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Pentru o cît mai bună 
gospodărire a orașelor

economisiți din populare ! țSînt căror gospodari asemănătoare :

4 PAGINI - 20 BANI

unițivă!

(Foto : Gh. Vințilă)
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Realizările metalurgiștilor brăileni
BRĂILA (cores]BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — Con

structorii de utilaj greu de la uzina 
„Progresul“-Brăila au realizat în acest 
an mai mult de 20 excavatoare și va
goane siderurgice peste plan. De 
la începutul anului, în uzină s-au 
produs în plus față de plan aproape 400 
tone de oțel lichid, peste 130 tone piese 
forjate și matrițate. Din angajamentul 
luat în întrecere de a obține 1 500 000 
lei economii suplimentare la prețul de 
cost, colectivul uzinei a realizat numai 
în 4 luni 816 000 lei.

din constatările teren, în unele are un cafacter organelor locale precădere spre frumusețare, și flori etc. Fără îndoială că acestea sînt lucruri frumoase și utile. Dar se poate restrînge oare întrecerea numai la înfrumusețarea orașelor ? Simpla trecere în revistă a obiectivelor întrecerii arată că acestea au un cadru mult mai larg, că scopul întregii acțiuni este ridicarea nivelului general de gospodărire și de deservire a populației în toate localitățile.De ani de zile, bunăoară, datele cu privire la mersul întrecerii în orașul Medgidia se referă la aceleași lucruri : cîți pomi și flori s-au plantat, cîte parcuri au fost amenajate, cîți metri pătrați de stradă au fost pavați. Vizitînd orașul, îți dai seama cu ușurință că celelalte obiective ale întrecerii au fost pur și simplu neglijate. Lucrările de întreținere a fondului de locuințe sînt de mult timp tărăgănate, iar la cele de salubritate planul nu este nici pe departe îndeplinit ; în rețeaua de magazine și unități de alimentație publică sînt lipsuri pe care alte orașe, mai mici decît Medgidia, le-au înlăturat de mult. Tovarășii din comitetul executiv cu care s-a stat de vorbă recent nu și-au propus încă nimic concret pentru ca pe viitor participarea o-, rașului la întrecere să se desfășoare pe un front mai larg.Sînt și alte orașe în care unele obiective principale ale întrecerii, de rezolvarea cărora răspund direct comitetele executive ale sfaturilor populare, sînt neglijate : se tergiversează merciale cartiere, blocuri timp îndelungat neamenajate, ganizarea transportului în comun și administrarea hotelurilor lasă de dorit.Orașelor fruntașe li se dă în fiecare an importante mulente materiale. Sfaturile populare ale acestora primesc utilaje moderne pentru executarea lucrărilor de salubritate, canalizare, întreținerea spațiilor verzi etc., fiind astfel sprijinite în ridicarea continuă a gradului de gospodărire și confort. Este deci în interesul fiecărui oraș, al cetățenilor înșiși, să lupte pentru ocuparea unui cît mai bun în întrecere.De cîtva timp, întrecerea gospodărească a cuprins și comunele țării. Aici construirea de așezăminte culturale, pentru ocrotirea sănătății, îngrijirea caselor, pietruirea drumurilor, repararea podurilor, a- menajarea canalelor de scurgere a apei și altele stau în atenția comitetelor executive ale sfaturilor populare, a deputaților și colectiviștilor. De buna desfășurare a întrecerii în mediul rural se ocupă îndeaproape sfaturile populare raionale.Dat fiind caracterul larg al întrecerii la orașe și sate, însemnătatea social-economică a acțiunilor legate de această întrecere, este necesar ca organele locale de partid, în special comitetele orășenești și raionale, să îndrume sfaturile populare și să urmărească îndeplinirea sarcinilor trasate în această direcție

Și făcute pe locuri întrecerea unilateral, atenția îndreptîndu-se cu acțiunile de în-plantări de pomi
Orașul Roman văzut din avion

Succes lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de consum!

An de an, statul nostru investește în construirea de locuințe și alte lucrări gospodărești-edilitare jime importante. Orașele își schimbă treptat înfățișarea; pretutindeni se înalță blocuri de locuințe confortabile, cartiere moderne; se dezvoltă rețeaua unităților comerciale și de deservire, se înființează trasee noi pentru transportul în comun; anual se amenajează mii și mii de metri pătrați de parcuri și grădini. Modernizarea localităților, ridicarea nivelului de deservire a populației sînt sarcini care stau permanent în atenția organelor de partid și de stat, întrecerea pentru mai buna gospodărire a orașelor devenind o tradiție.Bucurîndu-se de o largă popularitate, întrecerea a cuprins sfaturile populare, a antrenat sute de mii de cetățeni. In regiunea Maramureș, acțiunile cetățenești pentru gospodărire și înfrumusețare au avut anul trecut o mare amploare; ele s-au încheiat cu un bilanț pozitiv : 11 000 000 lei bugetele sfaturilor și alte regiuni ai prezintă rezultateBacău, Cluj, Galați și altele. Sumele economisite sînt folosite de sfaturile populare pentru realizarea de social-culturale, cat pentru lucrările de acesf fel fiind pretutindeni în permanență depășit.Gospodarii din Baia Mare, precum și din alte localități au înțeles că 
tuturor obiectivelor întrecerii dintre orașe trebuie să li se acorde, în a- ceeași măsură, atenția cuvenită. La Deva, de pildă, comitetul orășenesc de partid, comitetul executiv al sfatului popular și deputății, înțelegînd rostul întrecerii, cît și necesitatea îndeplinirii tuturor obiectivelor ei, au inițiat, alături de acțiunile specifice înfrumusețării— amenajarea de spații verzi, modernizarea străzilor — și acțiuni legate direct de buna deservire a cetățenilor, de ridicarea nivelului lor de viață. Fondurile prevăzute pentru lucrări de apă și canalizare au fost folosite cu chibzuință; pentru ca mărfurile existente în rețeaua comercială să corespundă cerințelor, sînt organizate consfătuiri cu cetățenii; se extind metodele de deservire rapidă, transportul mărfurilor la domiciliu; se îmbunătățește transportul în comun ; în policlinici și spitale activitatea este tot mai judicios organizată. Este - firesc ca în asemenea condiții—cînd îndeplinirea obiectivelor întrecerii este analizată periodic de organele locale de partid și de stat, cînd se fac eforturi ca experiența pozitivă dintr-un sector să fie împărtășită și altora — Deva să se situeze printre orașele fruntașe în întrecere. Și la Cluj, Onești, Roman, Piatra Neamț, gospodarii orașelor acordă atenție tuturor obiectivelor întrecerii, acest lucru resimțindu-se din plin în viața orașelor respective.Desigur, ș-ar mai putea da ca e- xemplu și alte orașe unde comitetele executive ale sfaturilor populare privesc întrecerea ca o acțiune gospodărească de ansamblu, acordînd a- tenție utilizării economice a fondurilor bugetare, folosirii pe toate căile a resurselor naturale, punerii în practică a propunerilor și de partid și guvern. Membrii comi- inițiativelor venite din masă. Rezultatele obținute sînt determinate totodată și de munca educativă desfășurată în rîndul cetățenilor. întreținerea bună a locuințelor, păstrarea avutului obștesc, a mobilierului urbanistic, din instituțiile social-culturale se răsfrîng nemijlocit asupra acelora care beneficiază de ele, asupra maselor largi de oameni ai muncii.Așa cum rezultă însă din scrisorile unor corespondenți voluntari

noi obiective gospodărești, volumul planifi

deschiderea unităților coși de deservire în noile spațiile din jurul unor recent construite rămîn or-maiacor- sti-

Casa memorials „Ciprian Porumbescu“
SUCEAVA (coresp. „Scîn

teii"). — Ieri, zi de sărbă
toare în comuna Ciprian Po
rumbescu. Casa în care a 
locuit o vreme, Ciprian Po
rumbescu, a fost vizitată de 
mii de oameni ai muncii de 
pe cuprinsul regiunii și din 
țară. Cu prilejul împlinirii a 
80 de ani de la moartea 
compozitorului, s-a deschis 
aici o casă memorials.

Alături de pozele profeso
rilor săi de muzică, Carol 
Miculi, Simion Mayer și al
ții, în casa memorials se 
află o fotografie a bătrinu
lui lăutar din Stupea, Ioni-

că Bidirel, zis Nagîț, unul 
din cei mai de seamă pur
tători de folclor din regiu
ne.

In pitorescul decor din 
curtea casei, au domnit ieri 
cîteva clipe de liniște. în 
chip de omagiu și prețuire 
pentru cel care, prin cele 
peste 200 de compoziții, a 
dus pînă departe faima și 
frumusețea acestor locuri. 
După inaugurarea casei me
moriale a . avut loc o 
serbare cîmpenească la care 
și-au dat concursul aproape 
1 000 de artiști. în fo
tografie: Un grup de vizi
tatori

Consfătuire privind calitatea utilajului 
chimic și de rafinării

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La Ploiești a avut 
loc o consfătuire organizată. de Direcția gene
rală de utilaj chimic, energetic și metalurgic din Mi
nisterul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
avînd ca temă problema calității utilajului chimic și 
de rafinării. Reprezentanții uzinelor „23 August“, 
„Vulcan“ și „Grivița Roșie“ din București și ai Uzi
nei de utilaj chimic și de rafinării iu. 2 Ploiești au 
prezentat referate despre acțiunile întreprinse în 
ultimele luni pentru îmbunătățirea calității produse
lor și rezultatele obținute în această privință. Pe baza 
discuțiilor, la consfătuire s-au făcut recomandări 
pentru aplicarea de noi măsuri care să ducă la ridi
carea în continuare a nivelului calitativ al aparataju- 
lui chimic și de rafinării fabricat în țară.

Astăzi încep lucrările celui de-al IV-lea Congres al cooperației de consum. Sub îndrumarea înțeleaptă a partidului, cooperația de consum din țara noastră a cunoscut o largă și continuă dezvoltare. Ea cuprinde în prezent peste 6 200 000 de membri, în rîndul celor aproape 3 000 de delegați și invitați se numără membri cooperatori fruntași, președinți de organizații și unități cooperatiste, economiști, tehnicieni și specialiști din acest sector, colectiviști. La Congres asistă și numeroși oaspeți, reprezentanți ai organizațiilor cooperatiste de peste hotare, care au sosit zilele acestea în Capitală.Lucrările Congresului, care vor face bilanțul activității multilaterale desfășurate în ultimii patru

ani, vor stabili totodată sarcinile dezvoltării viitoare a cooperației de consum, în lumina hotărîrilor Congresului al Ill-lea al P.M.R. Această largă și cuprinzătoare organizație de masă este menită să aducă o contribuție tot mai însemnată la întărirea legăturilor economice dintre oraș și sat, la educarea maselor țărănimii în spiritul socialismului, la întărirea continuă a alianței munci- torești-țărănești. Hotărîrile ce se vor lua la încheierea Congresului vor face să crească și mai mult contribuția cooperației la intensificarea continuă a schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, verigă importantă a luptei pentru desăvîr- șirea construcției socialiste în patria noastră.Urăm succes deplin lucrărilor ■ Congresului.
O nouă 
fabrică 

de băuturi 
răcoritoare

GALAȚI (co- 
resp. „Scînteii”). 
— La Galați a fost 

dată 
o 

de

construită și 
în funcțiune 
nouă fabrică 
băuturi răcoritoare
preparate - din 
sucuri din fructe. 
Fabrica este înzes
trată cu utilaje
moderne. Capaci
tatea de producție 
a noii unităti este 
de 6 000 sticle pe

Teatrul de Comedie 
și-a reluat activitatea

Aseară, Teatrul de Comedie și-a re
luat activitatea prezentînd în premieră 
piesa „Umbra" de E. Șvarț. Din distri
buție fac parte : Iurie Darie, Gheorghe 
Dinică, Eliza Plopeanu, Sanda Toma, 
D. Rucăreanu, Amza Pellea, Aurelia 
Vasilescu, Mircea Șeptilici, N. Găr- 
descu, artist emerit, Florin Scărlătes- 
cu, Mircea C'ônstantinescu, D. Chesa, 
D. Crîșmaru, V. Plătăreanu, Șt. Tăpă- 
lagă și alții.

Regia spectacolului este semnată de 
D. Esrig. Decorurile și costumele au 
fost realizate de I, Popescu-Udriște.

loc
Cei mai mici școlari au sărbătorit 

ieri încheierea anului școlar. Dimi
neața, în sălile de festivități ale șco
lilor, la teatrele de vară, cămine cul
turale și cluburi s-au adunat elevii 
din clasele I-IV, învățătorii și părin
ții copiilor. Prin recitări și cîntece, 
dansuri și jocuri pionierești, pregătite 
cu migală, cei mai tineri elevi ai pa
triei au mulțumit partidului — părin
tele iubit al copiilor — pentru noile 
școli luminoase și spațioase, pentru 
manualele școlare gratuite și pentru 
condițiile din ce în ce mai bune de 
învățătură și viață. Recunoștința lor 
s-a îndreptat spre învățătorii care, cu 
dragoste și răbdare, îi ajută să des
cifreze tainele cărților.

La capătul unui an de rodnică ac-

licitate, cînd majoritatea carnetelor 
cuprind note de 9 și 10, împărțirea 
premiilor a marcat atît răsplătirea 
muncii depuse cit și începutul unei 
vacanțe bogate în activități cultural- 
educative, pe care statul nostru o a- 
sigură copiilor de vîrstă școlară. 
Peste cîteva zile, taberele de la 
munte și mare, stațiunile balneo-cli- 
materice, cabanele din cele mai pi
torești locuri din țară vor răsuna de 
cîntece pionierești și de voia bună a 
celor 2 100 000 de școlari care vor 
străbate, în excursii și drumeții, în
tregul cuprins-al patriei. In același 
timp, pe pionieri și școlari îi așteaptă 
cluburi special amenajate, filme și 
spectacole artistice, simpozioane, 
concursuri sportive și alte surprize 
ale vacanței.

In excursie cu vasul 
„Neptun“

Duminică la prînz vasul „Neptun" 
ieșit pentru prima oară în acest an 

în largul Mării Negre avînd la bord 
oameni ai muncii din orașul Constan
ța și din țară aflați la odihnă pe lito- 
ral. S-a inaugurat astfel sezonul de 
vară al croazierelor de agrement pe 
mare. Cu începere de la această dată, 
vasul „Neptun“ întreprinde regulat 
croaziere de agrement pe mare, iar 
cele 5 hidrobuze din portul turistic 
Tomis vor deservi cursele de legătură 
cu stațiunile balneo-climaterice de pe 
litoralul romînesc al Mării Negre.

