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Pregătiri pentru DUMINICA
PRACTICA STUDENȚILOR Artiști amatori pe scenă

După terminarea sesiunii de examene și colocvii, 
un mare număr de studenți vor începe practica în 
uzine și fabrici, în unități agricole socialiste, pe șan
tierele de construcții etc.

O însemnătate deosebită are practica studenților din 
institutele tehnice. După cum se știe, activitățile din 
această importantă etapă a anului universitar se des
fășoară cu bune rezultate atunci cînd sînt organizate 
din timp și în așa fel îneît să asigure viitorilor ingi
neri temeinice cunoștințe științifice de specialitate le
gate de organizarea producției, de cele mai noi metode 
și realizări din domeniul tehnicii. In prezent, institu
tele amintite, împreună cu Ministerul învățămîntului 
și cu ministerele de resort, stabilesc întreprinderile 
unde grupele de studenți vor face practică. Ele au în 
vedere specialitatea pentru care se pregătesc studenții, 
posibilitățile de realizare integrală a programului de 
lucrări prevăzute pentru fiecare an de studiu, partici
parea directă a studenților la procesul de producție, în 
vederea studierii celor mai moderne procedee tehno
logice. Deoarece mai sînt doar cîteva săptămîni pînă 
la începerea practicii, este bine ca rectoratele și deca
natele să întocmească de pe acum grupele de practică, 
valorificînd cu acest prilej propunerile făcute, în con
sfătuiri și prin presă, de cadrele didactice care au în
drumat activitatea în producție a studenților. In aten
ția ministerelor de resort, a conduceriloi- institutelor 
trebuie să se afle, de asemenea, încheierea convențiilor 
cu întreprinderile, care stabilesc lucrările pe care stu
denții le vor executa. Experiența arată că încheierea 
cu întîrziere a convențiilor, așa cum s-a întîmplat în 
iarna trecută, pentru practica de diplomă a studenților 
din ultimul an al Institutului politehnic din București 
cu Uzina de mecanică fină și „Automatica“ din Bucu
rești, creează dificultăți în organizarea instruirii prac
tice a studenților.

Conducerile fabricilor și uzinelor, ale unităților a- 
gricole socialiste sînt la fel de interesate ca și insti
tutele de învățămînt superior în buna desfășurare a 
pregătirii practice a studenților. După anii de facul
tate, mulți dintre absolvenți vor fi repartizați să lu
creze în locurile unde peste scurt timp vor face prac
tică. In organizarea practicii studenților, conducerile 
unor întreprinderi care în vara anului trecut nu s-au 
ocupat în suficientă măsură de sprijinirea practicii 
studenților, ar trebui să urmeze exemplul uzinelor 
„Semănătoarea“ și „Vulcan“ din București, „Indepen
dența“ din Sibiu, unde cadre cu o înaltă pregătire pro
fesională, îndrumate de organizațiile de partid, au a- 
L.tat pe studenți în îndeplinirea programului de acti

vitate, recomandîndu-le, totodată, să cerceteze — în 
cadrul cercurilor științifice studențești — probleme le
gate de cele mai importante aspecte ale procesului de 
producție.

Primirea atentă, cu căldură a tinerilor în mijlocul 
colectivelor de muncă, înlesnirea participării lor la ac
tivitatea concretă de producție, organizarea din timp a 
îndrumării competente din partea specialiștilor, asi
gurarea unor condiții corespunzătoare de studiu și 
viață trebuie să preocupe conducerile întreprinderilor 
și instituțiilor unde sînt repartizați studenții pentru 
practică.

Comitetele raionale și orășenești de partid, comite
tele de partid ale centrelor universitare sînt chemate 
să acorde tot sprijinul pregătirilor care se fac pentru 
practica studenților. Preocupîndu-se de organizarea în 
condiții bune a acestei activități, analizînd modul cum 
conducerile institutelor și ale unităților productive în
drumă și controlează sistematic munca studenților, vor 
contribui la obținerea unor rezultate tot mai bune în 
formarea viitorilor specialiști pentru economia și cul
tura socialistă.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).— 
In sala „Ciprian Porumbescu“ din 
localitate a avut loc sîmbătă și 
duminică concursul echipelor ar
tistice de amatori din raioanele 
Fălticeni, Gura Humorului și ora
șul Suceava, calificate 
regională a celui de-al 
curs. Spectatorii au 
programele prezentate 
rul căminului cultural
tești-Suceava, de echipele de 
suri ale căminelor culturale
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Cargoul „Suceava" de 4 500 tdw

Tudora-Fălticeni și Valea Seacă- 
Gura Humorului. Mult apreciate 
au fost programele brigăzilor ar
tistice de agitație de la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Su
ceava și de la Filatura de in și 
cînepă din Fălticeni. Pină acum, în 
cadrul concursului, echipele artis
tice de amatori de pe . cuprinsul re
giunii au prezentat peste 6 000 de 
programe, la care au participat a- 
proape 1 300 000 de spectatori.

