
vie, multico&'c. In 
jurul aerodromului.

Un și 1*
v .rduh * au IrâJfct 
planoarele. , pescă
rușii” aviaiec:. în
scriind rr.9iestc-2^ 
viraje. Prsntre cei 
care le pilotează *e 
allă și maestru] 
sportului Mit cea Fi
nescu, cîștigcîorj] 
concursului interna
țional de planorism. 
Ei s-a clasat pe lo
cul I în două dtn 
cele trei probe trie 
Întrecerilor

Tirgul de pe
Muntele Qăina

ntr-adevăr, pentru ținutul acesta străvechi de păstori, 
vremea aceasta, vremea alegerii turmelor, vremea cobo- 
ririi din pășune spre șesuri, a însemnat, în calendari
stica sa, unul din cele mai importante momente din an. 
Familia ciobanului se aduna toată aici, în jurul vetre- 
lor de la stîni, socotind dobînzile muncii și perspectiva 
anului ce va urma. Sjirțitul acesta de iulie a prilejuit

dintotdeauna, aici, legat de datinile păstorești, mari serbări colective, 
hore și petreceri, încununate cu nunțile ciobanilor tineri. A înflorit 
astfel in jurul sărbătorii, în de-a lungul veacurilor, un bogat ritual 
popular de esență folclorică, exprimînd bucuria constituirii unei noi 
familii, bucuria dragostei ; sărbătoare care lua ca părtași, la feri
cirea mirilor, obștea întreagă, miile de oameni urcați aici din satele 
văilor.

— A mai trecut o vară, pe cînd jucăm la nunta voastră?
— La toamnă, no ! Stai întîi să se

V. H

care s-a Încheiat 
: Mihai B:n- 

dM. •e’re Z«

. ■ RP ? pe
MJ Fă ptato.'iâA. 
Ak*m3 Geo^ea etc.

O iu/tuod de •- 
a siîrmt 

latuc acrobație e- 
xecudffii* da comnn- 
darhd aeroclubului 
reș^o-al Iași — 
Georgn Gîicd, maes
tru ol sporfuârf — 
pe planoml CT 2. 
Cea mai esnoțio- 
nontă taxă a mi
tingului a foii lud 
lenxarM parar-M>>- 
ior. Pe cer e apdruL 
la maie Înălțime, uâ 
avion 1AK 18. După 
un viraj larg ei s-a 
Înscris In picaj, apoi 
a revenit in looping 
>i de iuselajul lui

a sportului 
P. Bulgaria, 
Anghelova, 

sportului 
.s datase.

V. MUREȘ

tadionul Republi
cii din Capitală a 
găzduit timp de 
două zile, dimi
neață și după a- 
miază. finalele 
campionatelor de

atletism ale R.P.R. pentru ju
niori. în marea majoritate a 
probelor, dîrzenia cu care ti
nerii atleți au luptat pentru 
cucerirea titlului de campion 
junior al țării, a fost caracte
ristica principală a întreceri
lor.

Atleții de mîine a-u obținut 
rezultate remarcabile care îi 
situează pe locuri fruntașe și 
printre seniori. Astfel, Horia 
Ștef (C-S-O. Craiova) și Ion 
Osoianu (Dinamo București) 
au realizat în finala probei de 
400 m plat 49.2 sec. Șl re spec- 
tiv 4^£i sec.

De 1 500
m plat- fc«r» disputa:/. 5-a 
terminat cu un rezultat exce
lent (3 : 58.3) reușit in mod 
surprinzător de Ion Căpraru 
(C-S.M. Cluj).

Alergînd curajos, fără să se 
„sperie” de renumele adversa
rilor săi : Constantin Bloțiu, 
Constantin Ene si Cornel Tatu, 
tânărul din comuna Cițcău, 
raionul Dej. a confirmat spe
ranțele pe care și le-a pus an
trenorul Gh. Kiss, fost record
man al probei.

Participînd pentru prima 
oară în probe atletice în toam
na anului trecut, cu ocazia 
„Cupei Agriculturii”, Ion Că
praru a reușit să realizeze vic
toria de acum datorita perse
verenței cu care se pregătește.

In această întrecere Petre 
Ciobanu (Dinamo București),

cîștlgătorul din toamnă 
cursei de sprint din „Cupa o- 
rașului București” a cîștigat 
două probe individuale, 80 m 
plat și 300 m, nrecum și ștafe
ta 4x400 m. El a realizat un 
nou record de juniori II la 80 
m (9,0 sec.) a egalat recordul la 
300 m si a contribuit, alături 
de tovarășii de echipă, la ob
ținerea unui nou record R.P.R. 
de juniori I (ștafeta 4x400 m).

In tabela recordurilor juni
ori II și-au mai înscris numele 
Nicolae Brînzan (Metalul Bucu- 
îaști) la 3 km marș si echipele 
de ștafetă 4x100 m.: S.S.E. 2 
București (la fete) și Farul 
Constanța (la băieți).

Față de comportarea merito
rie a majorității participanți- 
lor și de reușita acestor cam
pionate, cursa de 800 m băieți 
a constituit o notă discordantă. 
După pri—ui tur, deosebit de 
rapid, Gh. Plăcintaru (Știința 
Cluj) a ir.cercat de cîteva ori 
să-1 depășească ne Constantin 
Bloțiu (Rapid București) dar 
acesta în mod neregulamentar 
i-a barat de tot atâtea ori dru
mul, oprindu-1 pe clujan din 
acțiune. Superioritatea catego
rică dovedită de Plăcintaru a 
învins ce ultima sută de metri.

Deși Bloțiu a ajuns pe cu
loarul 3. pentru a-și împiedica 
nepermis adversarul, a fost 
depășit. In mod corect, arbitrii 
concursului au descalificat 
după cursă pe Constantin 
Bloțiu.

Gestul nesportiv al tânărului 
Bloțiu, campionul nostru la 
cros, aflat doar la cîteva ze
cimi de secundă de recordul 
lui Vamoș, a dovedit că nu știe 
să piardă o cursă. De această

comportare nesportivă se face 
vinovat în același timp, antre
norul șău, Gh. Stanei. Bloțiu 
a lipsit prin atitudinea lui re
probabilă aceste campionate 
de un excepțional record de 
juniori la proba de 800 m.

O apreciere generală a re
zultatelor : juniori mici (cate
goria II) față de vîrsta lor, au 
reușit adesea comportări su
perioare juniorilor mari (cate
goria I). Unele probe de la juni
orii mici au fost ciștigate cu 
performanțe superioare ce
lor realizate de juniorii mari. 
Astfel, Gabriela Rădulescu a 
cîștigat săritura în lungime cu 
5,64 m în timp ce Ecaterina 
Potoroacă a obținut titlul de 
campioană la juniori mari cu 
5,51 m. La suliță, junioara II 
Mihaela Peneș (41,17 m) și a 
doua cluată Marilena Citirea 
38,70 m »u obținut performan
te superioare campioanei de 
juniori Rădica Bucea (38,39 m)- 
Niculina Balea a reușit de a- 
semenea, prin cei 1,60 m la înăb 
țime să obțină o performanță 
superioară primelor două cla
sate la junioare I (E. Vîrlan și 
Simona Dascălescu 1,55 m-).

în privința juniorilor mari, 
în afara celor de care ne-am 
ocupat, mai pot să intre în 
curind printre cei mai buni se
niori : Viorel Suciu cu 15,3 la 
110 m garduri, Oros Livia cu 
12,01 m la greutate, Ana Be- 
șuan (în revenire de formă), 
Gh. Catrinescu cu 1,93 m la 
înălțime, Gheorghe Costache 
cu 51,36 m la ciocan.
Aceasta ne face să privim cu 

încredere evoluția viitoare a 
tinerilor noștri atleți.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

★

asprească mustul!

Duminică, 21 iulie 1963... Totul a 
noaptea au ars focuri prin munți, pe 
nord, spre Bihar ia, focuri spre răsărit, spre Muntele Mare, focuri 
spre apus, spre Detunata cea cu colți de ivoriu, focuri pe cer : ta
berele localnicilor, ale ciobanilor și tăietorilor de pădure, popasuri
le miilor de oaspeți veniți de pe Crișuri, din Bajiat, din Hunedoara, 
din Ardealul întreg și de mai departe, din cîmpia cea mare a țării.