Rețeaua da unități a cooperației de constim se dezvoltă an de an. 
Azi stau la dispoziția colectiviștilor peste 27 000 de magazine și coope
rative sătești. în ultimul timp se pune accentul pe construirea de uni
tăți moderne, bine utilate. Vă prezentăm, în fotografia de mai sus, 
magazinul universal din comuna Pătîrlagele — regiunea Ploiești.

tetelor executive, deputății, cei care îndrumă și răspund de diferitele activități ale sfaturilor populare au datoria să vegheze ca întrecerea să fie pretutindeni bine organizată, iar obiectivele ei să fie intens popularizate.Urmărirea perseverentă și îndeplinirea riguroasă a sarcinilor întrecerii dintre orașe asigură ridicarea continuă a nivelului activității gospodărești și de deservire cetățenească în toate localitățile țării.
Se dezvoltă rețeaua comercială 

a Capitalei
Rețeaua comercială a 

Capitalei se dezvoltă și 
se modernizează continuu. 
De la începutul acestui an 
și pînă la 1 iunie s-au 
deschis 30 de unități co
merciale în diferite car
tiere: pe șoseaua Ștefan 
cel Mare, pe magistrala 
Nord-Sud, șoseaua Giur
giului, calea Griviței, stra
da Pieptănari, în piața 
Gării de Est și în alte 
locuri.

Pînă la sfîrșitul anului, 
rețeaua comercială se va 
îmbogăți cu alts peste 70 
de unități. Se vor deschi
de magazine la parterul 
blocului El de pe șo
seaua Mihai Bravu, în 
imediata apropiere a pie
ței tancului. Aci vor fi

magazine de mercerie, 
parlumerie, cofetărie, tu
tungerie, legume-fructe, 
carne, lactate, pîine; pe 
șoseaua Giurgiului, în 
zona denumită Toporași- 
Livada, se vor deschide 
magazine de încălțăminte, 
chimicale, menaj-uz cas
nic, librărie, farmacie, ga
lanterie, textile, carne, 
pîine, mezeluri, brînzeturi, 
legume-fructe, cofetărie și 
restaurant. In prezent se 
află în construcție un 
complex comercial pe bu
levardul 1 Mai, colț cu 
strada Aviator Popiștea- 
nu, care va ü compus din: 
magazin alimentar cu au
toservire, o tutungerie, un 
centru de carne și altul 
de pîine.

In programul artistic de la Școala de 8 ani nr. 48 din raionul
23 August s-a înscris și acest »joc popular" în interpretarea cîtorva 
dintre cei mai mici dansatori.

elevi ai Școlii medii hn 40 din Capitală
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lor
Un grup de 
bucuria primelor succese.

împărtășesc învățătoarei
(Foto : M. Andreeßcu)

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Romîna și Kuweitîn dorința de a dezvolta bune re- două țări au hotărît să stabilească lății între Republica Populară Ro- relații diplomatice la rang de am- mînă și Kuweit, guvernele celor basadă.
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a trebuie căutata
in organizareaIn ultimii ani, întreprinderile din cadrul Direcției regionale a economiei forestiere Bacău au obținut realizări importante în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicatorii, situîndu-se printre unitățile fruntașe pe țară. De la an la an, colectivele acestor întreprinderi și-au îmbogățit experiența în valorificarea superioară a masei lemnoase. Este suficient să arătăm că valoarea produselor obținute dintr-un metru cub de masă lemnoasă exploatată a crescut de la 206 lei în 1959, la 279 lei în 1962. Colectivele întreprinderilor forestiere din Piatra Neamț, Agăș și altele au obținut în 1962 un indice de utilizare de 99 Ia sută la rășinoase și de 85 la sută, respectiv 83 la sută la fag. Din aceeași cantitate de masă lemnoasă, colectivele I.F.-uri- lor din cadrul acestei direcții regionale au produs anul trecut cu 69 000 metri cubi mai mult lemn de lucru. Succese de seamă au obținut forestierii din regiunea Bacău și în acțiunea de împădurire. Din 1950 și pînă acum, ei au făcut plantații pe mai bine de 100 000 hectare.Tehnica nouă a fost introdusă larg în ultimii ani și în exploatările forestiere și fabricile de industrializare a lemnului din cadrul Direcției regionale a e- conomiei forestiere Bacău. Dacă în 1959 „zestrea“ tehnică a a- cestor întreprinderi număra 43 fierăstraie mecanice, 21 funiculare și 9 automacarale — ca să folosim numai cîteva exemple — la începutul anului 1963, ea cuprindea 350 fierăstraie mecanice, 103 funiculare, 21 automacarale și alte utilaje de înaltă tehnicitate. Paralel cu introducerea tehnicii noi a crescut și nivelul de calificare a muncitorilor și tehnicienilor. Toate acestea au făcut ca productivitatea muncii să crească de la an la an. Față de

Cum se realizează sarcina 
de creștere a productivită

ții muncii in cadrul 
D.R.E.F.-Bacău

1959, productivitatea muncii a fost anul trecut cu 28 la sută mai mare.In acest an, potrivit prevederilor planului, productivitatea, muncii pe ansamblul direcției regionale urmează să crească cu 8,2 la sută. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1963, muncitorii și tehnicienii au arătat că această sarcină este pe deplin realizabilă. De aceeași părere a fost și conducerea direcției regionale. Totuși, sarcina planificată de creștere a productivității muncii pe primele 4 luni ale anului nu'a fost ■ îndeplinită în mod satisfăcător pe ansamblul acestei direcții regionale.Conducătorii direcției regionale caută să pună această nerealizare pe seama greutăților din timpul iernii. „Cauze obiective — spun ei. A fost o iarnă grea, care ne-a împiedicat mult“. Dar oare așa stau lucrurile ? Să vedem de ce pe direcția regională sarcina planificată de creștere a productivității muncii a fost realizată doar în proporție de 88,3 lă sută. Fără îndoială, iama neobișnuită a provocat greutăți forestierilor, ce a influențat în cel grad asupra nerealizăriide creștere a productivității muncii este faptul că într-un șir de întreprinderi forestiere din regiune nu există suficientă preocupare pentru buna folosire a mecanismelor. în cadrul unor I.F.-uri și sectoare s-au înregistrat, în primele 4 luni ale anului, mii de ore de stagnare în funcționarea mecanismelor. La întreprinderile forestiere din Adjud, Onești și al-

Dar ceea mai înalt sarcinii

munciitele, o serie de mecanisme s-au montat cu mare întîrziere. Nu mai puțin frecvente au fost și cazurile cînd utilajele n-au funcționat cu întreaga lor capacitate din cauza aprovizionării neritmice cu material lemnos sau din cauza întreruperilor provocate de întreținerea lor necorespunzătoare.In timp ce întreprinderile forestiere din Tîrgu Neamț și Tarcău au realizat în primul trimestru, la u- nele funiculare, o productivitate de pînă la 2 000 tone/km, cele din Dărmănești și Adjud au realizat mai puțin de jumătate. De ce ? . Pentru că aci există mai puțină grijă pentru folosirea cu randament ridicat a mecanismelor. Neutiliza- rea mecanismelor la întreaga lor capacitate se explică în bună măsură prin folosirea neintegrală a timpului de lucru—urmare a organizării necorespunzătoare a procesului de producție și a slabei discipline în muncă. In unele întreprinderi forestiere se practjcă sistemul pontajelor ireale, ceea ce influen- țează în mod negativ asupra productivității muncii. Mai trebuie adăugat că unele conduceri de întreprinderi forestiere — din Roz- nov, Onești, Dărmănești și altele — au căutat să recupereze rămînerea în urmă în. realizarea sarcinilor de : > plan prin angajarea de noi muncitori, depășind în felul acesta în mod simțitor numărul mediu scriptic. O influență negativă asupra productivității muncii a avut și proporția necorespunzătoare care există între muncitorii direct productivi și cei auxiliari la unele sectoare ale întreprinderilor forestiere din Adjud, Bacău, Borca și altele.Avantajele organizării muncii în
NICOLAE MOCANI) 

coresp. „Scînteii“

l

(Continuare în pag. Il-a)
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sporite de lapte
La G«A«S. Seuca Buna îngrijire

și hrănire a vaciloreste în continuă

rație

nÄA^Räi Ld GtAS> Răzvad însemnate realizări ^ntĂîte?°s

în primul rînd, aceea, în cadrul
ope- 
voci

trecut grupa a dat lapte

autenticitatea și 
lucrării.

îmbinând străluci- 
cu autenticitatea

TEATRUL DE OPERA 
Șî BALET

și gelozie, la 
și curaj și pînă la 

din finalul operei, a 
cu intensitate de in-

Cum obțijiem producții

La G.A.S. Seuca, din raionul Tîr- năveni, unde lucrez ca mulgător de aproape 4 ani, sectorul zootehnicdezvoltare. îndrumați de organizația de partid și de specialiști, noi, lucrătorii, ne străduim să realizăm producții tot mai mari de lapte și carne, la un preț de cost redus.Cînd am venit în gospodărie, am primit o grupă de vaci. Am căutat să le hrănesc și să le îngrijesc cît mai bine, respectînd cu strictețe toate îndrumările date de conducerea gospodăriei, programul de lucru, rațiile de hrănire. M-am străduit să-mi îmbogățesc cunoștințele cu privire la creșterea vacilor, să învăț din experiența altor mulgători. La sfîrșitul anului am avut bucuria să văd că de vaci pe care o îngrijesc cea mai mare producție depe gospodărie : de la fiecare vacă am obținut în medie cîte 5 572 litri lapte, dînd peste plan 12 665 litri lapte. Costul unui litru de lapte a fost cu 0,36 lei mai mie decît prevedea planul.Cum am obținut aceste rezultate ? Practica a dovedit că izvorul

laptelui se află, în iesle- Tocmai de gospodăriei noastre sé acordă o a- tenție deosebită asigurării unei baze furajere corespunzătoare, atît cantitativ, çît și calitativ. Vacile sînt furajate în mod diferențiat în raport cu producția de lapte și ținînd seama de particularitățile fiecăreia. Cele cu o producție mai mare primesc cantități mai mari de furaje. La calcularea acestor cantități ținem scama și de greutatea animalelor.De la început am fost ajutat să înțeleg ce înseamnă să cunoști bine animalele pe care Ic îngrijești. Iată și un exemplu. La un moment dat am observat că vaca nr. 1 017 mă- nîncă mai cu poftă porumbul siloz decît fînul. Dîndu-ț în mai mult porumb siloz, producția zilnică de lapte s-a ridicat la aproape 30 litri.La creșterea producției de lapte au contribuit și alte măsuri. înțărcarea vacilor s-a făcut la timp, în așa fel ca fiecare vacă să stea în repaus mamar cel puțin 45 zile. în

timpul repausului mamar, pe timpul iernii, se scoate a- proape cu totul silozul din rația de bază fiind fînulvacilor, furajeleși concentratele. Cu cîteva zile înainte de fătare se scot și concentratele, care sînt introduse din nou în hrana vacilor la 5—10 zile după fătare, în raport cu starea ugerului. în timpul stabulației, am hrănit vacile cu finde bună calitate, mai ales fînul de luccrnă, trifoi și ghizdei, care sînt furaje bogate în proteine. Pentru completarea unităților nutritive în iarna trecută, cîncl am avut cantități mai mici de furaje, le-am dat vacilor și coceni de porumb tocați în amestec cu melasă.Pentru acest an, de la grupa pe care o îngrijesc este planificat să obțin 5 740 litri lapte de la fiecare vacă. Datorită bunei îngrijiri și furajări, am depășit planul lună de lună. în primul trimestru al anului, față de 12 765 litri planificați de la 10 vaci, am realizat 14 447 litri lapte. Sînt hotărît să realizez pînă la sfîrșitul anului cel puțin 5 000 litri lapte peste plan.
SZÈKELY FRANCISC 

mulgător

lanțul G.A.S. Răz- vad, raionul Tîrgo- viște, s-a încheiat cu pierderi, pricinuite mai ales de din sectorul zootehnic. Pentru înlăturarea lipsurilor care au dus la această situație, pe lîngă măsurile luate de conducerea gospodăriei, organizația de partid desfășoară o susținută muncă politică.La sfîrșitul lunii decembrie anul trecut, cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1963, comuniștii din organizația de bază de la secția Co- lanu a gospodăriei au venit cu numeroase propuneri de îmbunătățire a muncii și și-au luat angajamente concrete privind sporirea producției animalelor. De exemplu, membrii de partid Andronache Alexandru, Ene Ioana, lonița Ioana și alții s-au angajat să obțină peste plan 30 000 litri lapte. Ei au îndeplinit și depășit acest angajament. Acești oameni au devenit înflăcărați agitatori pentru mai buna hrănire și îngrijire a vacilor, pentru mărirea producției.Comitetul de partid a instruit biroul organizației de bază de la Ci> lanu, arătîndu-i în ce direcții, să-și îndrepte atenția, ce forme și metode de muncă să folosească. O a- tenție deosebită s-a dat activității

rezultatele slabe desfășurate de agitatori. Aceștia au avut vii discuții cu muncitorii asupra măsurilor ce trebuie aplicate pentru realizarea sarcinilor de plan.în perioada de iarnă, a trebuit să se facă o strictă economie de furaje, fără a se diminua totuși valoarea nutritivă a rațiilor. Organizația de bază a mobilizat îngrijitorii să pregătească furajele grosiere prin focare și amestecare cu melasă. în felul acesta am reușit să ieșim din iarnă cu puținele furaje ce le-am avut și, în același timp, să obținem o producție de lapte cu 73 500 litri mai mare ca anul trecut.Comitetul de partid a îndrumat comitetul sindicatului ca în consfătuirile de producție să pună un accent deosebit pe problemele legate de folosirea furajelor, aplicarea metodelor înaintate de hrănire a vacilor, de organizare a montei și a mulsului etc.în adunările generale ale organizației de bază de la Colanu s-au ridicat probleme privind îngrijirea pășunilor și fînețelor, organizarea rațională a pășunatului. De asemenea, s-a propus să se formeze grupe

1 vaci, -------------- ------- pentru a se putea face pășuna- tul în condiții mai bune.Pentru reducerea cheltuielilor de recoltare a furajelor fibroase, anul acesta s-a hotărît ca recoltatul fînu- rilor cultivate să se facă în întregime mecanizat, iar depozitarea să se facă la locul de consum, evitîndu-se prin aceasta două manipulări.Ca urmare a îmbunătățirii întregii activități în sectorul zootehnic, planul de producție pe trimestrul întîi a fost depășit, cu 14 800 litri lapte. Rezultate bune s-au obținut și în ce privește reducerea prețului de cost.După ce animalele au fost scoase la pășune, rezultatele sînt și mai bune. Pe luna aprilie, planul de producție a fost depășit cu 15 730 litri, iar în luna mai s-au obținut zilnic peste plan circa 1 000 litri de lapte.Comitetul de partid se va preocupa în continuare cu atenție sporită de problemele sectorului zootehnic, mobilizînd întregul colectiv în lupta pentru sporirea producției animale și reducerea prețului de cost.
GHEORGHE ALDEA 

secretarul comitetului de partid

Sonde de mare adîncime 
pentru extracția sării

Pentru a satisface cerințele sporite 
de sare lichidă, materie primă pentru 
unele uzine chimice, recent la salina 
Ocna Mureș au fost date în exploata
re 4 noi sonde de mare adîncime 
(1 100 m). La aceste sonde, care au mărit 
cu aproape 40 la sută producția de sa
ramură a salinei, au fost aduse o serie 
de îmbunătățiri procesului de extrac
ție față de sondele realizate anterior. 
Instalațiile prezintă și posibilitatea di
rijării centralizate a procesului tehno
logic. De asemenea, au fost aplicate 
procedee tehnice noi la instalarea fun
dației sondelor, s-a introdus o nouă 
coloană de ancoraj care va reduce sim
țitor timpul de oprire.