In luna mai, o dată cu scoaterea 
oilor la pășunatul pe munte, oșenii 
participă la una din sărbătorile de
venite tradiționale în partea locu
lui : „Sîmbra oii". Această sărbă
toare s-a desfășurat ieri în- 
tr-un cadru natural de o deose
bită frumusețe. Pe un platou si
tuat la cîțiva km de comuna Ne
grești s-au adunat sute de local
nici, îmbrăcați în pitorescul port 
maramureșean. Plicele, dopurile, 
fustele largi și iile cusute cu amici 
și poleite cu fluturași de metal 
dădeau impresia unei adevărate 
parade a folclorului din Oaș.

Ca de obicei, s-a organizat mai 
întîi mulsul oilor după reguli di
nainte stabilite. Această parte a 
serbării are caracterul unui con
curs al măiestriei mulgătorilor, la 
care „startul" este dat de sunetul

La Tg. Mureș și în regiune
• In sala de expoziții a 

muzeului de artă din ~ 
Mureș a fost deschisă 
poziția de j 
sile Döbrian. 
de xilogravuri 
fățișează aspecte din 
mai diferite domenii de ac
tivitate. Lucrări ca: „Hidro
centrala de pe Argeș“, 
„Cartier industrial“, „Lu
crări de amenajare“ și alte
le au reținut atenția vizita
torilor.

a Iată-ne într-un alt loc 
al orașului. Casa muzeală, 
amenajată recent în cadrul 
secției etnografice 
nit un viu interes.

In vederea sezonului călduros, în
treprinderea cinematografică de stat 
a orașului București a trecut la ame
najarea și deschiderea unor grădini: 
la Progresul, la Arenele Libertății, în 
Parcul sportiv-Dinamo, la patinoarul 
„23 August" s-au făcut reparații, 
vopsitorii și înfrumusețări. Cele 16 
grădini de vară și cinematografele 
din parcurile „Libertății" și Dinamo 
ca și cel de la patinoarul „23 Au
gust" asigură în acest an locuri pen
tru circa 20 000 spectatori pe zi. Pri
mele grădini-cinematograf de vară 
și-au și deschis porțile. Ele oferă un 
cadru plăcut spectatorilor pentru 
vizionarea de filme în timpul verii.

prelung al buciumului. Apoi s-au 
aprins focuri, la care gospodine 
pricepute au pregătit ospățul, în 
timp ce flăcăi și fete au încins 
hore. Grupuri de tineri și vîrst- 
nici s-au întrecut la cîntece 
și dansuri, noul folclor oșenesi ' 
prezentind imagini din viața în
floritoare de pe aceste melea
guri. Cînd orchestra face pauză, 
oșenii se string în jurul aparate
lor de radio cu tranzistori, agăța
te pe gardul care împrejmuiește 
țarcul oilor. La această serbare au 
venit să petreacă împreună colec
tiviști, tractoriști și alți oameni ai 
muncii sosiți aici în excursie.

Pînă seara tîrziu cîntecul și dan
sul au fost oaspeți de onoare la 
„Sîmbra oii".
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găsesc aproape 300 piese 
valoroase — gravuri în 
lemn, mobile, obiecte de uz 
casnic — datînd din seco
lele 18 și 19.

® La clubul sanitar din 
Miercurea Ciuc s-au adunat 
aproape 100 de lucrători din 
cadrul comerțului de stat și 
cooperatist din oraș și de la 
sate, pentru a se întîlni cu 
cumpărătorii. Gospodine, 
muncitori și colectiviști din 
raion au făcut propuneri 
pentru mai buna aprovizio
nare a magazinelor cu măr
furile de sezon, pentru îm
bunătățirea calității deser
virii.