Totul a început ca din vechi... Ora 4 dimineața. Focurile pălesc, 
s-eu făcut diafane, se topesc în claritățile care-au crescut nesimțit, 
ca o iarbă din basme, în juru-le. O sută de mii de oameni pîn- 
desc răsăritul. Peste umărul Dealului Crișului și mai departe, peste 
Capuț Dealului, peste Rotundul, Vulturul, Fintîna albă și Trichivăi, 
undeva spre Biharia, răsare soarele. Undeva spre Biharia, în orizon
tul de reverire al acestei pînze de Grigorescu, plutesc cețuri ușoare, 
pulberi calme, un filtru de lumină prin care se cerne timpul, deve
nind infinit.

Totul a început ca din vechi... Din această direcție, adică din 
infinit, vine spre noi o femeie călare. Pe oblînc, desagii cu fluiere, 
tulnice, donițe. Bărbatul pășește alături, țînind calul de frîu. Calul

început ca din vechi... Toată 
coaste, prin văi: focuri spre

crește, suind din scrumul vremii spre noi, pînă ne atinge cu botul 
lui umed, cu nările mirosind a iarbă și fin... în urmă vin motocicle
tele, automobilele, camioanele cu prelată de pînză ; apoi autobuzele 
elegante ale Oficiului Național de Turism, cu turiști străini care ne 
vizitează țara... In urma vin o sulă de mii de oameni de azi.

Totul a început ca din vechi... 14 fete și femei din Avram Iancu 
— comuna de la poalele muntelui — au cumpănit în mină tulnice 
lungi — și văzduhul sorbit s-a prefăcut în cioburi muzicale de soare, 
de piatră și brazi. Cadrul: o scenă de 100 m p, decorată cu drapele 
și ghirlandele de brazi. în față, pe giganticul amfiteatru de iarbă, 
o sută de mii de oameni, într-o tăcere mai vastă ca muntele.

Totul a început ca din vechi, alăturînd tradiției milenare alte și 
alte întîmplări și priveliști, care ne aminteau, în fiecare clipă, anul 
ți epoca în care trăim. Serbarea păstorilor moți a căpătat, în vre
mea noastră caracterul unei vaste competiții cultural-artistice, domi
nată de întrecerea folclorică : lingă cîntecul bătrinesc, Ungă „che
marea Iancului", cea cu șuier de vifor, apar mereu, an de an, cin- 
tecele care slăvesc viața cea nouă instăpînită aici.

Să transcriem pe scurt, in cifre fi date, „edița 1963" a serbării 1

• DRUMUL pînă sus, în vîrful muntelui, drumul acesta săpat 
prin stîncile tari, poartă data verii acesteia. A fost construit de lo
calnici, împreună cu organizatorii serbării.

• PREGĂTIREA PROGRAMULUI ARTISTIC: echipele de fol
cloriști, etnografi și coregrafi ai ansamblului „Ciocîrlia" au bătut, 
vreme de două luni, toate satele dimprejur, culegînd folclorul ținu
tului și așezîndu-l în programul serbării.

• RADIOFICAREA MUNTELUI: da, muntele întreg a fost ra- 
diofical (patru stații de amplificare, două grupuri electrogene și ra-

sonorizat. Serbarea

de formații popu- 
Crișana, tn com pă

portul laconic al specialiștilor : „Muntele a fost 
poate începe !**).

• PROGRAMUL ARTISTIC a fost susținut 
lare localnice, de formații din Hunedoara fi din
nia sub egida ansamblului „Ciodrlia", organizatorul serbării. Pro
gramul ansamblului a cuprins cela mai buna piese din repertoriu și, 
în plus, cînteca ți dansuri din Țara de Piatră („Țarina și învirtila 
din Munții Apuseni”, „Suita de dansuri moțești", „Țarina de la 
Abrud" etc.).

Dar si intrăm in viitoarea petracerii...

...Tirgul a început de cu noapte ; de cu noapte au sunat clarine
tele fi chimvalele de alamă, rotind in juru-le aprige hore ; de cu 
noapte, sub lună, meșterii locului yi-au desfăcut buchetele de tulnice, 
fluierele, donițele, ploștile. Domină peste toate tulnicul. Tulnice de 
toate mărimile, tulnice de o jumătate de metru și tulnice de zece ori 
pe atît, smulse din inima moale a bradului și înflorate cu cuțitul, 
fastuoase ca niște sceptre.

— Meștere, cît îmi ceri pe tulnicul ăsta ?
Desprind, din mănunchiul de linii albe și suple, o frinturâ albă și 

suplă de cintec. Omul are părul alb. Mă privește, ridică din umeri :
— No, că ne-om înțelege.
Oare are vreme să stăm de vorbă ? Sigur câ are. Negoțul n-o 

să sufere în timpul ăsta ? Sigur că nu... Leahu Zosim Âșolii, meșterul 
lemnar din Avram Iancu, nu e un negustor, nu e ceea ce se cheamă 
un „negustor”, așa cum nici ceilalți negustori de pe aici nu sînt,

ceilalți vînd fluiere, furci 
furci, plaști sau ulcioare, 
prăjituri cu miez de nuca 
se petrece la tlrg", vînd

de fapt, negustori. Vinde tulnice așa cum 
de fin, scăunoaie de dulgherie, greble sau 
hamuri sau punguțe de piele pentru tutun, 
sau vinars din cireșe; vînd fiindcă „așa 
fiindcă așa e tradiția.

Meștere, de cîți ani vii la tirgul de-aiei ?
— Vara asta sînt 50 de ani.
Amintiri ?
— Cum a fost prima oară? Cum si fie... Aveam 17 ani. Am 

intrat în vorbă cu o fată, la horă, și ne-am logodit. Ne-am logodit,, 

avea de la moșu (că la noi așa era, purtam bocanci numai în ziua 
nunții), mi i-a dat și m-am însurat. Acum să-ți pun ți eu o întrebare: 
Ai auzit tulnicele de-asi dimineață?.., de pa scenă?..,

— Auzit.
Sunau frumos așa-i ?

— Dumneata le-ai făcut ?
— Nu eu. Meșterul Toader Cosiea Pîrvu, de la noi, de la coope

rativa „Hora moților". Sa-l scrieți la ziarul dv., fiindcă e tînăr. 
Meșteșugul ăsta de tulnicer, vedeți dumneavoastră, s-ar stinge dacă 
n-ar fi și tineri ca el, să-l învețe. Dar iâ știți că sînt tare puțini. 
Băieții pleacă de-acuma pe la școli, ca fiu-meu, care e inginer: 
învață carte, vor să trăiască altcum, ia uita ți-vă La ei...

Arată spre undeva, către tîrg. Mii de tineri moți, mii de băieți fi 
fete, forfotesc de colo-colo, rîd, cîntă, cumpără tulnice cu același in
teres amuzat ca al turistului venit din București sau Constanța. Dar 
în secunda care vine, ceva din ființa lor, din sîngele lor tresare 
neașteptat — neașteptat și misterios chiar și pentru ei — și iată, cineva 
duce un tulnic la buze, scoțînd sunete pe care noi, oaspeții din 
cîmpie, zadarnic ne chinuim să le-atingem. S-au ivit ca din pămînt, 
lingă ei, și o formație de lăutari localnici, cu fluiere, clarinete, 
chimvale și acordeoane.

Hora ii cuprinde pe tofi, doi cita doi, in mișcări care transcriu 
arcuiri de coline moțești, elegante și blinde.

----- ------------- ----- lUgUWll. JTC-am lOțOHII,
iar in anul de-al doilea tata a scos din ladă bocancii de ginere care~i

<

Ng apropiem de o horă de tineri. Zece băieți și zece fete. Inter
viu-fulger, într-o pauză de cîteva clipe :

— De unde sînteți ?
— Din Hălmăgel.
— Cu
— Eu
— Eu
— Eu
--  EU ___ __ _____ __ _ ____

Trifon Vasii, Valeria loaneș, Gheorghe loaneș, Vasilc 
Gavrilă ; băieți ți fete din Hălmăgel, o comună de moți...