în vederea asigurării în continuare 
cu cantități sporite de saramură a 
Combinatului chimic de la Borzești, 
precum și a Uzinei Govora, în cursul 
acestui an vor fi puse în funcțiune noi 
sonde de extracție la salinele Tg. Ocna 
și Ocnele Mari.

La pescuit
(Foto : Gh. Vințilă)

CspiioM înwțâtură na se încheie
(Urmare din pag. I-a)

După răsunătorul succes do- 
bîndit în recentul turneu la Pa
ris cu „Oedip", „Bărbierul din 
Sevilla“ și „Cavalerul Rozelor“, 
colectivul Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne și-a 
reluat activitatea obișnuită cu Floria ToSCa, 
spectacole de calitate. Concep
ția muzicală și regizorală uni
tară, ținuta artistică înaltă, atît 
a soliștilor cit și a ansambluri
lor, muzicalitatea, precizia — 
sînt trăsături ce se pot întîlniîn 
multe dintre spectacolele noa
stre de operă și balet.

Am avut bucuria să remar
căm încă o dată aceste calități 
în spectacolul de ieri seară cu 
opera „Tosca“ de Puccini.

Legată de istoria teatrului 
nostru liric printr-un eveniment 
memorabil (rolul titular, la pre
miera din ianuarie 1 900, a fost 
deținut de Haricleea Dardée), 
această lucrare intrată în reper
toriul clasic de operă este pre
țuită și iubită de publi
cul nostru pentru ideile ei 
înaintate, ca și pentru bogăția 
melodică a muzicii. Numeroși 
artiști romîni au deținut, de-a 
lungul anilor, cu strălucire ro
lurile principale ale operei și 
fiecare reluare a ei a avut prin 
aceasta semnificații sporite.

Muzica lui Puccini este in
spirată, 
täte ; 
rea

de o mare inventivi- 
ea contribuie la crea- 

atmosferei în care se pe

Pe ecrane

trece acest episod dramatic, 
subliniind sugestiv complexita
tea de stări sufletești prin care 
trece fiecare personaj al operei
— pictorul Mario Cavaradossi, 
înflăcărat patriot, cîntăreața

iubita sa, ji, ) 
de altă parte, tiranul Scarpia, 
șeful poliției din Roma, unealtă 
a ștăpînirii austriece. O bună 
interpretare . a acestei
re cere nu numai
frumoase, dar și puternice tem
peramente actoricești. Este ceea 
ce am regăsit ieri seară, în dis
tribuția care a cuprins ca inter- 
preți ai rolurilor principale pe 
Arta Florescu, Mihail Arnăutu 
și pe tânărul tenor clujean Ion 
Buzea.

Arta Florescu, ale cărei cali
tăți artistice, întemeiate pe o 
voce admirabilă și pe o pro
fundă cultură muzicală, sini 
cunoscute și prețuite — să a- 
mintim succesul obținut re
cent la Paris în rolul Mareșa- 
lei din „Cavalerul Rozelor“ re
levat elogios de presa franceză
— a creat o Floria Tosca con
vingătoare, 
rea vocală 
trăirilor scenice. Gama vastă de 
sentimente .ji atitudini pe care 
le parcurge eroina lui Puccini, 
de la mîndrie 
demnitate 
disperarea 
fost trăită 
terpretă.

In rolul tiranului Scarpia, Mi-

hail Arnăutu realizează de mulți 
ani unul dintre rolurile cele 

■ mai convingătoare ale carierei 
sale. Jocul său de scenă degajat 
și vocea care găsește inflexiu- 

. nile adecvate rolului contribuie 
pe ân egală măsură la realizarea 

plastică și realistă a personaju
lui. Mihail Arnăutu, cu o pre
zență scenică și muzicală re
marcabilă, He oferă un Scarpia 
crud, violent, perfid.

După recenta și reușita a- 
pariție în Ducele din „Rigo- 
letto“, tânărul și talentatul te
nor clujean Ion Buzea a inter
pretat rolul dificil al pictorului 
Mario Cavaradossi, impunîn- 
du-se prin vocea lui caldă ji 
limpede. Buzea se remarcă prin- 
tr-o frumoasă ținută scenică, 
prin sensibilitate și putere de a 
comunica. Publicul bucureștean 
este dornic să-l vadă apărînd 
cît mai des în spectacole ale 
primei noastre scene lirice.

A plăcut, de asemenea, C. 
Gabor în rolul Sacristanului.

Cu multă competență și pro
fundă sensibilitate, Mihai Bre- 
diceanu a condus ansamblul 
teatrului la realizarea unei re
prezentații de înaltă ținută ar
tistică, caracteristică celor mai 
bune spectacole ale operei. Re
gia, semnată de Hero Lupescu, 
a urmărit și a reușit să realize
ze îndeosebi 
semnificațiile

M. SIMIONESCU

Tehnica nouă cu care 
sînt înzestrate toate 
ramurile economiei noa
stre trebuie stăpânită 
de oameni cu o înaltă 
pregătire profesională, 
iar ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire al 
muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor este 
una din condițiile prin
cipale ale creșterii pro
ductivității muncii.

Despre interesul pe 
care oamenii muncii îl 
manifestă ventru îmbo
gățirea cunoștințelor 
profesionale ne scriu 
seori corespondenții 
ștri voluntari, ilie 
Belcin, de la Fabri
ca de produse re
fractare „Proletarul“ 
din Turda, ne re
latează : „Întreprin
derea noastră este 
utilată cu mașini 
noi, din ce în ce 
mai perfecționate. 
De aceea este firesc 
la noi să se acorde o per
manentă atenție ridicării 
calificării muncitorilor. 
S-au organizat 
pentru presari, 
tori, preparatori 
tori. Efectul 
pentru cocători 
zut, încă în timpul des
fășurării lui, în scăderea 
la minimum a procentu
lui de rebut la ardere“.

In ziua în care la Mi
nisterul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini 
se desfășura consfătui
rea cu privire la calita
tea cilindrilor de lami
noare fabricați în țară, 
am primit scrisoarea co
respondentului nostru I. 
Hurtupan de la Uzinele 
„Oțelul roșu“ ■ „Ingine
rul 1. Torna muncește șl 
studiază cu aceeași pa
siune. Are o bibliotecă 
personală de specialita
te — turnătorie — pe 
care o completează me
reu. îndrumările sale 
tehnice au contribuit în 
mare măsură la îmbună
tățirea calității cilindrilor 
de laminoare, în ultima 
vreme. Alți pasionați ai 
noului, mereu atenți la 
ridicarea propriei califi
cări și a celor din iui, 
sînt inginerul Nicolae 
Suciu și tehnicianul A- 
lexandru Boșcaiu, care 
au conceput un aparat 
pentru determinarea car-

lnr 
de- 
no-

bonului din laminatele 
finite, permițând efec
tuarea operativă a unui 
considerabil număr de 
determinări chimice...“.

„Cunoașterea șl apli
carea în producție a ce
lor mai noi metode și 
cuceriri ale științei și 
tehnicii sînt cerințe de 
bază ale producției so
cialiste și ele presupun o 
continuă 
mare cu 
ne scrie 
Pascaru, 
textile 
din

și bună infor- 
tot'ce este nou. 
ing. Eleonora 
de la Uzinele 

,30 Decembrie“
Arad. Cabinetul

0

ca

cursuri 
fasona

și cocă- 
cursului 
s-a vă-

®....~
0

nostru tehnic populari
zează noutățile din lite
ratura străină de specia
litate prin traduceri e- 
fectuate la noi din lim
bile rusă, germană, fran
ceză, engleză, italiană. 
De o atenție deosebită 
se bucură „marțea ingi
nerilor“. O serie de pro
bleme ale introducerii 
tehnicii noi sînt studiate 
și rezolvate în întreprin
dere. Astfel, datorită 
realizării șl aplicării u- 
nei propuneri a ingine
rului loan Siclovan — a- 
daptarea unui dispozitiv 
electric la mașinile de 
urzii în benzi — s-a 
obținut o sporire a ca
pacității de producție și 
o economie de 26 000 
de lei anual. Totodată 
se reduce efortul vizual 
al muncitorilor care nu 
trebuie să mai urmăreas
că 250—350 de fire, în 
permanență. La orice 
rupere de fir, mașina 
este oprită automat de 
dispozitivul amintit“.

La Suceava, unde se 
înalță acum întreprin
deri moderne, consiliul 
local al sindicatelor a 
organizat un curs pentru 
ingineri, tehnicieni și 
maiștri, privind mecani
zarea și automatizarea în 
întreprinderi la care 
predau cadre universita
re din lași — ne infor
mează Otilia Popescu.

Aceeași sete de cu-

noștințe se manifestă în 
agricultura noastră so
cialistă. Iarna aceasta, 
sute de mii de co
lectiviști au participat 
la cursurile învățământu
lui agrozootehnic de 
masă. Alte sute de mii 
și-au completat cunoștin
țele urmărind conferințe
le de la căminele cultu
rale, filmele agricole, ci
tind cărți de specialita
te. Și rezultatele nu se 
lasă așteptate. „La gos
podăria colectivă „Vasile 
Roaită" din Petica, regi
unea Banat, s-a construit 
un incubator cu o capaci

tate de 8500 
ouă — ne scrie 
lectivista Elena 
aru. Prin asta, 
trecut de la cloștile 
ce scoteau cîte 10— 
15 pui, la clocitoa- 
rea din care ies mii 
de pui deodată. Du
pă 

timpului 
la seceră 
combină, 
creșterea 
sim mijloace și metode 
moderne. Aceasta s-a fă
cut după o serioasă pre
gătire a crescătoarelor 
de păsări. Fruntașele 
noastre Vera Macrina, 
Danița Igrișan, Doina 
Șchiop, Drăgliina Tașcă 
au și obținut primele 
două serii de cîte 6 300 
de pui...“.

Există și un fel de ca
lificare mai deosebită, o 
sete de cunoștințe folo
sitoare în viața obșteas
că, familială. „Și femeile 
mame, gospodine nu vor 
să rămînă în urma co
piilor lor — ne scrie ar
tista Maria Iordache- 
Dumitrescu din Petro- 
șeni. La lectoratul de 
cultură generală, ținut 
ele profesoara Maria 
Surcel, se adună de fie
care dată 30—40 de fe
mei, care ascultă cu cel 
mai mare interes con
ferințe pe teme de 
educație, morală, de cul
tură generală — cunoaș
terea patriei și a frumu
seților ei, estetică ș.a.“.

Azi toți sînt dornici să 
știe cit mai multe. Ca
pitolul învățătură nu se 
încheie...

de 
co- 
Bo- 
am

la munca 
trecut de 

coasă la 
fel și în

cum 
am

și 
la

păsărilor folo-

AL. PLAIEȘU

brigăzi complexe cu acord global s-au dovedit cu prisosință în practica producției și în întreprinderile forestiere din regiunea Bacău. Brigăzile complexe asigură o valorificare superioară a masei lemnoase exploatate, micșorînd pierderile de recoltare și manipulare; în același timp, ele realizează o productivitate a muncii mult sporită față de vechiul sistem de lucru. Extinderea acestei metode înaintate de organizare a muncii n-a constituit însă — așa cum ar fi fost normal — o preocupare permanentă pentru conducerile unor întreprinderi. Pe ansamblul direcției regionale, numai 39,9 la sută din muncitorii care lucrează în exploatări sînt cuprinși în brigăzi complexe cu acord global. In timp ce la întreprinderile forestiere din Piatra Neamț și Roznov, ponderea muncitorilor care lucrează după această metodă este de peste 90 la sută și, respectiv, de 78,9 la sută — la cele din Adjud și Agăș numărul acestora atinge abia 16,4 și, respectiv, 29 la sută. Nu întîmplător, aici productivitatea muncii nu crește pe

măsura posibilităților tehnice existente. In unele cazuri, chiar acolo unde sînt constituite brigăzi cu a- cord global, acestea sînt adesea descompletate sau nu li se creează întotdeauna condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru a putea lucra din plin și cu indici superiori.Acestea sînt doar o parte din cauzele reale care explică nereali- zarea în primele 4 luni ale anului a sarcinii de creștere a productivității muncii pe Direcția regională a economiei forestiere Bacău. E- xistă posibilități ca în întreprinderile forestiere din regiune să fie lichidată rămînerea în urmă în îndeplinirea sarcinii planificate de creștere a productivității muncii. Punerea în valoare a acestor posibilități pe baza cunoașterii și însușirii experienței unităților fruntașe din cadrul direcției regionale trebuie să stea în atenția conducerilor întreprinderii rămase în urmă, a organizațiilor de partid. Forestierii din regiune au dovedit nu odată că, folosind din plin mecanismele, timpul de lucru pot să lucreze spornic, să realizeze întocmai sarcinile de plan la toți indicatorii.

„Primăvară
Dacă nu am ști că oamenii au 

descoperit frumusețea dansului cu 
milenii în urmă, am putea crede că 
arta balerinilor este o imitație a a- 
cestei coregrafii vegetale al cărei 
uimitor spectacol ni-1 oferă filmul 
colorat de scurt metraj „Primăvară 
obișnuită”.

Petalele se desfac delicat în zo
rile unei zile obișnuite de primăva
ră, se închid apoi iarăși în amurg, 
Etaminele desfășoară un balet gra
țios, și toată această viață intimă a 
florii, nesesizabilă ochiului nostru, 
ni se dezvăluie mărită pe dimen
siunile uriașe ale ecranului.