Conferință despre 
opera eminesciană

IAȘI (coresp. „Scînfeii"). — Cu pri
lejul comemorării a 75 de ani de la 
moartea marelui nostru poet Mihai E- 
minescu, filiala lași a Academiei R. P. 
Romine a inițiat un ciclu de conferin
țe pe tema „Noi valori ale operei e- 
minesciene". In cadrul acestui ciclu, 
ieri dimineață în aula Universității 
„Al. I. Cuza", prof. univ. Alexandru 
Dima, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine, a vorbit despre 
„Motivul cosmic în opera eminesciană".

Premieră la Opera 
din Timisoara.>

Opera de stat din Timișoara a 
prezentat duminică seara în pre
mieră opera „Isteața", de Cari 
Orff. Regia artistică aparține lui 
Dan Nasta, conducerea muzicală 
dirijorilor Nicolae Boboc, artist e- 
merit, și Ion Kecenovici.
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construit pe Șantierul naval Galați

unor porți 
este auto-

muncii și,

Amenajări gospodărești
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Industria constructoare de nave se 
dezvoltă continuu. La Galați, Olteni
ța și Turnu Severin în fiecare an 
primesc „certificate de naștere" noi 
tipuri de vase, atît pentru nevoile 
interne, cît și pentru export.

Pe Șantierul naval Galați este 
curs de construcție un tip nou 
cargou. Nava va avea o viteză 
13,7 noduri pe oră și este dotată
aparatură radar, sondă ultrasonică 
pentru măsurarea adîncimilor, apa
ratură de radio emisie-recepție etc. 
Cabinele sînt radioficate. Recent, 
nava a fost lansată la apă. în pe
rioada 1960—1964, de la acest șan
tier au luat drumul apelor 12 car
gouri maritime de 4 500 tdw. Tot aici 
s-au construit și alte tipuri de nave, 
cum sînt motonavele de 2 000 tone.

La Oltenița se află în curs de 
montaj prima dragă maritimă auto
propulsată cu cupe de 400 mc/oră. 
Ea va, efectua lucrări pînă la, adîn- 
cimi de 14 m. în soluri diferite. Mo
toarele principale, cu o putere totală 
de 1 200 CP, asigură atît funcționa
rea instalației de dragaj, cît și pro
pulsia Diessel-electrică a navei. Cu 
astfel de drăgi se vor efectua 
crările de adîncire și extindere 
portului Constanța.

Și la Turnu Severin se lucrează
tens. Aici va fi supus în curînd pro
belor pe apă primul cargou de 1 600 
tdw, dintr-o serie de mai multe nave 
de acest fel, destinate transpor
turilor de mărfuri generale. Un alt 
cargou de același tip este într-un 
stadiu avansat de fabricație, iar 
peste puțin timp va fi lansat la apă

lucru. Volumul sudurii

Ieri, în multe locuri din Capitală cetățenii au par
ticipat la diferite lucrări gospodărești în jurul 
blocurilor lor : amenajarea de spații verzi, terenuri 
de joacă pentru copii. In fotografie, locuitori din 
noul cartier Drumul Taberei participînd Ia muncă 

patriotică
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Una dintre sarcinile importante ale constructorilor de pe șantie
rele de locuințe este predarea apartamentelor în mod ritmic, în 
tot cursul anului. Corespondenții noștri din regiunile Ploiești și Iași au 
adresat unor cadre de conducere ale trusturilor de construcții din cele 
două regiuni întrebarea : „Ce măsuri ați întreprins pentru realizarea la 
termen a locuințelor planificate pe acest an ?“ Iată răspunsurile primite:

Nicolae Băluț, inginer șef adjunct 
al Trustului regional de construcții 
Ploiești :

In anul 1964, trustul nostru are de 
executat la Ploiești, Tîrgoviște, 
Cîmpina, Moreni și în alte ora
șe și centre muncitorești, 2 277 de 
apartamente. De la început s-a sta
bilit o eșalonare mai rațională de 
dare în folosință a locuințelor, în- 
lăturîndu-se asaltul din ultimul tri
mestru. O atenție deosebită am a- 
cordat elaborării judicioase a pro
iectului general de organizare a șan
tierelor, instrument sigur în mîna 
constructorilor. Cu ajutorul lui s-a 
determinat necesarul de utilaje, ma
teriale, forță de muncă, mijloace de 
transport etc.