Ana Elisie are 18 ani. E mulgătoare la întovărășirea zootehnică 
din comună. („Mulgătoare fruntașă !" — completează cineva.) Vasile, 
cu șase ani mai în vîrsta, e operatorul unei echipe de geologi de la 
Cluj. Dansează de-un ceas împreună. Iureșul amețitor, gigantic, al 
tîrgului, îi desparte însă, printr-un val al mulțimii. Se vor întîlni din 
nou intr-o dimineață de toamnă, la aspritul mustului.

Seara coboară dinspre Detunata. Curcubeie de lumini și 
artificii se arcuiesc peste cimp , împingînd petrecerea departe, tot 
mai departe, spre zori. O sută de mii de oameni au petrecut împreună, 
la aceasta serbare tradițională, străveche, dar mereu tulburătoare ji 
tînără prin farmecul și semnificațiile ei noi.

ce vă ocupați ?
sînt elevă în clasa a XI-a. 
sînt tot elev, într-a IX-a.
lucrez într-o echipă de geologi, 
sînt la școala tehnică minieră din Roșia.

4
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Eram, fericit, îmi creștea inima 
de bucurie cîud un nou tovarăș 
se ridica la cuvînt. Știam că au 
să spună multe cuvinte bune des
pre el. Sorbeam cu nesaț fiecare 
cuvînt care se rostea, pentru că 
îmi dădeam seama că toți comu
niștii vor fi de acord...

L-am cunoscut cu cinci ani în 
urmă. Ne adunaserăm în sala 
clubului vreo 30 de tineri. Urma 
să înceapă o nouă scrie de cursuri 
pentru ridicarea calificării. Aș
teptam sosirea lectorului. Deo
dată ușa se deschide și in ca
drul ei apare un lînăr necunos
cut. Înalt, brunet, ochii mari, 
negri, păr bogat de culoare în
chisă. Era îmbrăcat simplu, in 
pantaloni de doc ți cămară cu 
mînecile suflecate. Ne-a salutat 
zîmbind. Părea de aceeași vîrstă 
cu majoritatea dintre noi : 22—■ 
23 de ani.

Așa am făcut cunoștința cu 
noul nostru inginer. De atunci a 
rămas prietenul tuturor tinerilor. 
Nu ne-am despărțit aproape nici
odată. Eram împreună nu numai 
in procesul de producție dar 
chiar și în timpul liber, la reu
niuni, în excursii. Tovarășul in
giner făcea doar parte din orga
nizația noastră U.T.M., iar de 
cîfiva ani încoace este mereu 
reales în comitetul organizației 
de bază U.T.M. Ajutorul Iui nu 
ne-a lipsit niciodată, în nici o 
împrejurare.

Spre sfirșitul anului trecut, de 
exemplu, tinerii din secția mm- 
stră, laminorul de 650 k* < 
C. S. Hunedoara, se finder la 
stabilirea unui angajament mo
bilizator privind sporirea /reduc
ției de laminate pentru acest an. 
Să te oprești asupra .*ei cifre 
oarecare nu era grei., dar aceasta 
cifră trebui* să reflecta toate 
posibilitățile noastre. In mia-rs 
ei trebuia să ținem teama in pri
mul rînd de rezervele de
care dispunem. Or, termai im 
descoperirea lor inzîmpâmă^ cele 
mai mari greutăți.

Inginerul Var tin ear Vaier te 
străduia ce! mai mult ia căa- 
tarea unei soluții cure ai ae £«•! 
în ajutor. Și iată cuo ne-a roit : 
a înlocuit marealaml uuți«! da 
țagle, care na permitem lamina
re* la viteze mărite, r. ■■ ... 
tip de marcator conceput da 
el și care permite marcarea cm- 
comitenlă a 4—6 bare t» lac de 
2 bara cite se puteam marea pîna 
aeurn.

După cîtrra experiențe, pentru 
tot colectivul secției a devenit o 
certitudine faptul că ratez* de 
laminare poate crește intr-otita 
incit de 1* producția media da 
700 de tone pe schimb si se a- 
jungi la a producție de cr*_ 
1 200, 1 300, 1400 de tune, ia 
funcție de profilul ca se lami
nează. Inovația sa ne-a spnțmit 
in realizarea angajamentului sec

ției de « lumina 15 000 de tona 
de oțel peste sarcinile de plan.

Inginerul Vaier iloriirteac, 
ci ș riga de-acum p mai atu1: în- 
rrr^'rrt țf prețui-ca tarar iții ar 
ia mijlacttl cărora fxc~a. C«mb- 
nițTii. organizația de partid ii 

indenpraape nc::t-^e- 
tM. ii aptan U fiecare pas ia 
îndepăsair ta sare-mlar pe care 
le «rea. V. de moli, kx it:i c«- 

de «
/«=x wejâ de a laz-E«
profile dtomr^i de prt^^ți^zn 
cu cure mml;i Tiorr» u ««-«ai e- 
bifnuiți La Lnd.,xZ-* nrțan-zetiri 
de pmitd •-« astari de
ndieareu Isprtral
Jtarriaaar a font p-imm* care s-a 
ofeni te ze iwețe, iă ae ajute Lx 
iaa^rm naălar F'*/*-
sianalc. Ș* ai șs-a indepdzms cm 
dz-LLe 9 ț, -ea ai sumai...

If* f ^Bzaîi* despre toate «- 
cr—r ~p*e «W ripiffe!»; M«— 
tineuc Vaier cu prilejul primtr-^ 
Iui ia iiuAariia parz-dzLzz < 
tute udemăe arwa /«W> W M 
te«-«ră* nfrai- de cer? lux.r^K 
f> ! rsnmes se bucure ie 
7—4xa pa'te* ie.tr 
tadexttx.

vagonului G.V.S. ? Știți că 
pentru asta ne trebuie 3 zile, 
dar...

Dintre tinerii ajustori a să
rit atunci unul.

— Meștere, dă-mi mie cîțiva 
oameni buni și astăzi avem 
robineții.

Maistrul, om cu experiență, 
l-a privit îndoielnic. „Oi fi tu 
Gheorghe Vasile băiat bun, dar 
ce știi tu ce-i aia organizare ? 
De-abia ai venit la noi..."

— îmi dai, meștere ? nu-1 
slăbi el- Maistrul se învoi 
neconvins :

— Hai să încercăm...
Din clipa aceea Gheorghe 

Vasile a alergat un sfert de 
nră de la un banc la altul. A 
pr2E pe fiecare ajustor cu mina 
Iu» si stea ..aief’ și să execute 
far ă ^asta din operație și 
r.umaî cu scula ..asta”. Atit și 
nimic mai mult Lucru pe 

de operare ! Divizare, di- 
v-jare. divizare pină la cea mai 
simplă rr ș-rare De aici cali
tate. speriaiizare și scurtarea 
unpului de execuție.

Cu mul; l?mp Înainte de în- 
cbet-rm prmuuiui schimb 
Ge=ocme V-arJe s-a prezentat 
La .stru :

— GaU. meștere—
Ma-strui a vmiu a văzut a

lată ie :e s.n: in stare oă-

Vedeze de pe Valea Prahovei

Metode economice de creștere

Cu prilejul 
aniversării Zilei 

Eliberării Poloniei
Ambasadorul R. P- Polone 

în R. P. Romînă, Wieslaw So- 
bierajski, a oferit luni după- 
amiază un cocteil cu prilejul 
sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Polone.

Au luat parte tovarășii Pe
tre Borilă, Alexandru Dră- 
ghici, Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, membri ai C-C. al P.M.R. 
și ai guvernului, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe 
Si membri ai conducerii unor 
ministere, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori, academicieni, și altf 
oameni de știință și cultura, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Sosit de la un drum 
lung, mecanicul de 
locomotivă Oliviu 
Mezel și-a făcut apa
riția intr-o noapte 
tir zic ia Depoul 
C.F.R.- Brașov. După 
o scurtă staționare 
urma să pleee iar în 
cursă. La depou tre
buia numai să com
pleteze apa în bate
riile de acumulatori.

Dar mecanieul Mezel 
observă că de servi
ciu este doar un sin
gur monlator. Celă
lalt era plecat ca ma
caraua la o stație 
unde era nevoie de o 
intervenție.