Autorii filmului, producție a stu
dioului „Al, Sahia”, au reușit să 
comprime timpul, și astfel minu
tele din film cuprind fenomene care 
fn natură Sg consumă atît de încet 
incit nici- nu le putem percepe des- 

1 fășurarea. Un procedeu aparte de 
filmare a permis înregistrarea ima
ginii pe peliculă doar la anumite 
intervale fixe de timp și astfel -miș
carea unei flori care durează ore 
sau chiar zile, se petrece pe ecran 
în secunde. Concomitent cu com
primarea timpului, asistăm la o di- 

’ latare d dimensiunilor : detaliile 
florilor, munca migăloasă a minus
culelor albine poate fi acum urmă
rită în amănunt.

Culoarea respectă întocmai, pînă 
la nuanțe, realitatea. Un sistem
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Duminica la Bicaz Chei, raionul Piatra Neamț

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii”). — Du
minică seara colec
tiviștii din comu
nele Lunga și Sîn- 
tioana, raionul Tg. 
Secuiesc, au avut 
ca oaspeți pe mem
brii 
muzică 
Miorița a 
muzical 
ma’’ din 
Concertul 
rat de succes deo
sebit, colectiviștii 
răsplătind cu vii a- 
plauze pe artiștii 
oaspeți.

De la 
anului și 
cum, 
populară 
dat peste 300 de 
spectacole în gos
podării colective 
din reg. Brașov.

orchestrei de 
populară 
teatrului 

„Gh. Di- 
Brașov. 

s-a bucu-

începutul 
pînă a- 

orchestra 
Miorița a
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obișnuită“
special de iluminare, alegerea unui 
fond al cărui colorit valorifică în
totdeauna frumusețea florii, au per. 
mis creatorilor filmului (Sergiu Ni- 
colaoscu, ing. Alexandru Marin și 
Dumitru Done)' să realizeze filmul 
în condițiile care i-au adus Premiul 
de excelență decernat în cadrul 
Congresului Uniunii Internaționale 
a asociațiilor de tehnică cinema
tografică.

Intenția nu esle aceea a unei 
cercetări științifice, ci a dezvălui
rii minunilor unei lumi necunoscute 
în intimitățile ei. O undă de poezie 
stiăbale flecate cadru și pînă și 
picătura de ploaie de pe o petală 
devine un vers al acestei poezii. 
Spre ineîntarea spectatorilor — 
care aplaudă „la scenă deschisă” 
— filmul redă în imagini de neuitat 
miracolul desfacerii — ca un evan
tai —- a păpădiei, mirajul înfloririi, 
incandescența roșului florii de mac, 
care inundă ecranul, ghioceii, stîn- 
jeneii și albinele care le populează 
petalele...

De aci înainte, de cîte ori vom 
țrece pe lingă o floare, o vom privi 
altminteri, cu alți ochi și cu alte 
sentimente și fiecare primăvară o- 
bișnuită ne va părea mai frumoasă 
pentru că, grație acestui film, l-am 
cunoscut o taină.

CONCERTE
Cele două concerte susținute sîmbătă 

și duminică la Craiova de orchestra Fi
larmonicii de stat Oltenia au avut ca so
list pe Mikulas Jelinek din R. S. Ceho
slovacă — la vioară — și pe soprana 
Ileana Irod. Concertele, care au avut în 
program lucrări de Haciaturlan, Verdi, 
Ravel, Feldman, arii din operete și can
țonete, au fost dirijate de Victor Go- 
lescu.

AGENDĂ MUZICALĂ
Miercuri, 12 iunie, ora 20, In sala 

mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de pian susținui de Al
bert Guttman, tn program .-.lucrări de 
Mozart, Beethoven, Chopin, George B- 
nescii, Sibelius, tn continuare, recital 
de lieduri dat de Mariana Constanti- 
nescu. acompaniată la pian- de Suzana 
Szöreny. In program lucrări de.Brahms, 
Șchumann, R. Strauss, Florida Dimitriu.

In sludioul Radiôtèleviziunii dinr str. 
Al. Popov, nr. 62 la ora 18,30, va avea 
loc o audiție muzicală pe discuri con
sacrată lui Wagner, cu. prilejul împli
nirii a 150 de ani de la nașterea sa. tn 
program : opera „Walkiria”, în execu
ția orchestrei Filarmonicii din Viena. 
Dirijor : Wilhelm Furtwängler.

Sîmbătă, 15 iunie, ora 20. și dumi
nică, 16 iunie, ora 11, la Ateneul R. P 
Romîne vor avea loc două concerte 
prezentate de orchestra simfonică a Fi
larmonicii de stat „George Enescu”. în 
program ■ Preludiu festiv de Alfred 
Mendelsohn : Concertul pentru plan și 
orchestră în Mi bemol major K.V.271 
de Mozart. (Solist : Valentin Gheor
ghiu) : Simfonia a Il-a de Beethoven.

ION BARNA

fi

Filme noi în Capitală
Colegii — producție a studioului 

„Mosfilm". Scenariul și regia : Aleksei 
Saharov. Filmul aduce pe ecran poves
tea unei prietenii devotate între trei 
absolvenți ai Institutului de medicină 

din Leningrad și 
drumul pe care a- 
ceștia pășesc înce- 
pîndu-și profesia 
de medici.

Cereomușki — 
producție a stu
dioului „Lenfilm“. 
Scenariul : V.
Mass, M. Cervin- 
ski. Regia : G. 
Rappaport. Fil
mul, gen operetă, 
este o înlănțuire 
de cîntece, dan
suri, momente sa
tirice.

Dracul și cele 
zece porunci : — 
producție a stu
diourilor franceze. 
Regia : Julien Du- 
vivier. Este o co
medie satirică. In 
fotografia din stin
gă: o scenă din 
film.
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CINEMATOGRAFE : Colegii ; Patria 
(9,30; 11,45: 14; 16,30; 19; 21,15), înfrăți
rea între popoare (15,45; 18; 20,15), Gh. 
Doja (10: 12,30; 16; 18,30; 21). Plaja: Re
publica (9; 11,15; 13,45: 16,30; 19; 21,30), 
I. C. Frimu (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 
21,15—■ grădină 20), Libertății (9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,30; . 20,45 — grădină 20,15), 
Noua prietenă a tatii : rulează la cine
matografele Magheru (9,45; 12: 14,15; 
16,30; 18,45; 211,- Elena Pavel (9,30; 11,45; 
14, 16,15; 18,30!''20,45 — grădină 20,15), Ște
fan cel Mare (10; 12; 14,30; 16,45: 19 ; 
21), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Cereo- 
muski : rulează Ia cinematografele V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (10: 12; 16,15; 18,30; 20,45), G.
Coșbuc (10; 12: 15; 17; 19; 21). Stadionul 
Giulești (orele 20,15). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop : București (10; 12,15-, 14,30; 
16,45; 
15,30; 
15,15; 
14,15;
mo (orele 20), Patinoarul 23 August (o 
rele 20,30). Cumpără-ți un balon : Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18.15; 20.30), Fio- 
reasca (15; 17; 19; 21). Divorț Italian :
Victoria (10; 12,15.; 14,30; 16,45; 19; 21,15) 
Muzicantul orb .- Central (9,45; 11,15; 13,45. 
16; 18,15; ț0,30). A fost prietenul meu : 
rulează la cinematograful Maxim. Gorki 
(15,45; 18; 20,15). Cerul n-are gratii : Giu
lești (10; 12: 14; 16; 18.15, 20,30), Moșilor 
(16; 18,15 — grădină 20,30). Niciodată : ru
lează la cinematografele 1 Mal (10, 12,15;

19; 21,15), Alex. Sahia (9, 11,15; 13,30, 
17,45;
17,30;
16,30, 18.45; 21,15), Stadionul Dina

20) Miorița (10.45 , 13 ;
19,45), 23 August (9,45: 12 ;
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15,30; 18; 20,30), Flacăra (16; 18,15; 20,30). 
Meșter la toate ; Cultural (14,30; 16.45; 19; 
21,15). Virsta dragoste; : rulează la cine
matograful Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21,15). Miracolul lupilor — cinemascop: 
8 Martie (11; 15; 17,30; 20 - grădină 20,30), 
Grădina V. Roaită (21). Șapte dădace : 
rulează la cinematograful C-tln David 
(16,30; 18,30; 20,30). Descoperirea lui Ju
lian Böll: ruleazți la-cinematografele V. 
Roaită (10; ' 12,15; 16; 18,15; 20.30), Arta 
(16; 19,15; 20,30). Tinerețea lui Maiakov- 
skl : Unirea (16; 18,15). Mila regească : 
rujează la Cinematograful T. vladiml- 
rescu (16;’ 18; 20). Rocco și frații săi: 
Munca (16; 19), B. Delavrancea (10; 16-
19,30). Moartea în insula de zahăr : ru
lează la cinematograful M. Eminescu 
(16: 18,15; 20,30). Idiotul : rulează Ia cine
matograful Ilie Pintilie (16; 18,15; 20,30 — 
grădină 20.15) Bunica Sabella : Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21) Grădina Alex. Sa
hia (orele 20 30). Camelia; rulează la ci
nematograful G. Bacovia (15: 17; 19; 21). 
Imperiul soarelui — cinemascop : Unirea 
(20,30). Noaptea pe autostradă: rulează 
la cinematografele Olga Banele (15,30; 
18 — grădină 20.30) Aurel Vlaicu (16; 
18.15; 20.30) Haiducii din' Rio Frio : Dru
mul Serii (16, 18: 20) Perle negre: 30 De
cembrie (16; 18,15; 20,30). Umbre albe — 
cinemascop: Grădina ,T. Vladimirescu (o- 
rele 20.30). O viață Grădina 23 August 
(orele 20 30).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Știință șl teh-

nieä pentru tineretul școlar. 19,45 — Fil
mul artistic : „Mirajul“, 21,20 — Muzi
că instrumentală. 21,50 — Telesport,
In încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară vremea a fost călduroa

să, dar ușor instabilă Cerul a fost va
riabil, mai mult noros în curșul după- 
amiezil cînd au căzut averse de ploaie 
însoțite de descărcări electrice în Ar
deal. Moldova, estul Bărăganului și Do- 
brogea. Vîntul a suflat. în genera] slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 29 grade la Mol
dova Veche și 20 grade la Miercurea 
Cluc Petro.șem. orașul Dr. Petru Groza 
și Curtea de Argeș.

In București vremea a fost călduroa
să, cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă » aerului a 
fost de 29 grade.

Pentru următoarele trei zile : tl, 12 
și 13 iunie ; vremea se va menține rela
tiv călduroasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice mai frec, 
vente în cursul după-amiezelor. vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul nor
dic. Temperatura în .eărlere >-soaiă că
tre sfîrșitul intervalului. Minimele vo 
fi cuprinse între 8 șl 13 grade, Iar maxi, 
mele între 18 șl 28 grade.

In București vreme călduroasă, cu ce
rul variabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse însoțite rle Ueșcflicăii elec
trice în cursul după-amiezelor. V'ni po 
trivit din sectorul estic. Temperatura 
staționară.
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Galaxia de lumini din taiga
C. Dumitrescu a cîștigat etapa a 7-a

FOTBAL ETAPA A 24-a 1

STEAUA—MINERUL 3—2
DINAMO-BUCUREȘTI—CRIȘANA 9-0

te. In această parte oaspeții au ju
cat frumos in mijlocul terenului, dar, 
din păcate, s-au mulțumit numai cu 
atît.

Deschizînd scorul prin Frățilă în 
minutul 33 dinamoviștii au păstrat 
inițiativa

Stadionul Republicii din Capitală 
G găzduit ieri două din. meciurile e- 
tapei a 24-a a campionatului repu
blican de fotbal, Steaua-Minerul și 
Dinamo București-Crișana.

Caracteristică pentru cuplajul de 
ieri era confruntarea dintre fiuntașe- 
le clasamentului și două dintre e- 
chipele serios amenințate de retro
gradare. în oerspectivă, deci, două 
meciuri spectaculoase. In fapt însă, 
soarta ambelor întilniri s-a decis cu 
nțult înaintea fluierului final.

In primul meci, după ce și-a asi- 
^rat în primele 25 de minute un a- 

vantaj de două goluri, autori fiind 
Constantin și Cacoveanu, echipa 
Steaua s-a comnlăcut în crearea u- 
nor faz?e frumoase, la centrul terenu
lui, ceea ce evident a avut ca re
zultat doar menținerea scorului, a- 
țacurile echiosi din Lupeni neprezen- 
tînd un pericol serios pentru poarta 
militarilor.

Cînd, imediat după pauză, Drăgoi 
l-a surprins pe Voinescu printr-un 
șut de la distantă, jucătorii militairi 
au „accelerat“ puțin, au înscris un 
nou gol prin Voinea și au reintrat, 
dată fiind diferența refăcută, într-un 
joc de pase fără orizont, necomba
tiv.

Golul lui Cptroază, care a redus 
din nou scorul pentru Minerul, a re
animat întrucîtva jocul, fotbaliștii mi
litari au încercat de cîteva ori poar
ta, dar fără convingere, așa că re
zultatul, 3—2 pentru Steaua, țr rămas țncâ trei gaiuri același Frățilă, 

Ene II și Pîrcălab. Aoesta din urmă 
a vădit ieri o poftă deosebită de 
joc, multe din cele mai frumocțse 
momente ale partidei datorindu-se 
acțiunilor lui.

pînă la sfîrșit, ei înscriind

șă-și mărească avantajul, construiește 
faze frumoase și reușește să-și mă
rească avantajul în minutul 61 prin- 
tr-o lovitură de la 11 m transfor- 

■ mata de Georgescu. Pînă la sfîrșitul 
jocului, ambele echipe au ocazii de a 
modifica scorul însă Bîtlan, Lereter, 
Dridea și Badea ratează ocazii favora- 

1 bile.

Rezultate categoria B

FARUL—C.S.M.S. 3—1
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii'’). 

— Jocul a iost de o factură tehnică 
satisfăcătoare in care gazdele au a- 
vut în cea mai mare parte inițiativa. 
Dacă Ciosescu, Bukosi și Moroianu 
n-ar fi ratat ocazii clare, scorul putea 
fi și mai mare. Golurile au fost în
scrise de Ologu (minutul 30), Bukosi 
din 11 m (minutul 44) și Vlad (minu
tul 60), pentru gazde și Vornicu în 
minutul 56, pentru ieșeni.