Pe baza proiectului general de 
organizare s-a trecut la extinderea 
folosirii prefabricatelor, asigurîn- 
du-se un ritm de lucru mai intens 
pe șantiere. A fost înființat un pu
ternic sector de producție industria
lă, unde se realizează aproape 
50 000 mp fîșii cu goluri pentru 
planșee, 4 000 mc diverse prefabri
cate din beton armat, binale, confec
ții metalice. Utilajele au fost 
reparate și revizuite cu toată aten
ția în cursul trimestrului IV al anu
lui trecut și în primele luni ale 
anului în curs. Buna lor funcțio
nare este asigurată pe toate șantie
rele de locuințe ; ele sînt deservite 
de mecanici care au absolvit cursu
rile de ridicare a calificării.

Pentru grăbirea ritmului de exe
cuție s-au extins o serie de metode 
avansate — lucrul în „lanț" la 
blocurile construite din zidărie por
tantă și după sistemul „fagure“, co- 
frajele glisante la mai multe blocuri 
în orașul Ploiești. Pe șantierele din 
orașele Ploiești, Buzău, Tîrgoviște 
s-au creat condiții pentru introdu
cerea lucrului în 2 și chiar 3 schim
buri. în locul echipelor mici s-au

format brigăzi mari de specialitate 
și complexe.

Prin aplicarea acestor măsuri 
trustul a dat în folosință, în primul 
trimestru, circa 17 la sută din nu
mărul de apartamente planificate 
pe întregul an. In trimestrul II 
vom realiza 25 la sută din pla
nul anual, în trimestrul III — 31 
la sută, iar în ultimele 3 luni ale 
anului — restul de 27 la sută. Co
lectivul Trustului regional de con
strucții Ploiești este hotărît să ia 
noi măsuri, menite să accelereze 
ritmul de execuție a lucrărilor și 
va depune toate eforturile pentru 
a preda locuințele în mod ritmic și 
la un înalt nivel calitativ.

Ing. Tudor Patelli, directorul 
T.R.C. Iași :

Pentru executarea ritmică și pre
darea în termen a celor 2 200 de a- 
partamente, pe care le avem de 
executat în acest an, s-a impus ca 
o primă măsură asigurarea inte
grală a documentației tehnice. La 
sfîrșitul anului trecut eram în pose
sia tuturor proiectelor de execuție 
necesare planului de locuințe din 
trimestrul I, iar pînă la 31 martie 
ni s-a asigurat documentația pentru 
întreg volumul de locuințe plani
ficat pe 1964.

Paralel cu aceasta, s-au stabilit 
din timp amplasamentele noilor 
construcții. In colaborare cu bene
ficiarii, grupurile de șantiere au în
tocmit grafice de execuție și de pre
dare a locuințelor. Pentru con
centrarea atenției asupra celor 
mai importante obiective stabili
te prin grafice și pentru întări
rea asistenței tehnice pe șantiere, s-a 
restrîns frontul de lucru al brigăzi
lor și s-au organizat formații mari 
de lucru. Din 426 de echipe existente 
la 1 ianuarie, s-au format 290 de 
brigăzi mari, care pot efectua de

odată un volum sporit de lucrări și 
în condiții calitative mai bune.

Pornind de la experiența anilor 
trecuți, am căutat să dăm o mare 
atenție introducerii tehnicii noi, atît 
prin aplicarea soluțiilor stabilite de 
proiectanți, cît și prin tehnologia și 
materialele noi folosite de construc
tori. în primul rînd, urmărim să 
transformăm operațiile de zidărie 
și turnări de planșee, în montaj de 
prefabricate. Aceasta influențează 
pozitiv asupra creșterii productivită
ții muncii și reducerii consumului de 
ore de execuție la un apartament, 
în acest an noi executăm 50 la sută 
din apartamente cu panouri mari, 
iar restul din zidărie portantă și 
planșee din fîșii cu goluri prefabri
cate. Pe șantiere s-a trecut la cen
tralizarea execuției unor lucrări cu 
volum mare, cum ar fi fasonarea ar
măturilor, confecționarea elemente
lor de tinichigerie, a cofrajelor de 
inventar etc. Aproape 75 la sută din 
betoane sînt preparate în stații cen
tralizate.