Mezei îșl făcu nn 
calcul : 12 cutii de 1- 
cumulaiori trebuie 
completate integral 
cu apă și pentru a-

reuta urweasă a ® 
mannnie și cwrtța- 
te. Cete 144 te fețeri

trebuie fnîilr o 

nu poate Heet*a aer
ate operații. Si fttnd 
pe ere ut ia depot se 
apucă de Ine». Men
ta io ral de serviciu fl 
privi moi întâi Barat, 
apoi limbi nd începu

Crucișătorul Potemkin 
ză Ia cinematograful Victoria — 
B dul 6 Martie nr. 7). Elena din 
Troia — cinemascop t rulează la 
cinematografele : Sala Palatului 
R. P. Romîne (seria de bilete nr. 
803). Patria (B-dul Magheru nr. 
12-14), Elena Pavel (sală ei gra
dină — B-dul 6 Martie 141. 1 
Mai (B-dul 1 Mai 322). Grivița 
(Calea Griviței — podul Ba«a- 
rab), G. Cojjhuc (Piața G. Coj- 
bnc nr. 1), Arenele Libertății 
(atr. 11 iunie), Stadionul Ciu
lești. Dragoste și pălăvrăgeli 
Republica (B-dul Mapheru nr, 2), 
București (B-dul 6 Martin^, Gh. 
Doja (Calea Griviței 80), Elo- 
reaaca (str. I. S. Bach 2), Sta
dionul Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare), Grădina 13 Septembrie

CINEMATOGRAFE
(«ir. Doaraneî 9>. PM r«„ — 
cinetnaicop : rnleni I* ri«e«ia- 
tografrle Machrra iB-J«l Wa- 
pheru 29t, Șteîa« rel Xatv >•«■- 
Ștefaa cri Mare e«lt c« «tr L>- 
a?XE3i. G<*4iwa *tr.
le. Vid. .r. SJ.
diei : ralcui la ci w«lMrr»f^âe 
V. Alecu.dri <.«tr. Gr^ț=rr®rs 
24), Lnaiini țB-d.l ă Martie 1— ■_ 
Înfrățirea intre popoare (B-d.l 
Bucnrcțtii Noi), 8 Martie, («tr. 
Buzești 9—11). O perii de um
ma : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (aală ți grădină) 
(B-dul 6 Martie 16), 23 August 
(sală ți grădină) -—- (B-dul Dimi
trov 118), Patuioaral 23 A.fvit-

Gafe* C—n

« :::

fn acest an să se obțină 1178 
purcei, cu 100 mai mulți decît 
era prevăzut inițial în planul 
nostru.

Practica a arătat că pentru 
a putea asigura o producție 
sporită de carne trebuie să știi 
cum sd hrănești porcii. Fura
jul de bază pentru hrana por
cilor îl constituie, la noi în 
gospodărie, porumbul în a- 
mestec cu ovăz, orz și ma
zăre. Dar colectiviștilor care 
lucrează în sectorul porcin, în 
marta lor majoritate tineri și 
finire, rw Ie este indiferent 
la ce preț de cort se produce 
eu~ea. Lu propunerea crescă
torilor de animale, pe baza u- 
nri îndelungate experiențe, se 
Hlocmer** cu succes o parte 

furt/ele concentrate cu 
nutrețuri nerzi, tn special cu 
l-^crrnă. Economii serioase de 
concmltate, firi si iafltien- 
îeze BeQQiir creșterea în cre
uzete se face fi pn» folosirea 
ia hrsaa poredor a unor can- 
rvăp nari ae dovleci. care au 
foot cultivați ntercalat prin 
perTrart». De curind, pentru a 
peaer-liza mfîodeU fruntați- 

«a organizat schimb 
de experiență pe tema mai 
brrnei hrănzri « porcilor ți 
crearea condițiilor pentru li- 
vrvea ruatxcd ccîre stat. 
C reșcă’o-n priaîre
care, _K. Cosma. soții Ga- 

Fkmca Bi! ți alții, 
£2 ac-cer.t-zat îndeosebi pe ne- 
ctsitateu hrăniră diferențiate. 
Ei au «rdtat cd pentru tine
retul porrin pmă la greutatea 
de 46—50 kg administrează 
hrana în trei rații zilnice, iar 
Ia porcii puri la îngrășat hra
na țe dă de dană ori, in res
tul zilei fwid ținuți pe pa

Aje^ierea preocupdri fac ca 
gospoddrta noastră creț- 

tere* porcilor sd se dezvolte 
•’eîntrerupL Sint create con
diții eu planul de contractări 
pe «nad in curj fia supli- 
meniat cu hr numdr însemnat 
de porci.

T?
Cu prilejul celei de-a 19-ș 

aniversări a Zilei Eliberării 
Poloniei — marea sărbătoare 
națională a poporului polonez 
— ambasadorul Republicii 
Populare Polone în R. P. Ro
mînă, Wieslaw Sobierajskl, a 
rostit luni seara o cuvîntare 
la posturile noastre de radio 
și televiziune.

La Casa de cultură din Si
biu a avut loc luni seara o 
adunare consacrată celei de-a 
lfl-a aniversări a Zilei Elibe
rării Poloniei.

La adunare au participat 
oameni ai muncii din între
prinderile si instituțiile sibie- 
ne, reprezentanți ai organelor 
locale de partid si de stat.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Republicii Populare 
Polone, tovarășul Carneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Romine, a adresat o telegramă 
de felicitări tovarășului Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Polone.

ir
Președintele R.S.F. Iugosla

via, I. B- Tito, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romine. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă 
în care mulțumește pentru fe
licitările adresate cu ocazia 
alegerii sale ca președinte al 
R.S F. Iugoslavia.

ă
Ca răspuns la felicitările 

transmise cu prilejul alegerii 
lor în funcția de președinte al 
Marelui Hural popular și res
pectiv președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, tovarășii 
Jamsaranghiin Sambu și Jum- 
jaaghiin Tedenbal au adresat 
telegrame de mulțumiri tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat, și Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine.

- te
De asemenea, tov. Corneliu 

Mănescu. ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romine, a 
primit o telegramă din partea 
tov. Mangalîn Dugersuren, 
prin care mulțumește pentru 
felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul renumirii sale 
In funcția de ministru al afa
cerilor externe al R. p. Mon
gole.

(Agerpres)

DE li MIMSIERll IMĂTANINICUII

I M

Peste 6 000 de tineri, mobili
zați de organizațiile de buf 
TJ.T.M., din întreprinderi, in
stituții șl cartiere din Capita
lă, an participat duminică la 
numeroase acțiuni de muncă 
patriotică. Ei au efectuat 
20 000 ore de muncă patriotică 
pe 15 șantiere de construcții 
ale orașul ni. Tinerii au ajutat 
constructorilor lucrînd la •- 
provizionarea eu materiale și 
materii prime, la curățenie și 
la organizarea locurilor de 
muncă... De asemenea, ei au e- 
fectuat și lucrări de amena
jarea spațiilor verzi în cartiere 
cu blocuri de curind termina
te și au colectat fier vechi din 
incinta șantierelor.

Printre tinerii care s-au e- 
vidențiat se numără eei de la 
Uzinele „Vulcan”, care au lu
crat în tot cursul dimineții la 
șantierul din bulevardul Mă- 
rășești, de la I.O.R. care au 
curățat și nivelat un teren din
tre blocurile din Balta Albă, 
de la ^Electromagnetica’’. „Se
mănătoarea”, Uzinele „23 Au
gust” etc.