LONDRA 9 (Agerpres). — Ciclistul 
rOmîn Constantin Dumitrescu conti
nuă să fie unul din principalii prota
goniști în Turul Angliei. Duminică el 
a adus, prima victorie individuală de 
'.etapă culorilor noastre, sosind primul 
în orașul Northampton, după 222 km. 
Rutierul romîn, scrie comentatorul a- 
genției „Reuter“, a realizat ieri o 
mare performanță. împreună cu co
echipierul său Walter Ziegler, el a 
inițiat principala evadare cate a 
hotărît . soarta etapei, La această ac
țiune au măi participat alergătorii po
lonezi, elvețianul Herger și spaniolul 
Erenozaga. La sprintul final, C. Dumi
trescu i-a învins detașat pe ceilalți 
concurenți. .

Clasamentul etapei a 7-a, Weston — 
Northampton : 1. C. Dumitrescu (R. P. 
Romînă) a parcurs 222 km în 5h 58'13” 
(medie orară 37,200 km) ; 2. Erenoza
ga (Spania) 5h 58’17” ; 3. Herger (El
veția) 5h 58’18“ ; 4. Perkins (Brita
nia) ; 5. Ziegler (R. P. Romînă) ; 6. 
Gazda (R. P. Polonă) toți în același 
timp.

Clasamentul general individual: 1. 
Chisman (Anglia) 34h 16’43“ ; 2. C.

Dumitrescu (R. P. Romînă) la 7'33’’ ; 3. 
Merger (Elveția) la 10’44’’ ; 4. Spuhler 
(Elveția) la 11’47“ ; 5. Ziegler (R. P. 
Romînă) la 13’47" ; 6. Perkins (Britâ
nia) la 14'04”.,

Clasamentul general pe echipe : 1. 
Anglia 103h 19’18” ; 2. R. P. Romînă 
la 4’47” ; 3. R. P. Polonă Ia 6’36”. 4. 
Elveția ; 5. Britania etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 8-a 
Northampton — Cleethorpes (193 km). 
Pînă la .sfîrșitul competiției au mai 
rămas de disputat 6 étape, însumînd 
aproximativ 800 km.

„Cupa aCECO.M.“
Prima etapă a celei de-a 8-a ediții a 

cursei cicliste „Cupa U.C.E.C.O.M.", dis
putată pe ruta București — Pitești (108 
km), a fost ciștigată de dinamovistul Gh. 
Bădără în 2h 44’23”. Cu timpul de 
2h 44’23’’ au sosit în ordine N. Grigore 
(Steaua), S. Ariton (Voința), N. Ciobanu 
(Ploiești), Boșilov (Septemvri Sofia). Al 
doilea pluton condus de Cosma și ma
ghiarul Horvath a sosit 
are loc etapa a II-a 
(167 km).

după 29". Astăzi 
Pitești — Sibiu

RUGB!

Fază din meciul Dinamo București — 
Crlșana,

în cele din urmă neschimbat, el re- 
fleoiînd just situația de pe teien.

în cea de-a doua întîlnire. meciul 
a fost interesant doar în prima ju
mătate de oră, adică atîta timp qtt 
echipa orădeană a rezistent repetate
lor atacuri ale înaintării dinamovis- M. POPESCU

Seria I-a : Siderurgistul Galați — Fo- 
resta Fălticeni 2-0; Poiana Cimpina — Ști
ința Galați 3-0; Ceahlăul P. Neamț — Pra
hova Ploiești 2-1 ; Carpați Sinaia — Pro
gresul Brăila 6-1 ; Flacăra Moreni — 
C.F.R. Pașcani 4-1 ; I.M.U, Medgidia — 
Flamura Roșie Tecuci 4-0; Metalul . Tfr- 
goviște — Rapid Focșani 6-0.

Seria II-a : Metalul — Progresul Alex, 
l-t ; Tractorul Brașov — C.S.M. Reșița 
3-2 ; Chimia Făgăraș — Dinamo Pitești 
1-0; C.S.M. Sibiu — Știința București 0-2; 
Gaz Metan Mediaș — Unirea Rm. Vîlcea 
1-0 ; C.F.R. Roșiori — Dinamo Obor 4-0 ; 
Știința Craiova — Metalul Tr. Severin 3-0.

Seria III-a : industria Sirmei C. Turzii 
•— C.F.R. Timișoara 3-3 ; Unirea 
Arieșul Turda 4-0 ; Crișul Oradea 
Cugir 2-2 ; Minerul B. Mare — 
Cluj 4-0 ; C.F.R. I.R.T.A, Arad — 
Carei 3-2 ; Mureșul Tg. Mureș — Jiul 
Petrila 1-0 ; A.S.M.D.
gonul Aiad 2-1.

Steaua

ne obișnuisem ca

e

Dej — 
- A.S.
C.S.M. 

Recolta

De mulfă vreme „ _________ ._
lupta pentru primul loc ăl clasamen
tului la rugbi să se dea numai între 
Steaua și Grivita Roșie. De aceea, 
faptul că ieri o altă formație — 
Progresul — candida, alături de 
Steaua, la șefia primei părți a cam
pionatului, a constituit o surpriză 
agreabilă. Mai ales că în actualul se
zon, redutabilul „15“ al asociației 
Progresul șe menținuse multă vreme 
în postura de lider, lăsînd îndreptă
țite speranțe susținătorilor săi și 
pentru îniîlnirea decisivă.

Steaua a cîștigat însă cu 6—0 
(3—0) rezolvînd în favoarea sa nu 
numai duelul direct cu foștii lideri, ci 
— mai ales — însăși problema cam-

In Siberia răsăritea
nă, acolo unde apele de 
un albastru cristalin ale 
Angarei se îndepărtează 
de calea ferată, cotind 
spre nord, sînt așezate 
două orașe : unul vechi, 
Usolie-Sibirskoe, iar ce
lălalt, Angarsk, care nu 
are decît 12 ani și te 
incintă prin frumusețea 
noilor sale cartiere. La 
drept vorbind, epitetul 
„vechi“, aplicat orașului 
Usolie, are doar un sens 
biografic. In realitate, 
acesta este un oraș în
tinerit, an adevărat la
borator în care se fac 
experiențe în domeniul 
construcției de orașe ale 
viitorului.

O gigantică constela
ție, o adevărată galaxie 
de lumini strălucește 
de-a lungul malurilor 
Angarei, pe întreaga 
porțiune a taigalei dintre 
cele două orașe. Aici se 
află complexul petrochi
mic Angaro-Usolski, în 
cadrul căruia rafinăria 
de la Angarsk ocupă o 
poziție dominantă. La 
marginea orașului, des
părțite de el prin gule
rul milos al unui codru 
de pini, se profilează in
stalațiile de desalinare 
electrică a petrolului, 
înalte cît o casă cu mai 
multe etaje și înfășurate 
în țevi, instalațiile de 
distilare atmosferică și 
în vid, de cracare ter
mică, batèria de bitum, 
care scot nori de abur 
și vîlvătăi, gîfîie și șu
ieră eliminîrid aer com
primat. Din depozitele 
rafinăriei se scurg în 
cisterne și în țevi — 

. gaze 
bitum și mo-

de ruble. Obținerea de 
produse petroliere în Si
beria mai est» avanta
joasă pentru încă un 
motiv: producția necesi- i 
tă energie electrică, iar 
pe malurile Angarei a- 
ceasta nu constituie o 
problemă. Este cea mai 
ieftină energie electrică 
pe care o primesc rafi
năriile din Uniunea So
vietică.

Istoria rafinăriei din 
Angarsk abia începe. 
Cisternele cu petrol brut 
vor dispare în curînd. 
Țițeiul va sosi la rafină
rie prin uriașa conductă 
intercontinentală, care a 
și ajuns la Angarsk. 
Printr-un „pai“ lung de 
peste 3 000 km, rafină
ria va aspira din Bașki- 
ria aurul negru, expe
diind în toate direcțiile 
gaze, benzină, uleiuri. 
Cheltuielile vor fi de 
trei ori mai mici decît 
în cazul transportului pe 
calea ferată.

Din răsărit vor porni 
în curînd spre Angarsk 
cisterne cu (iței. Acesta 
însă nu va fi negru, ci 
auriu, de culoarea chih
limbarului. Este vorba 
de țițeiul provenit din 
zăcămintele descoperite 
lîngă Markovo, un vechi 
sat din taiga, situat pe 
malul Lenei. Acolo este 
pe cale de a se naște o 
nouă industrie petrolie
ră, ale cărei produse vot 
putea rivaliza cu cele 
mai hune din lume. 
Construcția rafinăriei din 
Siberia răsăriteană a 
început tocmai la timp. 
Dacă n-ar fi fost, ea, un 
întreg fluviu de petrol 
ar fi trebuit să fie în- 
dreplat spre partea eu
ropeană a Uniunii So
vietice, parcurgînd o 
jumătate din întinde
rea Asiei, iar produsele 
petroliere — transporta
te înapoi în Asia.

Rafinăria din Angarsk 
este un punct de pe 
hartă, unde se vor în- 
tîlni două torente de pe
trol: unul negru, din 
apus, iar celălalt, „alb*1, 
din răsărit, care se vor 
revărsa în întreaga Si
bérie, în rîulețe de sub
stanțe prețioase, alimen- 
tînd cu combustibil și 
materii prime chimice 
industria care se dezvol
tă impetuos.

STANISLAV ILIN

electric, țițeiul va fi 
separat de apa cu care 
este amestecat. In apro
piere începe montarea 
unei coloane de rectifi
care. Aceste aparate, 
înalte de circa 45 m și 
cu un diametru de peste 
4 m, vor extrage din 
(iței produse superioare, 
fiind deservite de nu
mai 11 oameni într-un 
schimb.

Se desfășoară con
strucția instalației de 
cracare catalitică, al că
rei bloc reactor va avea 
o înălțime de 72 m. Va 
urma apoi construcția 
atelierelor grupului de 
uleiuri, care vor produ
ce un foarte bogat sor
timent de lubrifianți.

Nu e lucru ușor să 
construiești o uzină în 
condițiile Siberiei. Toate 
agregatele ei se 
afla în aer liber, 
ceea, atît oțelul, 
betonul trebuie 
rezistente la ger. 
duetele vor trebui să fie 
înfășurate în „șube" 
călduroase de azbest și, 
afară de aceasta, în ele 
vor fi introduși preîn- 
călzitori pentru a le 
feri de gerurile iernii.

In Siberia funcționea
ză deja uzine chimice și 
se construiesc altele noi. 
Ele au nevoie de mate
rii prime, pe care le va 
furniza petrolul. Orașele 
au nevoie de păcură și 
de gaze pentru încălzit. 
Aducerea petrolului din 
Bașkiria și Tataria și 
prelucrarea lui aici se 
dovedește a fi mult mai 
avantajoasă decît tran
sportul separat al fiecă
rui produs. înainte vre
me, păcura pentru ali
mentarea cazonelor de 
ihuri și pentru centralele 
electrice se aducea aici 
din Ural, de la o distan
ță de mii de kilometri. 
Iarna, după multe zile 
de drum, gerurile sibe
riene o îngroșau într- 
atît, îneît evacuarea ei 
din cisterne era cu ne
putință. Astăzi, trenuri 
electrice pornesc în goa
nă din Angarsk, aducînd 
în diferite localități pă
cură care este călduță 
încă.

La Angarsk s-a reu
șit să se obțină din pă
cură gaz combustibil, 
realizîndu-șe astfel în 
fiecare an economii în 
valoare de 56 000 000

vor 
De a- 
cit și 
să f ie 
Con-

pioanei de primăvară, întrucît mili
tarii se pot consideră virtuali frun
tași ai primei păr(i a competiției.

Referindu-ne la jocul în sine, tre
buie să consemnăm că formația 
Progresul n-a fost inferioară învin
gătorilor săi. Cel puțin în repriza se
cundă, cînd a acționat aproape per
manent în jumătatea de teren a mi
litarilor-, unde a și beneficiat de nu
meroase lovituri de pedeapsă ratate 
de P, Niculeșcu. Steaua a concreti
zat prin Penciu două din cele trei 
lovituri de pedeapsă acordate de 
arbitru: una în prima parte a jocului, 
din imediata apropiere a buturilor 
adverse, cealaltă la jumătatea re
prizei secunde, de la mare dis
tanță.

Alături de fundașul Al. Penciu, 
care prin întreaga șa evoluție de ieri 
merită calificativul „excelent“, s-au 
remarcat și: Paul Merghișescu (cu o 
teintrare care a făcut ca absența ti
tularului A. Mateescu să nu se facă 
simțită, să ne întrebăm de ce acest 
jucător valoros apare în formație 
atît de rar?), R. Chiriac, P. Ciobănel, . 
Fodor, Căpușan și Preda.

EM. VALERIU
★

Alte rezultate : Gloria — Știința Cluj 
0—0; C.S.M.S, Iași — Grivița Roșie 3—6; 
P.ulmentul Bîrlad — Dinamo București 
3—3; Farul Constanta — Unirea Bucu
rești. 3—0; Șțiyrța Timișoara — Știința Pe- 
troșeni 11

(Agerpres)

(-loKJIflv ç>«' III ȚI 
benzină, păcură, 
lichefiate, 
torină.

încă la 
lui acesta 
funcțiune 
LOU-AVT' 
hinație de instalații de 
desalinare electrică și 
de distilare atmosferică 
și în vid. Pe o platfor
mă se montează utilaje. 
Din imense „cranii“ me
talice, montătorii asam
blează ultimul din cele 
trei rezervoare de cite 
600 metri dubi. In aces
te rezervoare sferice cu 
diametrul de 10 metri, 
sub influența căldurii și 
a unui puternic cîmp

' (Articol ' primit’ de Ia 
Agenția „Novosti”).

Satu Mare
sfîrșitul anu- 

va intra în 
instalația „E- 

— o com-

*
V.T.A.—STEAGUL ROȘU 3—1

ARAD (prin telefon). — Ieri echipa 
textiliștilor din localitate a învins 
Steagul toșu Brașov.

Arădenii au desfășurat un fotbal 
frumos, au dominat majoritatea 
timpului și au reușit chiar în prima 
repriză să înscrie de două ori prin 
Czako în minutul 10 și 40. în cea 
de-a doua parte a meciului jocul 
este mai echilibrat.

Cel de-al 3-lea gol pentru U.T.A. 
este marcat în minutul 56 de către 
Nagy (Sioagul roșu) în propria-i 
poartă. Echipa din Brașov marchea
ză în minutul 88 prin Năltănăilă.

re’ PROGRESUL-DINAMO-BACAU

ATLETISM---------- -—
Cornel Porumb

de 
de

★

ȘTIINȚA CLUJ—RAPID 2—2
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Meciul 

de fotbal dintre Știința Cluj și Rapid 
București disputat ieri în localitate 
caracterizat printr-un joc dinamic 
spectaculos.

Știința a înscris două goluri, unul 
către Ivansuc în minutul 31, altul
Adam, minutul 72, Ivansuc a ratat apoi 
un 11 m în minutul 77 cînd coi peste 
20 000 spectatori se pregăteau să aplau
de victoria echipei lor favorite. La rîndul 
lor, bucureștenii au înscris și ei două 
goluri: unul în minutul 43 prin Ionescu 
și altul prin Dumitriu în minutul 
După aspectul general al înțîlnirii, 
zultatul de egalitate este echitabil.

48.
re»

R. P. Romînă—Grecia 121—87
a stabilit un nou record republican la sări

tura în înălțime ----------------------
Concursul atletic R. P. 

Romînă — Grecia a 
luat sfîrșit ieri la Plo
iești și a fost dominat 
de rezultate excelente 
obținute de săritorii 
noștri de înălțime. 
După ce tînăru) Ale
xandru Spiridon a sta
bilit două rezultate re
marcabile pentru yîf- 
sta și putina sa acti
vitate (2,04 și apoi 
2,08 m) recordmanul _______
tării CornSl’ Porumb . (R;P.R.) 15,64 m; ștafe- 
a încheiat dificila pro- ta,.-4x400 m Grecia 
bă cu o performantă 3 8/10,
remarcabilă (2,11 m). Referindu-se= ]a me- 

ro C1U1 atletic Rominia—•^stabilind un nou /e- Glecia/ antrenorul'fe- 
c°r a • \ omine, jeral Petre' ZîmbrOș- sellos oameni de bază 
care-1 situează pe at- teanu a declarat: ai echipei“,
letul nostru printre^cei ■ „Am obținut de a- 
mai valoroși perfor- ceasta dată o victorie I. DUMITRIU

meri mondiali »din a- 
cest sezon.

Iată ceilalți. învin
gători din ultima zi r 
greutate: Tsakanikas 
(G.)' 16,96 m; 800 m: 
Z. Vamoș (R.P.R.) 1’51" 
9/10; 5 000 mrilA. Ba- 
rabas (R.P.R.) 14’11"; 
400 m gaiduri:""Skour- 
tis (G.) 52"5/10; suliță: 
Gh. Popescu (R.P.R.) 
70,42 m; 200 m plat: 
Jurcă (R.P.R.) 21’’ 9/10; 
triplu salt: Ciochină

mai netă decît anul 
trecut la Salonic. Cele 
mai pasionante și cu 
rezultate de certă va
loare au fost — în a- 
iară performanței .• Iui 
C. Porumb — probele 
de demifond și fond. 
Sprinterii au prins cu
raj și cred că în cu- 
rînd vor fi capabili de 
rezultate cu mult sub 
10,9 sec. cît au înre
gistrat acum. Decepție 
totuși la aruncări, ca 
și la săritura cu pră
jina (cea mai slabă 
probă a concursului).

Oaspeții au avut în 
Tsakanikas, Reguros, 
Komitudis și Mar-

?

Handbal

TIR

îlcat : I. Sîrbu (R.P.R.) — 395 pi 
; genunchi : T. Kiraly (R.P.U.) COSMOVOX

9—3
BACĂU (prin telefon). — In minutul 

30 Dinamo Bacău conducea cu 3—0 
prin golurile înscrise de Eftimie în mi
nutul 4 și 10, și de Gram în minutul 29, 
lăsind impresia că vor cîștiga acest meci 
detașat. în plină dominare a băcăoani- 
lor, oaspeții profită însă de două greșeli 
ale apărării dinamoviste și schimbă ta
bela de marcaj, înscriind în minutul 34 
prin Oaidă și 41 prin Mateianu. Cu sco
rul de 3—2 ia sfîrșit prima repriză. La 
reluare jucătorii echipei Progresul pre
iau inițiativa și reușesc să surprindă 
apărarea dinamovistă și să înscrie încă 
două goluri prin Popescu în minutul 73 
și Voinea, minutul 85, obținînd astfel o 
victorie prețioasă. De remarcat că la 
scorul de 3—2, dinamoviștii au benefi
ciat de un penalti, ratat de Eftimie.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PETRO

LUL 2—0
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii). — A 

fost un meci specific de campionat 
presărat uneori de durități. în prima 
parte fazele se succed de la o poartă 
la alta, dar nici una din echipe nu reu
șesc să înscrie. In minutul 40 însă, echi
pa locală înscrie primul gol prin Mițaru. 
După pauză echipa locală intră hotărîtă

Rafinăria de petrol din Angarsk văzută noapteaRafinăria de petrol din Angarsk văzută noaptea

1. Dinamo București
2. Steaua
3. știinta Cluj
4. Rapid
5. știința Timișoara 
‘ Farul

Progresul
8. C.S.M.S.
9. Steagul Roșu

10. Petrolul
11.
12.
13
14.

6.
7.
8. C.S.M.S.

U.T.A.
Dinamo Bacău
Crlșana 
Minerul

24 14 8 2 43:18 36
24 12 7 S 53:38 31
23 10 6 7 37:3S 26
24 9 7 8 42:36 25
24 9 7 8 36:35 25
23 10 4 9 4l;34 24
24 0 6 » 40:42 24
24 8 8 8 41:47 24
24 10 4 10 3'1:40 24
24 8 8 10 37:29 22
24 8 4 12 39:44 20
24 7 5 12 28:37 19
24 7 5 12 25:42 19
24 4 6 14 22:52 14

Programată la ore puțin potrivite, în
tre 12 și 14,30 (de ce nu în nocturnă ?), 
etapa de ieri din Capitală a campionatu
lui republican de polo nu s-a bucurat de 
prezența unui număr prea mare de spec
tatori, deși cele două meciuri promiteau 
întilniri interesante.

Primul joc, disputat între Știința șl 
C.S. Mureșul (Tg. Mureș), a confirmat as
censiunea de formă a studenților. După 
o luptă strinsă, Știința a învins cu 4-1 
(2-0, 0-1, 0-0. 2-0), după multe faze spec
taculoase la care au contribuit ambele 
echipe.

, prestat se cuvin acordate jucătorilor 
Csiszer
condus

Echipa Steaua a cîștigat la scor, 13-0 
(3-0 ; 4-0, 4-0, 2-0) meciul cu Industria 
linii — Timișoara. Timișorenii au căutat 
să limiteze proporțiile scorului printr-un 
joc strîns dar superioritatea adversarilor 
a fost mult prea evidentă. Victoria milita
rilor lasă să șe întrevadă că meciul tor, 
decisiv cu Dinamo București, programat 
la 30 iunie, se anunță deosebit de inte
resant.

Duminică la Cluf a luat sfîrșit tur
neul final al campionatului republican 
feminin de handbal în 7. Din nou titlul 
de campioană a revenit echipei Rapid 
București, care a terminat competiția 
neînvinsă. Jucătoarele feroviare au în
vins sîmhătă cu 9—4 pe Tractorul Bra
șov, iar duminică au întrecut cu 7—5 
pe Știința Timișoara.

Alte rezultate : sîmbătă : Știința Ti
mișoara—C.S.M. Sibiu 19—5 ; dumini
că : C.S.M. Sibiu—Tractorul Brașov 
5—4.

Clasamentul final se prezintă astfel : 
1. Rapid București 12 puncte ; 2. Știin
ța Timișoara 8 puncte ; 3. Tractorul
Brașov 2 puncte (32—56) i C.S.M. Si
biu 2 puncte (30—75). (Agerpres)

Mențiuni deosebite pentru jocul

și Simon (M) și Mărculescu (Ș). A 
bine Paul Niculescu.

Agențiile de presă transmit
• în cadrul concursului de atletism de la 

Houston (S.U.A.). Warren Bralov a obți
nut la săritura cu prăjina 4,91 m, Invin- 
gîndu-1 pe fostul recordman mondial Pen- 
nel — 4,79 m. Randi Matson, în vîrstă 
de 16 ani, a aruncat greutatea la 18,44 m. 
Nate Adams a cîștigat probele de 100 și 
220 yarzi cu timpurile de 9’’4/10 și res
pectiv 21"3/10.

® In meci retur contînd pentru finala 
„Cupei campionilor europeni” la baschet 
feminin echipa Slavia Sofia a învins cuSofia a învins cu

BOX
Campionatul republican de box pe 

echipe a programat o serie de întilniri 
spectaculoase. în Capitală, pe stadionul 
Dinamo, campioana țării, Steaua, a în
vins cu scorul 
București. în cursul 
obținute o serie de

de 25—14 pe Metalul 
reuniunii au fost 

victorii înainte

Duminică la poligonul de la Tunari 
a luat sfîrșit întîlnirea internațională de 
tir dintre selecționatele R.P. Romîne și 
R.P. Ungare. Ultima probă a meciu
lui, armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, a revenit țintașului maghiar Ti
bor Kiraly, care a totalizat la cele trei 
poziții 1135 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Tr. Cogut (R.P.R.) — 
1135 puncte și Bela Buz (R.P.U.) — 
1126 puncte. învingătorii pe poziții : 
culcat : I. Sîrbu (R.P.R.) — 395 pune
ai ... ’ "
386 puncte; picioare : 
(R.P.R.) — 369 puncte.

scorul de 60-49 pe Slovan Orbis Praga. 
Primul meci revenise baschetbalistelor 
cehoslovace cu 52-57. Datorită unui coș- 
averaj mai bun echipa bulgară a cucerit 
trofeul.

9 Cea de-a 20-a etapă a Turului ciclist al 
Italiei disputată pe ruta Moena — Bres
cia (240 km) a fost ciștigată de italianul 
Guido Carleși în 7h 33’28". In clasamen
tul general individual conduce Balma- 
mion urmat la 2’40" de Adorni.

• Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Pekin atletu] Ni Cih-cin a 
stabilit un nou record al R. P. Chineze la 
săritura în înălțime cu o performanță de 
2,18 m. Noul recordman ai R. P. Chineze 
este în vîrstă de 22 ani și are o înălțime 
de 1,84 m.
• Campionatul mondial masculin ' de 

handbal în 11, desfășurat în Elveția, a luat 
sfîrșit cu .un succes remarcabil al echipei
R. D. Germane care a învins în finală cu

. 14-7 (9-2) reprezentativa R, F. Germane. ■ 
Alte rezultate din ultima zi a campiona
tului ; Elveția — R. P. Polonă 10-6 (4-4) ; 
Austria — Olanda 22-19 (13-7) ; Izrael —
S. U.A. 16-5 (4-3). Clasamentul final: 1- 
R. D. Germană ; 2. R. F. Germană ; 3 El
veția ; 4. R. P. Polonă ; 5. Austria ; 6. O- 
landa ; 7. Izrael ; 8. S.U.A.
• După 7 runde, în turneul internațional 

de șah de la Soci conduce marele maestru 
sovietic Lev Polugaevskj cu 6,5 puncte, 
urmat de Smislov cu 5 puncte și Krogius 
4,5 puncte. Șahistul romîn- Victor Ciocli- 
tea a remiza; în runda a 5-a cu iugosla
vul Bukici, în runda a 6-a a pierdut la 
maghiarul Haag, iar în runda 
trerupt în poziție complicată 
Ciociltea totalizează pină 
puncte.

Tr. Cogut
cestui fenomen. Invazia a provocat stricăciuni considerabile și pune în primejdie supraviețuirea faunei rezervației, în special a rinocerilor. Mari întinderi de pădure au fost devastate.

satul Sarp din Turcia. Este analfabetă și toată viața a trăit în acest sat, Contemporană cu multe evenimente istorice, ea își mai aduce aminte de războiul Crimeei (1853- 1855) în care și-a pierdut un fiu. După cum au constatat medicii, ea posedă toate facultățile mintale și vîrsta matusalemică n-o împiedică de la activitatea sa cotidiană.
Academicianul Nikolai Barabașov, 

cunoscut specialist sovietic în domeniul 
cercetărilor privind Luna, a construit 
tin instrument muzical electronic căruia 
i-a dat numele de „Cosmovox“. Acest 
instrument, prevăzut cu claviatură mo
bilă, seamănă cu cutia unui acordeon. 
La „Cosmovox“ se pot interpreta piese 
pentru vioară, corn, oboi, flaut. El poa
te imita ■ chiar și vocea unei.., soprane 
lirice.

s-a dovedit cam- 
(Steaua) care l-a 

învins prin abandon în prima repriză pe 
N. Calița, De asemenea, H. Loew 
(Steaua) a reușit să-l scoată din luptă 
pe P. Cîmpeanu. Au mai obținut vic
torii prin abandon N. Mîndreanu, E. 
Cjșmaș, M. Ghirghioni și V. Trandafir,

limită. în formă bună 
pionul țării Ion Dinu MAGAZIN

Ștefan Papadă (Progresul) întrece la puncte pe 
teanu (Farul). (F?‘r : *■*.

I Ion Oi-
(Foto : M? Andreescu)

toți de la Steaua. 
In cel de-al doilea 
meci, Dinamo Bucu
rești a întrecut cu 
23—12 pe Construc
torul Galați.

Duminică dimi
neața pe ringul mon
tat în parcul spor
tiv Progresul echipa 
Progresul București 
a dispus cu 23—16 
de Farul Constanța. 
Surpriza reuniunii a 
fumizat-o tînărul 
bucureștean Marin 
Anghel care a dis
pus la puncte de 
campionul țării la 
„mijlocie mică“ Va
sile Neagu.

Alte rezultate din 
(ară : Crișul Ora
dea—-C.S.O. Baia 
Mare 26—12 ; Casa 
Ofițerilor Brașov— 
Metalul Bocșa 20— 
20.

a ,7-a a in» 
cu Zalțev. 
acum 2,5

PRONOSPORT

Găzduirea miilor de sportivi, ziariști 
și turiști ce vor sosi la Tokio cu oca
zia jocurilor olimpice din 1964 este 
una din problemele care produc griji 
organizatorilor japonezi. Se pare că 
nici noul hotei cu 20 de etaje con
struit la Tokio nu va putea rezolva 
această problemă. Iată însă că orga
nizatorii au găsit deocamdată o solu
ție : ei au încheiat un acord cu o 
companie de navigație engleză „prin 
care, vasul de pasageri „Orlana” va 
rămîne pe toată durata jocurilor în 
rada portului Yokohama. El va putea 
găzdui în cabinele sale 2 106 persoane.

Ig toamna anului 1964 Federația 
braziliană de îotbal va organiza la 
Rib de Janeiro un mare turneu de fot
bal la care au fost invitale 
echipele Arqentlnei, Italiei, 
U.R.S.S.