Tabârâ de creație
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru). — Sîmbă- 
ta în comuna Șiria 
Arad, Casa regională a crea
ției Banat a deschis o tabă
ră de creație și documentare 
a artiștilor plastici amatori, 
în această tabără sînt pre
zent! 70 de muncitori, colec
tiviști, tehnicieni și ingineri 
din Timișoara, Reșița, Lugoj, 
Arad etc. care timp de 20 de 
zile vor face o bogată docu
mentare de creație în G.A.C. 
și G.A.S., precum și prin 
împrejurimile Șiriei iar im
presiile vor fi transpuse în lu
crările lor.

raionul

ico&ae MaDoiesm 
are ia mare mă- 
■îri drepiale rînd 
scrie fe Corrtem- 
poranui* ci ^pri- 
ma impresie la 
lectura acestui vo

lum de debut este admirabili' 
și că poeziile Constanței Bu
zea ^int pline de concret, vi
brante, cu intuiții de-a dreptul 
surprinzătoare'. Ne găsim, 
fără îndoială. în fața unui 
debut remarcabil, rod al unui 
talent deosebit de Înzestrau 
care. prin muncă ți studiu, 

{ și-a însușit multe din tainele 
| artei. Intre altele, simplitatea 
/ și naturalețea. Ca urmare, 
| fuge cu vădită oroare de me- 
j tafora stridentă, de jocul gra- 
| tuit al imaginilor sau de flu- 

xul necontrolat al asociațiilor. 
I Poeta știe un lucru esențial : 

adevărata poezie înseamnă un 
plus de cunoaștere, descoperire 
a unor teritorii sufletești ine
dite, prospețime. Și mai știe 
că prospețimea nu ține ex
clusiv de expresie sau de mo
dalitate ci e, în primul rînd, o 
problemă de conținut și de vi- 

■ ziune. Meritul Constanței Bu- 
• zea e, în privința aceasta, in- 

■' contestabil. Tînăra poetă aflată 
\ încă la virsta cînd modelele 
l pot încorseta prin autoritatea
■ lor o personalitate în formare, 
> a izbutit să rămînă ea însăși.
< Evocînd universul copilăriei, ea 

, nu plătește tribut nimănui, așa
■ cum nu devine epigon nici cîn- 

tînd euforia dragostei sau ava-

„DE PE PĂMÎNT
de

UtiL Poeta nu se limitează 
numai 1> atit_ Ea mai știe că 
rolul ideilor artistice ia poezie 
e major, ca și mesajul ce tre
buie comunicat cititorului in
terlocutor. Parcurgi nd cartea 
ei de debut impresia e pozi
tivă și sub acest raport, indi- 
cîndu-ne realele disponibilități 
pe care Constanța Buzea le are 
pentru poezia de cugetare. 
Calitățile relevate capătă ma
terializarea corespunzătoare a- 
proape în fiecare piesă inclusă 
în volum, fie că ne-am referi 
la ciclul introductiv („Întîiul 
univers"), fie că am avea în 
vedere celelalte două cicluri 
(„De pe pămint" sau „Anotim
puri de dragoste").

Constanța Buzea
ajw^i, / Dragos: e —■ salcie 
albă de p'.ins ; / lutre săruturi 
ți drumuri i Nu te-am
strius. tf Tot ku md saturi. 
Tot nu-mi ajuR^i Viațd, pe 
mări nesfirțite de cer; / Timpul 
mă înfruntă, vise mă cer / $i 
nu-mi ajungi*. Poeta simte 
atracția trăirii plenare și a cu
noașterii integrale. Ciclul in
troductiv e, în sensul acesta, 
edificator. Luîndu-1 în discu
ție, Nicolae Manolescu îl cri
tică nejustificat, descifrînd în 
el „lipsa unei note mai perso
nale". In realitate, evocarea 
universului infantil e făcută cu 
o intuiție remarcabilă, poeta 
rememorînd procesul de des-

viatul roțu a ploaie — / Viu« 
vara ; nu te împacă— I Doar
me fluierul pe masă-nlăcri- 
mat 1 De dor de stea_ f Plmgi 
in oincri, și se mută i Sufletul 
în lemnul dulce, / Mina as
pră îl usucă, / Buza arsă îl 
bea / Plingi încet cu fruntea-n 
pernă. I Zborul păsărilor sca
de / Spre pdmînt ; spre somn 
te-aduce, / Stinsă, ultima bă
taie. I Numai păru-mi, plin 
de zborul 1 Păsărilor depăr
tate, / A ieșit cu mine-afară, f 
Lung, de dor de ploaie". 
Momentul e de impas și a- 
proape unic în relatarea pro
cesului Ia care ne refeream. 
Constanța Buzea îl depășește 
în instantaneele plecării pe

fm ui dhitre
ec£ pocoe și reafctăpJe cacicm- 

ea gtorre exțnsn cea 
mai eoarzagătoare.

V uimea poeta e huleobție 
diaîertci. traaserimd reacțu 
■eaîimeEtaje de sau
stabilind tntre sme insăți și 
elementele hunii obiective re
lații cu caracter srrbc'ic- Ar
borii, 
atan 
mare 
ta tea 
bună 
formula ideală de comunicare. 
O problemă ca aceasta, difi- 
eilă pentru numeroși debu
tant- a fo«t rezolvată cu suc- 
ees de Constanța Buzea. care, 
fără a ae încurca în imagini 
arborescente menite adesea să 
ascundă lipsa de idei, a știut să 
găsească expresia cea mai po
trivită. mai nuanțată și mai 
concretă pentru a transcrie li
ric sentimentul trăit. E, și în 
aceasta, una din tainele artei, 
pe care tînăra poetă, depășind 
faza dibuirilor și căutărilor, a 
intuit-o.

Prin cartea sa de început, 
Constanța Buzea a depășit 
etapa promisiunilor, înscriin- 
du-și numele printre poeții ta
lentat i ai celei mai tinere ge
nerații de stihuitori. Nu ne în
doim nici o clipă că, pornind 
de Ia certele reușite din „De 
pe pămînt", zborul ei va fi 
mereu ascendent

apa. soarele pnmesc în 
împrejurări funcții de 
sugestivitate. Sensbiii- 
poelei e, irxtisnitahîl, de 
eahtate. găsind în cuvînt

si liter* tur a romi nA
cu aurat* de tcalcrizar* da 

• CfeSSIo j&zidics (5 ani].
• —AL L Cura" din 
Oci . filozof a 1 s- 

lacba si L ter a tura 
«au« pel tici si pla- 

MRcare : taazie s. credit ; evi- 
c*"‘_a eoauKii f6 <2.j : șo.ința jo- 
'jdxr ’5 sar).

UsSrerrtlatea . Babes-Bolrai" din 
Cri; : BIMMitică . ; de-
fecto-oa^ . merii Romi 3 iei ; lim
ba v> &e?A*Er* romi-4 ; ecoaom’e 
p»_'_c* r. 7îa=Jficare : finanțe si 
rrec.: . contabil |i anii i

țărance (5 am).
l*£xveni*j-.a« a.a Timișoara : 

m.cmbci ; ixmBa si literatura 
ramUl « *=.#).

rutul pedagogic .Maxima 
Goexi** da București : limba si li- 
•eeatara nasA — secundar limba 
sa irteratnra rotnlnfi f6 am).

Inrtibital d« stiinț* economics 
.V. L Lemn- din București : eco- 
rem-e pohtkl si planificare ; fi
nanțe »i credit ; evident! conta
bil! ; economia comerțului socia
list (6 amj.

Institutul da culturi fizică si 
spori du București : secția neda- 
•ogici i seepa sportiv! (S ani).

1b cadrul institutelor pedagogice 
de 3 ani ae organizează concurs 
de admitere pentru cursuri firi

frecvență ca durata de 3 ani . 
MClide *i institutele arătate mp 
jos :

Matematici : Baia Mare î Bueu 
iești i Brațav ; Cluj : Galati i 
Iași : Timișoara : Tg. Mureș.

Științe nn turale șl agricole : 
Baia Mare : București j Brațov i 
CJnj i Constanta : Iași : Timișoara.

/ilorie — geografie : București i 
Cluj ; Iași ; Timișoara.

Limba si literatura romînă : Baia 
Mare ; București i Cluj ; Canstanta; 
Craiova : ~ ~ ■

Limba 
limba și 
Mureș.

Limba
Istoria : Tîrgul Mureș.

Educația fizică : București; Clujj 
Iași , Timișoara.

Concursurile hicep în ziua de 27 
august 1963.

Înscrierile se primesc la univer
sitățile și institutele respective 
pin! la data de 20 august. Au 
dreptul să candideze numai per
soanele care îndeplinesc condițiile 
cerute de Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
șj a Consiliului de Miniștri nr. 
1 052/1962.

In broșura „Admiterea în înva- 
țămintul superior 1963”. editată de 
Ministerul Invățămintului, candi
dat» găsesc toate datele privind 
condițiile de admitere și de desfă
șurare a concursului.

Galati ; Iași ; Timișoara, 
și literatura romînă — 
literatura maghiară : Tg.

și literatura roinjnă

AUREL MARTIN
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ANUNȚ
In anul școlar 1963—1964, în sistemul de învățămînt al g 

g cooperației de consum, vor funcționa școli profesionale de 8 
Ș ucenici pentru meseria de vînzători în magazine sătești, li- ‘ 
’ brari, bucătari, cofetari și ospătari. g
g Durata de școlarizare este de 2 ani pentru meseria de vin- 8 
| zător în magazine sătești, librar și ospătar și de 3 ani pentru x 
g meseriile de bucătar și cofetaj. r
8 In anul I al școlilor profesionale de ucenici se primesc 8 
8 absolvenți a 7 clase elementare din mediul rural.
g Pentru meseria de vînzător, librar și ospătar, se primesc 8 
8 candidați in vîrstă de 16—25 ani, iar pentru meseriile de 8 
8 bucătar și cofetar limitele de vîrstă sînt de 14—25 ani.
g Pe întreaga perioadă a școlarizării elevii vor beneficia de 8 
8 indemnizații, uniforme școlare și echipament de lucru iar pe ? 
| timpul școlarizării teoretice vor primi în mod gratuit masa, g 
g transportul, articole de igienă personală, rechizite, precum și 8 
8 manuale școlare în folosință. 8

Înscrierea la examenul de admitere se face pîna la 36 g 
g august a.c. prin biroul de cadre și învățămînt al uniunii 8 
8 raionale a cooperativelor de consum în cadrul căreia domi- £ 

ciliază candidatul.
8 8 
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Tratativele de la Moscova 
cu privire la interzicerea 

experiențelor nucleare
MOSCOVA’ 22 (Agerpres).—* 

în cadrul întîlnirii din 22 iu
lie dintre A. A- Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. Harriman, secre
tar de stat adjunct al S.U.A., 
lordul Hailsham, ministrul 
pentru problemele științei și 
tehnicii al Angliei, și a consi
lierilor lor, s-au realizat pro-

grese în examinarea proiectu
lui de acord cu privire la 
Interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

A continuat, de asemenea, 
schimbul de păreri în alte 
probleme prezentînd interes 
reciproc.

Următoarea întîlnire va a- 
vea loc la 23 iulie.

încheierea Festivalului

de la Moscova
filmul rtaiacsc

„Lujcai 24* items
ca medalii ic irfiat

Iiilensificart'H atacurilor teroriste 
in Guvana Britanică Chinez (locțiitor al șefului de

legației), Kan Sen, membru 
supleant al Biroului Politic, 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, Yan §an- 
kun, membru supleant al Se
cretariatului C- C. al P- C. 
Chinez, Liu Nin-i, membru al 
C.C. al p. C. Chinez, U Siu- 
țiuan, membru al C-C. al P.C. 
Chinez, Pan Țzî-Ii, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez.

în cursul întîlnirii cele două 
părți și-au expus vederile, și 
pozițiile într-o serie de pro
bleme principiale importante 
ale dezvoltării mondiale con
temporane, ale mișcării comu
niste internaționale și ale re“ 
lațiilor sovieto-chineze.

La propunerea delegației 
P.C. Chinez, s-a căzut de acord 
asupra întreruperii activității 
delegațiilor, convorbirile ur- 
mînd să fie continuate după 
un timp oarecare. Locul și 
data continuării convorbirilor 
vor fi stabilite de comun acord 
prin consultări ulterioare în
tre C.C. al P.C.U.S. și C.C. al 
P.C. Chinez.’'

Agențiile TASS și China 
Nouă au transmis următorul 
comunicat cu privire la întîl- 
nirea delegațiilor P.C.U.S. și 
P.C. Chinez :

„între 5 și 20 iulie a avut loc 
la Moscova o întîlnire a dele
gațiilor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Parti
dului Comunist Chinez. La în
tîlnire au participat :

Din partea P.C.U.S. — Miha
il Suslov, membru al Prezidiu
lui, secretar al C-C. al P.C.U.S. 
(șeful delegației), Viktor Gri- 
șin, membru supleant al Prezi
diului C- C. al P.C.U.S., Iuri 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. Leonid Iliciov, secre
tar al C-C. al P.C.U.S., Boris 
Ponomariov, secretar al C. C. 
al P.C.U.S., Pavel Satiukov, 
membru al C- C- al P.C.U.S., 
Stepan Cervonenko, membru 
al C.C. al P.C.U.S.

Din partea P. C. Chinez — 
Den-Siao-pin, membru al Bi
roului Politic, secretar general 
al CC. al P.C. Chinez, (șeful 
delegației), Pin Cijen, membru 
al Biroului Politic, membru al 
Secretariatului c. C. al P. C.

El a arătat că aceasta ar putea 
crea primejdia scindării, țării 
de către puterile imperialiste 
a căror deviză este „dezbină 
și stăpînește”.

Cheddi Jagan a cerut „tutu
ror celor interesați în menți
nerea păcii și stabilității'’ să 
facă totul pentru a împiedica 
scindarea tării.

MOSCOVA 21 (Agerpres . — 
'Juriul celui de-al III-lea Festi
val internațional al filsjâzi de 
la Moscova a conferit nerria 
premiu filmului italian. .Opt ți 
fumăiale'*, regnal de Feder, co 
Fellini.

Medaliile de aur ale Fes .ro
lului de ia Moscova tu loct «£ri- 
baite tihnelor Vxn ££■ sa 
iertăm" (Cehoslovaciei, Jterr* 
ra" (Iugoslavia}, ^Nemoraar-e 
unei fete" (Japonia). Metri.: 
de aur pentru cel txzz 
documentar a fost decerne! fa3- 
tnului „Cintec despre 
Ungară).

Printre tihnele cere ax eh©- 
nul medalii de argzni se 
rd filmul romlnene

împotriva dictatorului Duvalier

Grecia: Ciocnire

îarhxU

a»

Noi manifestațiiHAITI: Iau amploare acțiunile

“despre situația

ale țăranilor italieni

r

• HA

vat.o

%

LONDRA'. — O delegație ■ 
organizației din Londra a Par
tidului Comunist din Marea 
Britanie a remie O scrisoare

** că
Lc r>lr« «țr If coej

PARIS. — Ziarul L'Humani- 
te” din 22 iulie scrie despre 
accentuarea represiunilor po
lițienești împotriva democra
ților de pe Insula Martinira.

a CC »-

PORT AU PRINCE 22 (A- 
gerpres). — Referindu-se la 
declarațiile unor persoane 
care sosesc din Haiti în Re
publica Dominicană, agenții
le de presă relatează despre 
intensificarea acțiunilor an
tiguvernamentale, în scopul 
răsturnării regimului lui Du
valier din Haiti.

Potrivit agenției Associated 
Press, în noaptea de simbătă 
spre duminică în munții din

intre țărani si forte» I >

ale jandarmeriei
ATENA 22. Corespondentul A- 

ger preș transmite: Ziarul „Ta 
Vima” relatează că la 20 iulie la 
Kremasta, in regiunea Agrinion, 
au avut loc serioase ciocniri între 
cîteva sute de țărani greci și forțe 
ale jandarmeriei. Ciocnirile, care 
au durat mai multe ore, au fost 
cauzate de intervenția jandarme
riei împotriva unui marș de pro
test al țăranilor față de condi
țiile grele de trai și confiscarea 
pământurilor lor de către autori
tăți pentru construirea pe aceste 
terenuri a unei uzine. Pentru pla
ta indemnizației de despăgubire 
țăranilor li se cere titlul de pro
prietate, act pe care mul ți dintre 
ei nu-1 mai au. După ce au tras 
focuri de avertisment în aer jan
darmii au atacat pe țărani cu bas
toane de cauciuc, facînd uz de 
bombe cu gaze lacrimogene.

Ziarul „To Vima* scrie că in 
cursul ciocnirilor de simbătă au 
fost răniți grav zece țărani și șase 
jandarmi. Numeroși alții au fost 
răniți mai ușor. Optzeci de ță
rani au fost arestați.