La cele 59 de meciuri
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal, cîștigată în anul acesta de forma
ția Milano, au asistat 2 180 000 de 
spectatori. Numărul golurilor înscrise 
în actuala ediție a fosl de 214.

S-a găsit un adversar pentru Vla
sov ! Este vorba de halterofilul ucrai
nean. Leonid Jabotinski, înalt de 1,90 
m și cu o greutate de 150 kg. Jabo- 
tînski a ridicat ia totalul celor trei 
stiluri 520 kg. și, după părerea lui 
Vlasov, el va putea ridica pînă la 
570 kg.

g

a.Concursul din 9 iunie

Dinamo Bacău — Progresul 
Știința Cluj — Rapid 
Farul - C.S.M.S. Iași 
Dinamo București — Crișana 
Știința Timișoara — Petrolul 
Steaua — Minerul 
U.T.A. — Steagul Roșu 
Ceahlăul — Prahova 
C.F.R. Roșiori — Dinamo Obor 
Ind. Sirmei - C.F.R. Timișoara 
Unirea Dej — Arieșul
Minerul Baia Mare — C.S.M. cluj 
Chimia Făgăraș — Dinamo Pitești
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UNDE DUCE FANATISMUL

pînă acum 
Angliei și

din cadrul

Hector Arias și Celina Saldana, 
rani din statul Tamaulipas (în nordul 
Mexicului) ,,păcățuiseră“ și preotul din 
localitate a hotărît să dea un exemplu. 
Lt indicația lui, vreo sută de țărani 
fariatizați-i-au prins pe cei doi „păcă
toși“ și i-au legat pe un rug enorm, 
căruia i-au dat foc. Cînd victimele erau 
înconjurate de flăcări, a sosit un deta
șament de soldați trimis de autoritățile 
din orașul vecin. Ciocnirea care a ur
mat între țăranii instigați de preot și 
forțele de ordine a avut drept rezultat 
11 morți, printre care preotul, și 12 au 
fost grav răniți.

INVAZIE DE ELEFANȚIAgenția France Presse relatează că zilele acestea a fost semnalată i o invazie de elefanți în Rezervația I Națională a Kenyei. In scurt timp, aproape 16 000 de elefanți s-au grupat îritr-o turmă uriașă, stabilin- Sdu-se pe o mare întindere a rezer- g rației. Specialiștii nu au putut găsi (nici o explicație concludentă a a-

Hatice Nine, arată revista „News-NĂSCUTĂ ÏN 1795

SECETA DIN INSULELE RIUKIU

Autoritățile insulelor Riukiu au hotărît 
să adreseze primarilor din opt mari ora
șe japoneze, printre care Tokio, Osaka, 
Năgoia și altele, apelul de a contribui 
la procurarea apei potabile pentru popu
lația acestor insule. Lipsa de apă pota
bilă se face tot mai resimțită, datorită 
unei secete —- cea mai puternică din ul
timii 73 de ani — care afectează în mod 
deosebit a șasea parte a populației insu
lelor. în urma acestui apel, companiile 
maritime japoneze ale căror nave efec
tuează curse spre Okinava au hotărît să 
înceapă transportul de apă potabilă din 
Japonia spre aceste insule,

OPERAȚIE DIFICILĂ

Alain Vachey, șofer din DUon, a su
ferit un accident cu un an în urmă. O 
bară de fier de 600 kg i-a căzut pe 
braț. Transportat imediat la spitalul din 
Dijon, brațul care nu se mai ținea decît 
intr-un mușchi i-a fost cusut. Tînărul 
Alain Vachey a trebuit să suporte mai 
multe operații, pînă la urmă însă bra
țul i-a fost salvat. El și-a reluat mese
ria de șofer.
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Imagini din viața internaționala
In Iran situația se menține încordată Deschiderea Tîrgului de la Poznan

alianțe electoraleSemnificația unei

Dificultățile industriei siderurgice a

KENYA CERE ACORDAREA GRABNICA
A INDEPENDENȚEI

au scăzut de oțel în 1961 la
C. EC.O.

Guyana Britanicacolonialiștii din Anglia, a- cercuri din Guyana Brita-

Ciocniri soldate cu numeroși morfi și rănijiTEHERAN 9 (Agerpres). — Situația din Iran continuă să rămînă încordată. Potrivit agenției Reuter, ciocnirile dintre manifestant! și trupele guvernamentale s-au soldat cu 86 de morți și 193 răniți. Bilanțul oficial al arestărilor operate în cursul tulburărilor din ultimele zile — precizează France Presse — se ridică la 380.Acțiuni antiguvernamentale organizate în comun de biserică și marii moșieri au avut loc în ultimele zile în numeroase regiuni ale țării, la Șiraz, Teheran, Tabris și Qum. La Teheran și Șiraz continuă să se
LUXEMBURG 9 (Agerpres). — După cum relatează agenția France Presse, viitoarea sesiune a Consiliului ministerial al C.E.C.O. — Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului, din care fac parte Franța, R.F. Germană, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburgul — urmează să examineze agravarea situației pe piața siderurgică a Comunității.piața siderurgică a Comunității, înalta autoritate va prezenta Consiliului un raport amănunțit asupra cauzelor slăbiciunii pieței oțelului în țările Comunității.Agravarea situației se datorește, în primul rind, creșterii importurilor și scăderii exporturilor. într-a- devăr, importurile de oțel au crescut de la 2 400 000 tone în 1961 la 3 300 000 tone în 1962. în raport cu anul 1959, această creștere atinge 125 la sută, în timp ce consumul de oțel nu a sporit în aceeași perioadă decît cu 23 la sută.în ce privește exporturile țărilor

Tarifele vamale ale Pieței comune provoacă 
nemulțumiri la WashingtonWASHINGTON 9 (Agerpres). — Reprezentantul special al președintelui Kennedy pentru problemele comerciale, Christian Herter, a a- nunțat că la Geneva vor începe la 20 iunie tratative între reprezentanții S.U.A. și ai Pieței comune în problema recentei hotărîri a țărilor membre ale Comunității economice europene de a spori taxele vamale la importul de păsări din Statele Unite. Herter a subliniat că nu va participa la aceste tratative, delegația S.U.A. urmînd să fie reprezentată de un grup de specialiști.In legătură cu această știre, corespondentul din Washington al a- genției Associated Press relevă că sporirea de către Piața comună a taxelor vamale la importul de păsări din S.U.A. (import care aducea ve-

Restabilirea relațiilor economice 

intre Mali și SenegalBAMAKO 9 (Agerpres). — Republicile Mali și Senegal au semnat la Bamako o serie de acorduri cu privire la restabilirea relațiilor economice normale. După cum se subliniază în comunicatul comun, dat publicității la 9 iunie, aceste acorduri marchează „un punct de cotitură în relațiile dintre cele două țări".Acordurile se referă la probleme comerciale, de plăți, vamale, transport. Se reia printre altele comunicația pe calea ferată Dakar — Nigeria. Republica Mali are din nou posibilitatea să folosească portul senegalez Dakar. Acordurile intră în vigoare imediat.
Manevre cu substrat habsburgic

Pentru Austria numele fostei fami
lii domnitoare a Habsburgilor repre
zintă un capitol trist al istoriei care 
părea închis de mult, și anume încă 
din ziua de 3 aprilie 1919. cînd Adu
narea Națională a votat o lege („le
gea Habsburg“) cu privire la izgoni
rea din tară a acestei familii și con
fiscarea imenselor sale bunuri în 
folosul Republicii Austriace. Dar iată 
că de cîteva zile o hotărîre a Curții 
administrative din Viena, dată pu
blicității la 31 mal. nu numai că a 
repus în circulație numele Habsbur
gilor, dar a dat naștere unor discuții 

- aprinse atît în cercurile politice cît 
și în rîndurlle opiniei publice.

Hotărîrea menționată a Curți) ad
ministrative dă fostului arhiduce 
Otto de Habsburg, fiul cel mai mare 
al ultimului împărat al Austriei, Ca
rol L dreptul de a se întoarce în 
țară. Descendentul familiei imperiale, 
care în trecut și-a afișat, nu o dată, 
pretențiile la... tronul Austriei, în
cearcă de mult să obțină acest 
„drept". Pînă acum, cererile sale au 
fost respinse în baza unei prevederi 
a legii Habsburq care stipulează că 
interdicția întoarcerii în tară poate 
fi ridicată pentru anumit! membri ai 
fostei familii domnitoare, numai cu 
condiția ca ei să renunțe la toate 
prerogativele lor și să se decla
re cetățeni leali ai republicii. La 
acest punct, legea mai conține o pre
vedere de Importanță juridică șl po
litică : guvernul republicii trebuie să 
hotărască, de acord cu principala 
comisie parlamentară, dacă angaja
mentul fiecăruia dintre Habsburgi 
poate fi considerat suficient pentru 
a justifica întoarcerea în Austria.

Vreo 12 membri al familiei au pro
fitat în trecut de aceste prevederi 

mențină starea de război. Se anunță că în regiunea muntoasă Fars continuă ciocnirile între trupele regulate și triburi. Conducătorii triburilor din Fars se pronunță împotriva reformei agrare și a hotărîrii guvernului de dezarmare a triburilor. Aripa de dreapta a preoțimii musulmane cheamă populația prin predici și manifeste să se pronunțe împotriva reformei agrare a șahului și a acordării de drepturi egale femeilor, calificînd aceste măsuri ale șahului ca fiind în contradicție cu Islamul și Coranul.
Comunității, acestea la 13 700 000 tone de 12 400 000 tone în 1962/Este de prevăzut, transmite France Presse, că dificultățile de care se izbesc acum țările Comunității în ce privește exportul de oțel, nu vor dispare nicidecum în viitor ; prevederile pe anii 1964 și 1965 nu vor putea fi realizate.Cauza principală a acestui regres, relatează aceeași agenție, este concurența tot mai puternică din partea altor țări ca, de pildă, Japonia Din cauza încetinirii consumului de oțel, există posibilități tot mai puține de a compensa pe piața internă scăderea exporturilor.Pe de altă parte, scăderea prețurilor la oțel a dus la o diminuare a încasărilor întreprinderilor cu a- proape 700 000 000 dolari anual. La rîndul ei, diminuarea încasărilor a provocat o reducere considerabilă a proiectelor de investiții.

nituri de milioane de dolari fermierilor americani) a provocat o vie nemulțumire în cercurile guvernamentale ale S.U.A. „Washingtonul — scrie agenția — a amenințat că va ridica la rîndul lui unele tarife vamale dacă nu va obține satisfacție. în același timp — continuă a- genția — oficialități americane au arătat că dacă delegația S.U.A. nu va reuși să obțină o reducere a a- cestor tarife cu prilejul apropiatelor tratative, întregul export de păsări din S.U.A. în țările Pieței comune, care era la un nivel extrem de ridicat, este amenințat să înceteze“.
Divergenfele care se manifestă în cadrul Piefei comune 

continuă să se afle în atentia presei occidentale

(Desen de V. TIMOC)

ale legii ?i s-au întors în tară, dar 
pînă în 1961 nici unul dintre urmașii 
ultimului împărat nu semnaseră o 
declarație de „fidelitate fată de re
publică“. In acel an însă Otto de 
Habsburg, care în prezent are 51 de 
ani și trăiește în Bavaria (Germania 
occidentală), a completat o astfel de 
declarație. Dar el a așteptat în za
dar un răspuns din partea gu
vernului. Miniștrii populiști se pro
nunțau pentru aprobarea declarației.

Corespondenfă 
din Viena

iar socialiștii — împotrivă. După ex
pirarea termenului de așteptare 
prevăzut, fostul arhiduce s-a adre
sat, prtntr-un avocat din Viena, 
Curții constituționale, cate s-a de
clarat necompetentă.

Încercînd atunci o altă cale. Otto 
de Habsburg s-a adresat celui de-al 
doilea for suprem al justiției din 
Austria — Curtea administrativă — 
care, ignorînd leqea Habsburq, i-a 
dat... cîștlq de cauză.

In prezent cele două partide ale 
coaliției guvernamentale sînt dezbi
nate pe această chestiune: popu- 
liștii susțin acceptarea hotărîrii 
Curții administrative. în timp ce so
cialiștii se opun șt cer să fie orqa- 
nlzat un plebiscit.

„Declarația de lealitate nu trebuie 
să înșele pe nimeni— sc-ie ziarul co
munist „Volksetimme“. Aici nu este 
vorba de reîntoarcerea unui particu
lar, care vrea să exercite în Austria o 
ocupație civilă și să ducă o viață 
particulară. Ceea ce vrea Otto de 
Habsburq a dovedif-o prin activita-

RCDÄCTIÄ SI 'ADMTNTSTR’ATîA'1 SucureșH. Piats „ScInteU” Tel. 17.50.10, 17.60.20. 'Abonamentele >e fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dtfurorll voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

POZNAN 9. Corespondentul A- gerpres transmite : Duminică 9 iunie, la Poznan (R.P. Polonă), în prezența conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C. C. al P.M.U.P., și Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a avut loc deschiderea oficială a celui de-al XXXII-lca Tîrg internațional.La deschidere au participat numeroase delegații guvernamentale străine, reprezentanți ai celor 60 de tovarășii Wladyslaw Gomulka și firme și case de comerț prezenți la Jozef Cyrankiewicz.
PARIS 9 (Agerpres). — Toate organizațiile locale ale partidelor de orientare republicană din orașul Bezieres (Departamentul Hérault) din sudul Franței au hotărît să se unească pentru alegerea ca deputat în Adunarea Națională a lui Paul Balmiger, candidatul Partidului Comunist Francez.Obținînd victoria asupra cîtorva candidați ai partidelor reacționare, Paul Balmiger a fost ales deputat în Adunarea Națională la alegerile parlamentare generale din noiembrie anul trecut. Consiliul de stat a anulat însă fără nici un temei a- legerea acestuia.
LONDRA 9 (Agerpres). — Agenția Reuter anunță că Duncan Sandys, ministrul coloniilor al Angliei, studiază în prezent un raport în legătură cu situația din Guyana Britanică. Raportul a fost întocmit de către ministrul adjunct al coloniilor, N. Fisher, care, în acest scop, a făcut o călătorie de trei zile în această colonie britanică.După cum s-a mai anunțat, insti-

Convocarea Consiliului 
de SecuritateNEW YORK 9 (Agerpres). — La iunie, N. T. Fedorenko, reprezen-9tantul permanent al Uniunii Sovietice la O.N.U., a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care cere convocarea Consiliului de Securitate pentru examinarea rapoartelor secretarului general al O.N.U. în legătură tuala trimitere a unei O.N.U. în Yemen.Consiliul de Securitate să se întrunească luni 10

cu even- misiuniurmează iunie.

Otto de 
reîntoqi- 

statul

tea sa de ani de zile în străinătate, 
pentru promovarea mișcării monar
histe din Austria“. Ziarul „Welt am 
Montag“ arată că, așa cum s-a aflat 
din cercurile monarhiste, 
Habsburq va cere, după 
cerea sa, restituirea de la 
austriac a unor averi în valoare de 
700 000 000 de șilingi. Dintre aceste 
bunuri, numai moșiile pe care vrea 
să le recupereze se întind pe o su
prafață de 17 000 de hectare.

Imediat după ce a devenit, cunos
cută hotărîrea Curții administrative, 
forțele democratice șj republicane 
din Austria au trecut la acțiune, de- 
nunțînd manevrele reacțiunii. în 
țară au avut loc manifestații 
de protest. în numeroase adunări 
din întreprinderi au fost adoptate 
moțiuni care sprijină declarația 
Consiliului federal al Uniunii Sindi
catelor de a se interzice reîntoarce
rea fostului arhiduce.

Miercuri a avut loc o ședință ex
traordinară a parlamentului pen
tru a dezbate situația creată. După 
vii discuții, deputății partidului popu
list au fost puși în minoritate, ceea 
ce se întîmplă pentru prima dată 
în istoria coaliției quvernamentale și 
chiar a Republicii Austriace. A fost 
adoptată o moțiune a deputaților - 
partidului liberal, susținută de so
cialiști. prin care guvernul este 
invitat să dea, înainte de 26 
iunie, o „interpretare autentică“ leqii 
Habsburq. In cercurile politice din 
Viena se consideră însă că prin a- 
ceasta cazul lui Otto de Habsburq 
nu a fost închis și că agitația stîr- 
nită de cercurile reacționare în ju
rul lui va fi continuată în viitoarele 
săptămîni. 

ST. DEJU

tîrg, lucrători din domeniul economic, oameni de afaceri, membri ai corpului diplomatic acreditați în R.P. Polonă.Din partea R.P. Romîne participă o delegație condusă de Bucșe Ion, secretar general în Ministerul Comerțului Interior.Anul acesta țara noastră este prezentă la Tîrgul internațional de la Poznan cu un oficiu comercial.în cursul dimineții, sediul oficiului R.P. Romîne a fost vizitat de

La mitingul electoral care a avut loc recent, deputatul socialist Jules Moch a subliniat că alianța partidelor republicane în departamentul Hérault a împiedicat alegerea vreunui deputat sau senator gaullist. Chemînd pe toți republicanii să voteze pentru candidatul partidului comunist, Jules Moch a declarat :„Considerăm că în prezent primejdia principală pentru țară o constituie U.N.R. (partidul gaullist — N.R.). Asupra acestei probleme și în ceea ce privește consecințele ei apropiate și îndepărtate noi sîntem întru totul de acord“.
gate de numite nică instigă la tulburări în țară pentru a da colonialiștilor un pretext pentru amînarea pe termen cît mai lung a acordării independenței acestei țări. în ultima vreme, primul ministru al Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, a fost nevoit să declare stare excepțională în țară pentru a pune capăt acestor tulburări. Forțele procolonialis- te din țară, după cum menționează agenția, urmăresc să-l constrîngă pe Cheddi Jagan și guvernul său să le cedeze locul.Referindu-se la surse bine informate, agenția Reuter întrevede „posibilitatea unei intervenții a trupelor britanice“ în Guyana Britanică, întrucît anumite cercuri consideră că ar exista „puține semne pentru soluționarea crizei“ dintre Jagan și adversarii săi.
Alegera parlamentare hi IslandaREYKJAVIK 9 (Agerpres). - Duminică, aproximativ 103 000 de alegători islandezi au fost chemați în fața urnelor pentru a alege pe cei 60 de membri ai Altingului (parlamentul islandez).în Alting, în urma alegerilor care au avut loc în 1959, au fost reprezentate Partidul Independenței (constituit din conservatori și liberali) și Partidul Social-Democrat, care formează coaliția guvernamentală majoritară cu 24 și respectiv cu 9 locuri. Opoziția este formată din Partidul Uniunii Populare și Partidul Socialist Unit, care dețin 10 locuri în parlament, precum și Partidul Progresist (al fermierilor) care deține 17 locuri.Unul din aspectele politicii actualei coaliții guvernamentale, remar-Prapastia dintre vorbe și fapte

Recunoașterile lui Adlai StevensonNEW YORK 9 (Agerpres). — în- tr-o declarație făcută la Memphis (statul Tennessee), Adlai Stevenson, reprezentantul S.U.A. la Organizația Națiunilor Unite, a fost nevoit să recunoască că în politica Americii există o prăpastie între vorbe și fapte. El s-a referit în speță la situația creată în S.U.A. în legătură cu problema rasială.„Din nefericire, a spus el, tabloul Americii așa cum îl văd alții nu este totdeauna asemănător cu cel prezentat de noi". El a adăugat că „prea des discuțiile noastre publice se referă la arme, rachete și război, într-o lume care luptă pentru pace", „în fiecare zi, a declarat el, mă în- tîlnesc cu oameni din toate țările. Ei vin, văd și judecă. Și vă pot declara că ceea ce spunem noi are puțin efect, în comparație cu ceea ce facem noi". America, a adăugat Stevenson, nu este crezută „dacă ceea ce facem noi în țara noastră nu este ceea ce spunem altora să facă în țările lor".
Tuscaloosa-scena unor noi acțiuni rasiste

din A- doi
NEW YORK 9 (A-gerpres). — La ll iunie urmează să se înscrie la universitatea Tuscaloosa (statul labama—S.U.A.) studenți de culoare.Guvernatorul statului Alabama, George Wallace, care a anunțat că „va bloca, dacă e cazul chiar personal, admiterea lor“, a mobilizat peste 800 de oameni din armata și-poliția locală și'a anunțat trimiterea unui detașament de 500 de soldați din gărzile naționale la fața locului.

In noaptea de sîmbă- tă spre duminică a a- vut loc un mare miting al „Ku-Klux-Klan“-ului, la care au fost aprinse cruci. „Membrii organizației, în halatele lor lungi și cu glugi — reia tează agențiile de presă americane — și-au rpa nifestat opoziția față de încercările de integrare rasială“. In apropiere de centrul universitar Tuscaloosa, relatează a- genția Reuter, poliția a arestat un grup de albi care aveau asupra lor „un adevărat arsenal de

NAIROBI 9 (Agerpres). porul Kenyei cere cu tot mai multă vigoare acordarea independenței încă în cursul acestui an. în curînd, la Londra urmează să plece o delegație a noului guvern al Kenyei pentru a discuta cu guvernul englez această problemă.Potrivit agenției U.P.I., guvernul englez nu intenționează însă să a- corde independență Kenyei decît în martie sau aprilie anul viitor. Se așteaptă ca delegația guvernamentală a Kenyei să ceară cu toată hotărîrea fixarea unei date mai apropiate pentru acordarea independenței, astfel îneît Federația Africii răsăritene din care urmează să facă parte Kenya, Tanganica și Uganda, să poată fi constituită pînă la sfîrși- tul acestui an, așa cum a fost hotărît Ia recenta întîlnire a conducătorilor celor 3 țări.Parlamentul din Kenya, constituit în colegiul electoral, a ales la 7 iunie restul de 12 membri ai săi. Potrivit constituției, în afară de deputății aleși prin vot direct de către corpul electoral, un număr de 12 de- putați trebuie aleși de parlamentul însuși. 11 locuri au revenit partidului Uniunea Națională Africană (K.A.N.U.) care deține majoritatea în parlament^ 
că agenția France Presse, este susținerea alianței atlantice.Alegerile municipale de anul trecut au marcat scăderea influenței partidelor din coaliția guvernamentală, în special a conservatorilor, care au pierdut majoritatea de care dispuneau pînă acum și două locuri din organele municipale islandeze.în același timp, Partidul progresist, care se pronunță pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii islandezi, cerînd îmbunătățirea situației lor materiale, și Partidul Socialist Unit — avangarda clasei muncitoare — și-au întărit considerabil pozițiile.

OSLO. Săptămînalul norvegian „O- 
rientering“ publică un articol semnat 
de Knut Löfsnes, președintele partidu
lui socialist popular, care adresează 
tuturor oamenilor de bună credință, 
tuturor organizațiilor care luptă pentru 
pace chemarea de a începe o campa
nie pentru crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei. Autorul 
articolului sprijină cu căldură propu
nerea lui U. K. Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, de a declara 
Europa de nord zonă denuclearizată.

Pregătiri pentru manevre 
S.E.A.T.O. in nordul 

Tailandei
BANGKOK. Trupe americane, -tai- < 

landeze, engleze, australiene) și neo- , 
zeelandeze oii un efectiv total de 
25 000 de oameni au fost concentra- • 
te îp nordul T.iilanclci penlru a lua 
parte la manevrele blocului agresiv/ 
S.E.A.T.O. care încep săptămîna vii
toare. Agenția Associated Preis prer ! 
cizează că aceasta este cea mai mare 
concentrare de trupe ale S.E.A.T.O. 
de la înființarea acestui bloc.

■ >

pistoale,1 măciuci, baionete, harpoane“.Autoritățile federale au anunțat că vor încerca să susțină încercarea celor doi studenți de culoare de a se înscrie la universitatea din Alabama. Agențiile de presă subliniază că în momentul de față se i află pe teritoriul statu-1 lui, la aproximativ 100 J de mile de Tuscaloosa, | un detașament de a- | proximativ 2 000 de sol- | dați din trapele fede-1 rale.
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ROMA. O demonstrație a țăranilor italieni pentru înfăptuirea refor
mei agrare.

în ultimele zile la Teheran și în alte orașe iraniene au avut loc 
ciocniri sîngeroase între maniiestanți, instigați de cercurile ultrareacțio- 
nare, și trupele guvernamentale. în fotografie: Un tanc patrulînd pe stră
zile Teheranului.

LENINGRAD. La invitația Minis
terului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a sosit la 8 iunie la Leningrad Mo
hammed Zafrulla-Khan, reprezen
tantul permanent al Pakistanului la 
O.N.U., președintele celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

DJAKARTA. Un reprezentant al 
forțelor militare aeriene ale Indone
ziei a declarat că avioanele engleze 
violează în continuu spațiul aerian al 
Indoneziei la frontiera cu Borneo de 
nord. Agenția Antara relatează că e- 
licopterele engleze lansează asupra te
ritoriului indonezian manifeste, che- 
mînd populația să acorde ajutor tru
pelor engleze în lupta ' lor împotriva 
patrioților din' Borneo de nord.

PARIS. Delegații Federației rneta- 
lurgiștilor francezi (afiliată la C.G.M.) 
au .obținut la alegerile pentru orga
nele sindicale' conducătoare 91611 
voturi, cu 7 039 rriai multe voturi de
cît la alegerile trecute.

HAVANA. Corespondentul Agen
ției Prensa Latina, anunță că o dele
gație de parlamentari colurnbieni, al
cătuită din trei senatori și șase 
membri ai Camerei Deputaților, a 
plecat spre Europa. Delegația va vi
zita mai multe țări socialiste.

CAIRO. Postul de radio Cairo a 
anunțat la 9 .iunie că președintele 
Republicii Arabe Yemen, As Sallal, 
a acceptat să viziteze Siria la 10 iu
nie. Postul de radio Cairo precizează 
că șeful statului vemenit dă astfel 
curs unei noi invitații a generalului 
Atassi. președintele Consiliului națio
nal al revoluției siriene, și a mareșalu
lui Aref, președintele Republicii Ira
kiene, de a vizita capitalele celor 
două țări, în ordinea în care o va 
crede de cuviință.

Slrmă ghimpată pe străzile 
Saigonului

SAIGON. Agenția U.P.I. transmite 
că trupele diemiste au început să 
construiască baricade de sîrmă ghim
pată în apropierea intersecțiilor stra
tegice din Saigon pentru a bloca stră
zile în cazul în care vor izbucni noi 
demonstrații ale budiștilor.

-------------------------- (

La alegerile care 
au avut loc Intre 
18 șl 26 mai parti
dul Uniunea națio, 
nală africană din 
Kenya (K.A.N.U.) a 
obținut victoria, 
iar liderul său, 
fomo Kenyatta, cu. 
noscut luptător 
pentru libertatea 
și independenta 
Kenyei, a format 
primul guvern a. 
frican din istoria 
tării. La 1 Iunie la 
Nairobi a avut 
loc ceremonia in
stalării noului gu
vern. In fotogra
fie : Jomo Kenyat
ta depunînd iură- 
mîntul.

Ï- ' Si

HONOLULU. seara zilei de
8 iunie a sosit la Honolulu, capitala 
insulelor Hawai, președintele Ken
nedy, pentru a asista la congresul 
primarilor americani. Observatorii 
consideră că una din principalele 
probleme pe care le va discuta Ken
nedy cu primarii din S.U.A. este pro
blema rasială, care în prezent este o 
problemă principală în numeroase o- 
rașe americane.

MOSCOVA. în legătură cu împlini
rea a 50 de ani de la naștere și pen
tru merite în dezvoltarea muzicii so
vietice, compozitorul Tibon Hrenni- 
kov, prim-secretar al Uniunii compo
zitorilor din U.R.S.S., a fost decorat 
cu ordinul Lenin.

100 000 de semnături 
antinucleare

TOKIO. în prefectura Fukuoka, 
unde se află baza Itadzuke pentru a- 
vioane „F-I05“, au fost strînse 100 000 
de semnături pe petiția de protest îm
potriva amplasării avioanelor „F-105“ 
purtătoare de armă nucleară. Consi
liul local de luptă împotriva tratatu
lui de securitate japono-american, 
pentru apărarea păcii și democrației, 
care desfășoară această campanie, a 
înaintat petiția de protest membrilor 
adunării prefecturale.

BONN. Agenția France Presse re
latează că la 8 iunie s-a produs la o 
întreprindere de prelucrare a cafelei 
din Hamburg o puternică explozie în 
urma căreia au fost rănite 75 de per
soane. dintre care 5 grav, iar două 
persoane au fost date dispărute. An
chetatorii no au putut determina cau
zele exacte ale accidentului, dar se 
pare că. explodînd o conductă de fe
nol, aceasta a incendiat mai multe re
zervoare care au explodat. Numeroa
se case situate în apropierea fabricii 
au fost evacuate deoarece se prevăd 
noi explozii.

LIBREVILLE. La 8 iunie. Aduna
rea Națională din Gabon a ratificat 
Carta organizației statelor africane, 
semnată în cadrul conferinței de Ia 
Addis Abeba a șefilor statelor și gu
vernelor africane.