Situația din regiunea Agrinion 
sa menține încordată. Țăranii, 
care au fost nevoiți aă te re
tragă în urm-a atacurilor jandar
milor, au declarat că nu vor re
nunța la lupta lor.

Succese 
ale patrioților 
din Guineea 
Portugheză

BISSAU. — Partizanii din G 
neea Portugheza dețin controlai 
aiupra întregii regiuni indice a 
țării, bogata în culturi de orez, cu 
excepția cîtorva centre militare 
care mai sînt anb atăpînirea tru
pelor portugheze, a declarat 
Amilcar Cabrai, unn] din liderii 
partidului Mișcarea de eliberare 
din Guineea Portugheză și Insu
lele Capului Verde. E] a subliniat, 
de asemenea, că în ciuda atacu
rilor ți repetatelor bombarda
mente, „trupele portugheze nu 
vor mai rămine multă vreme nici 
în aceste centre”. Potrivit decla
rației lui Cabrai, patrioții au dis
trus toate podurile care legau ca
pitala, Bissau, de centrele comer
ciale importante de Ia nord ți 
aud ți au atacat mai multe co
loane de aoldați colonialiști, pro- 
vacîndu-le mari pierderi.

HAVANA. — La Havana a luat 
iflrșlt consfătuirea tehnică națio
nală cu priviră la problemele creș
terii animalelor, organizată de In
stitutul national pentru reforma a- 
grarfi. Timp de trei zile la consfă
tuire s-a desfășurat o discuție în
suflețită pe marginea problemelor 
dezvoltării creșterii animalelor în 
Cuba. La consfătuire au luat cu- 
vîntul Carlos Rafael Rodriguez, 
președintele Institutului national 
al reformei agrare, șefi ai unor 
secții ai institutului, numeroși re
prezentanți ai secțiilor provinciale. 
La ședința de încheiere a consfă
tuirii, Fidel Castro, secretar al 
conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste și 
prim ministru al Cubei, a rostit o 
amplă cuvîntare. El a vorbit des
pre perspectivele uriașe ale dez
voltării creșterii animalelor in 
Cuba.

CAIRO. — Săptămânalul ..Roztr 
El-Yussefu care apare la Cairo a- 
nunță că rămășițele trupelor zdro
bite ale fostului imam yemenit El- 
Badr sînt comandate de colonelul 
american în retragere Bruce Coad. 
Acest colonel a obținut cetățenia 
yemenits, a devenit musulman șl 
și-a schimbai numele în Abdur- 
Rahman. In prezent, scrie revista, 
el călătorește prin țările europene, 
recrutînd mercenari pentru trupele 
Imamului răsturnat.

După cum scrie revista, El Badr 
fi-a angajat cîțiva piloțl englezi și 
americani șl In momentul de față 
agenții lui duc tratative pentru 
cumpărarea de avioane care să fie 
folosite în lupta împotriva trupe
lor republicane din Yemen.

jurul capitalei haitiene au a- 
vut loc lupte între forțele 

insurgente ți trupele guverna
mentale. Aoenția Reuter men
ționează, referindu-s* la de
clarația unui 
tian exilat 
Dominicană, 
au ocupat 
localitatea 
urbie a 
Prince, ți 
ment aparținînd trupelor gu
vernului.

Agenția United Press Inter
national se referă la o serie de 
alte ciocniri care au a rut loc 
între insurgenți ți trupele gu
vernamentala în cursul săptă
mânii trecute. Astfel, insurgen
ții au atacat săptămina trecută 
un punct militar din oralul 
Kenskoff.

Alte declarații ale unor per
soane particulare sosite din 
Haiti la Santo Domingo vor
besc despre atacarea de către 
forțele insurgente a academiei 
militare haitiene.

senator hai- 
în Republica 
că insurgenții 

pentru cîteva ore 
PetionviUe, o mb- 
orațului Port au 
au capturat arma-

a scenelor de 
cântări reușite iu 
norizirii atereniamce.

Organizațule obșieetl ti de 
creație din UJtN-S. u carieri 
diplome de cînntrrf f «W
prezentate ia cel de-ad IB-Jee 
Festivul inleroatMoal ai £ 
tui de la Moscova- Uns 
Scriitorilor din U. R. S. S. a 
conferit diploma sa. pentru cei 
mei bun scenariu., fii 
mlnesc ^Lupeni 29^.

i Speciale

ROMA. 22 (Agerpres). — La 
22 iulie in italia a început un 
nou val de manifestații de 
masa ale țăranilor pentru în
făptuirea reformei agrare.

In avangarda luptei se află 
proletariatul de la sate • mun
citorii agricoli ji dijmașii. Ei 
cer sd fie revizuite radical con
tractele colective care regle
mentează condițiile lor de 
rr.unci. In sprijinul acestei re
vendicări într-o serie de pro
vincii au început greve ale 
muncitorilor agricoli.

Puternice manifestații pen
tru reforma agrară se desfă- 
foară ți în regiunile în care 
dijma este forma predominan
tă in agricultură. Lupta dij- 
mcțUor este îndreptată împo
triva lichidării moșiilor. In 
rindul dijmaților italieni se 
accentuează tendința spre cre
area vanr cooperative agricole 
de producție, care încept să se 
creeze f* momentul de față în 
■ameroase regiuni din țară.

La 22 iulie, vrima zi a nou
lui ral de manfestații țără
nești din întreaga Italie, au 
participat la luptă în total 1 

fi jumătate de agricul-

Sosirea la Pekin

(Agerpres)

4.

din industria carboniferă a Belgiei
BRUXELLES 22 (Agerpres). 

— Ziarele occidentale anunță 
că înalta Autoritate a „Comu
nității europene a rărtnmelnî 
și oțelului • a luat în discuție 
recent criza serioasă care se 
manifestă în industria carbo
niferă a Belgiei. După rum s-a 
mai anunțat, această țară a 
fost obligată de către organis
mul de conducere al r_EC.fi. 
să-și „reducă ’ producția de 
cărbune prin închiderea ușor 
mine și dea concedierea ui 
mare număr de numritori, a- 
ceasta pentru a ușura, pe ci: 
posibil, situația critici a in
dustriilor carbonifere din ce
lelalte țări membre ale „co
munității"

Potrivit datelor operate, în
tre 1959-1963 Belgia a *oct sa-

DAMASC 22 (Agt_ijxc_i>_ 
In dimineața zilei de 22 taîae 
postul de radio a
transmis un camumeat al y- 
n erai ului Amin ei Hxfrr. gu
vernatorul militar frn
care se anunță i
marțială continuă rămlră
în vigoare. Potrivit vestei 
legi, sînt interzise grupurile 
mai maxi de 5 pera-nr# 
portul de arme.

Intr-un alt rn- ■ 
anunță crearea la Dae*aa 
linei rpgitml eu «țwr-al
în care este interzisă tutnna

ROMA — Valcnal Iik 
SjcjJjo. cel maj mart vuieta 
al Europei, a începui si sevens 
Îs tflrșituj sâptămlnii trecute to
rente de Itn-d. Erupția de lovi ■ 
fost Însoțită de puie mice expJaxu. 
In același timp, pe le time regiaal 
di a Italia de nord- ves t si căuta 
seedi ieramand a Franței rtm În
registra/ mai multe cutremure, 
care au provocat lud puține pa
gube materiale.

tarU ; 
rpo

« 4 Ci JCW

■ w «M
* 1 «rW
•CaH au r*

LDNDBA- — Mata Ti
taltti celor 100*. care
LjXÂ IrepotriTX rarm LirwârLcr 
■neleare. au roatnma: Lt 21 izba 
să posteze pcE&eQ ta le[a rese- 
d-Eîei ofidala ■ azhjepiaccpulni 
de Canterbury. Arthur V>asey 
Pichetele an incepat si fie forma
le înainte cu o zi. la uiB» de 
protest împotriva refuzului arhie
piscopului de a se Intîlni cu 
membrii ,,Cornitetnhii celor 100“ 
Si a discuta împreună cu ei pro
blema participării activa a biseri
cii creștine la mițearea carc are

OTTAWA. — Afla’iL-e de pre- 
s=j ex-izțâ cd le n:ma cizcaini e 
caud aew btiZevice — JTritonaai^ 
fi _Xoo=4Bh HeaeP — ia guidt 
unviidtai Sf. Lainenția tCanadaf. 
22 de persoane an nunii, 12 Unt 
declare!t dispărute, iar alte 16 
rănite.

a delegației
PEKIN 21 (Agerpres). — 

Agenția China Nouă transmi
te : La 21 iulie s-a Înapoiat la 
Pekin, venind din Moscova, 
delegația Partidului Comunist 
Chinez. în frunte cu Den Siao- 
pin, șeful delegației, și pin Ci
jen, locțiitor al șefului dele
gației care au luat parte la 
întîlnirea bilaterală cu delega
ția Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

P. C. Chinez
Membrii delegației au fost In- 

tîmpinați pe aeroport de Mao 
Țze-dun, Liu Sac-ți, Ciu En- 
lai, Ciu De, Dun Bi-u, precum 
și de alți conducători ai P.C. 
Chinez și ai statului, oameni ai 
muncii din capitala R. P. Chi
neze. De asemenea, au fost de 
față membri ai corpului diplo
matic din țările socialiste.

Continuă acțiunile populației de culoare 
din S.U.A. împotriva segregației rasiale

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Agențiile de presă continuă 
să publice știri despre acțiu
nile ferme ale populației de 
culoare din S.UA împotriva 
segregației rasiale.

Duminică a avut loc în car
tierul newyorkez Brooklyn un 
mare miting la care au parti - 
ci pat, potrivit agenției France 
Presse. aproximativ 6 000 de 
negri. Vorbitorii relevă agen-

ția, au afirmat că lupta pentru 
egalitatea rasială va continua 
pină ce va fi încununată cu 
succes. Participanții la miting 
au hotărît să organizeze o ma
nifestație care urmează să ai
bă loc în fața unui șantier de 
construcții în semn de protest 
împotriva discriminării rasia
le la angajarea brațelor de 
muncă în construcții.

La Ocala (Florida), în urma 
imnr demonstrați* împotriva 
segregației au fost arestate 18 
persoane, după re. chiar in 
timpsii acestor demonstrat’ i. 
fiii teri arestate alte 40 de 
persoane.

Agenția United Press Inter
national relatează că Ia La
wrence (Kansas) aproximativ

100 de persoane de culoare și 
70 de albi au participat la un 
marș împotriva segregației.

La Cambridge (Maryland) 
politia locală a folosit baione
te și gaze lacrimogene pentru 
a împrăștia o demonstrație 
împotriva segregației. După 
cum se știe, orașul Cambrid
ge se află sub legea marția
lă, instituită de autoritățile 
locale împotriva demonstrații
lor populației de culoare. O- 
rațul este sub controlul trupe
lor gărzii naționale (unitățile 
locale de sub jurisdicția sta
tului). iar demonstrațiile îm
potriva segregației au fost in
terzise de autoritățile statului 
Maryland.

/7 a ■ m

bine sta 
în spatele 

lui Salazar

<

wkSiiW, peatrn dezonrart
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=.—j-tnhx: pdîru construcțiile 
din Anglia în care 

cere 4 se ia mâsuri urgente 
pnriu bchidarea crizei de K>- 

E—- L.k !?. J-:rj ■■ 
r t -- L rara ex

pos un program nrecis in a- 
cesx Ammir care urmărește 
H aa^xr* locuințe la mii de 
*asa£n rare n-au un acoperiș 
«i să pună capăt jafului legi
fera* nocticat de proprietarii 
de case si a* speculanții de 
tesesni de construcții edili
tare. Autorii scrisorii cer prin
tre altele, guvernului să dea 

crganelcr de ad- 
m -ustraț.e locală nentru a re- 
ch_. ițanea 20 000 de case parti- 
t tilare libere. Organizația din 
Lcndra a Partidului Comunist 
din Marea Britanie cere să fie 
E=u*±tă fnimoaca lege privind 
cmriile (1957). care a dat mină 
Lberă proprietarilor de case 
in perceperea chiriilor, pentru 
a pune capăt speculei cu locuri 
de case autorii scrisorii consi
deră necesar să fie naționali
zate toate terenurile orașului. 
Chiar ți presa de dreapta este 
nevoită să recunoască situația 
scandaloasă creată în acest 
domeniu. Intr-un articol publi
cat la 22 iulie consacrat pro
blemelor lipsei de locuințe și 
jefuirii chiriașilor de către 
proprietarii de case, ziarul 
conservator „Daily Mail” scrie: 
„Acesta este un gangsterism 
care lipsește numeroase fami
lii de un cămin*.
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seHim In 2iarul „TIMES': Puterile occidentale 
situează pe o poziția rațională atunci cind sprijină 
la O.N.U., Portugalia în problema Angolei și Mo- 
zambicului”.

Luată la bani mărunți „poziția rațională’' la care 
se referă „Times'’ se explică în felul următor •

— In Anglia extracția și comerțul de diamante 
se allă în mîinile Băncii americane Morgan, ale companiei An
gola-American Corporation of South Airica aflată sub con
trolul capitalului englez și american precum și ale monopolu
lui belgian Union Miniere du Haut-Kalanga.

— Concesiunile monopolului anglo-portughez Angola Dia
mond Company' cuprind 90 la sulă din teritoriul Angolei. Ex
tracția de petrol în această colonie portugheză se găsește în 
mîinile companiei belgiene Petroiina și ale băncii americane 
Chase National Bank.

— Bogățiile Mozambicului sînt stăpînite de monopolul on' 
g!o-portughez Angola Diamond Company, de compania ame
ricană Anaconda Mining Cooper și de consorțiul belgian Union 
Miniere de Haut-Kalanga.

Monopolurile care jefuiesc Angola și Mozambicul obțin 
fituri fabuloase. Rata profitului anual se ridică la aproape 80 
la sută. Numai în 1962 monopolurile care „operează’’ în Mo- 
zambîc au obținut 60 260 000 dolari profit net la un capital 
investit de 80 000 000 de dolari.

Descriind activitatea monopolurilor în coloniile portugheze 
ziarul lrancez „LE MONDE ‘ nota : „Portugalia acționează în 
coloniile sale ca mandatară a marelui capital străin”.

Așadar, în spatele lui Salazar stau marile monopoluri din 
Occident. Si ele sprijină din răsputeri menținerea jugului colo
nial, aducător de uriașe profituri.
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Pariu ,.matle“

f.r>.
in ziarul vest-german „STUTTGARTER ZEITUNG” 
aflăm că mulți locuitori ai R.F.G, încheie pariuri 
cu tema : cind va intra în guvernul de la Bonn 
unul din foștii slandartenfiihreri S.S. După părerea 
ziarului, „aceste pariuri sînt întru totul justifi
cate”. fn sprijinul acestei păreri se dau cîteva 
exemple edificatoare :

1) în Bundestagul de la Bonn se află actualmente 35 de per
soane care au ocupat posturi de răspundere în "Wehrmachtul 
hi tier ist.

2) In ultimii doi ani au fost numiți la conducerea diferitelor 
districte ale poliției din landurile vest-germane 132 de foști 
ofițeri S.S.

3) Chiar la începutul lunii în curs, a fost numit în funcția 
de ministru, în landul Bavariei, Peter Prticklmayer. Biografia 
sa este ilustrată perfect prin următoarele trei date : în 1935 n 
intrat în detașamentele S.S. ; 
schariuhrer; a fost locțiitor al 
al morții de Ia Mauthausen.

„Renazificarea vieții publice 
sează rapid în ultimii ani’’ — 
Ziarul amintește și alte cazuri 
trecute în ultima perioadă: acordarea unei pensii grase Iui f 
Laulz, procurorul general al celui de-al treilea Reich, numirea 
în cadrul ministerului afacerilor externe a peste 20 de foști 
diploma/! hitleriști.

Dacă evenimentele vor continua să evolueze în această di
recție, nu încape îndoială că pariul va fi cîșligat de cei care 
afirmă că în foarte scurtă vreme „fuhrerii’' S.S. vor intra în 
guvernul de la Bonn.

ș 

a avansat pînă la gradul de S 
comandantului lagărului nazist ■

în republica federală progre- 
constată „Sluttgarter Zeilung". 
nu mai puțin concludente pe‘

E. R.
i

1 I

r_EC.fi
S.UA