Atît prefabricarea, cît și centra
lizarea unor faze de lucru au impus 
mecanizarea operațiilor grele și cu 
un volum mare de muncă — mon
tajul panourilor mari și al fîșiilor 
cu goluri, transportul pe verticală 
și orizontală al betoanelor, al cără
mizilor și al altor materiale de con
strucție, executarea săpăturilor, 
prepararea betoanelor etc.

Procedeele tehnologice avansate au 
căpătat o largă extindere pe șantie
rele noastre. Montăm panourile 
mari prin metoda în flux con
tinuu, iar la celelalte faze lucră
rile se desfășoară în „lanț“, pe bază 
de grafice de eșalonare a operațiilor 
și de mișcare a brigăzilor de la o 
scară la alta și între blocuri. Apli
carea acestor măsuri a dus la obți
nerea unor bune rezultate în preda
rea ritmică a locuințelor. în trimes
trul I s-au executat și s-au predat 
360 de apartamente, cu 3 la sută 
mai multe decît era planificat.

In prezent lucrările pe șantiere se 
desfășoară în ritm intens. Hotărîrea 
colectivului nostru este ca an
gajamentele luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei să fie îndeplinite, predînd 
pînă la 23 August 1 600 de aparta
mente.
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cel de-al treilea cargou din această 
serie. Instalațiile do încărcare și 
descărcare sînt mecanizate, ceea ce 
va contribui la reducerea simțitoare 
a timpului de staționare în porturi. 
Aici se mai află în construcție pri
mul șaland maritim autopropulsat.

cu o capacitate de 500 mc. Este o 
navă special destinată pentru trans
portul pămîntului dragat și evacua
rea acestuia în larg. Operația de e- 
vacuare — deschiderea 
aflate pe fundul navei — 
matizată.

Mărirea productivității
pe această cale, scurtarea ciclului 
de fabricație a navelor, executarea 
lucrărilor la un înalt nivel calitativ, 
micșorarea continuă a prețului de 
cost — iată obiective urmărite și 
înfăptuite consecvent de către con
structorii de nave. In scopul reali
zării acestor obiective, se extind 
tehnologiile moderne, metodele a- 
vansate de
automate și semiautomate va tota
liza în acest an peste 350 de km cor
don sudat, cu 18 la sută mai mult 
decît realizările din anul trecut. De 
asemenea, volumul lucrărilor de su
dură în mediu protector cu bioxid de 
carbon va crește' de 2,5 ori față de 
cel din anul 1963. Șantierele navale 
își vor extinde lucrările de mecani
zare, în special cele de montaj pe 
cală. In acest scop sînt în curs de 
execuție și montaj o serie de noi ma
carale de 40 tone, 15 tone și 6 tone. 
La Galați urmează să intre în func
țiune o instalație pentru trasajul optic 
al corpului navei și debitarea auto
mată a tablelor pe mașini cu co
mandă electronică, prin copiere la 
scară după clișee. Prin punerea în 
funcțiune a acestei instalații se va 
înlătura operația de trasaj manual, 
viteza de tăiere a tablei va spori 
simțitor, ceea ce va influența asupra 
creșterii productivității muncii. Tot la
Galați este în curs de extindere a- 
samblarea corpurilor cargourilor pe 
cală, prin metoda blocsecțiilor de 
mare volum. Aceasta va duce Ia 
scurtarea ciclului de asamblare a 
navelor pe cală.

Sever UTAN

N-u-: Acțiune împotriva 
apartheidului din R. S. À.

La sediul O.N.U. din New York s-a 
anunțat că reprezentanții grupului 
țărilor africane se întrunesc mîine, 
marți, pentru a hotărî data la care 
vor cere convocarea Consiliului de 
Securitate pentru a dezbate din nou 
politica de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane.

Noi construcții de locuințe pe Bd. Republicii din Ploiești

Autobuze engleze 
pentru Cuba

La Londra s-a făcut cunoscut de 
către președintele firmei engleze 
„Leyland Motors Corporation", Black, 
că firma sa a primit o comandă de 
500 de autobuze ce urmează a fi li
vrate Cubei. Ziarul „Sunday Times" 
scrie că primele autobuze vor sosi 
în Cuba la sfîrșitul lunii mai.

In sudul Peninsulei Arabice, în 
regiunea Radfan, triburile de insur
genți continuă să lupte cu subunită
țile trupelor engleze care sînt spri
jinite de artilerie, tancuri și aviație.

La Copenhaga, într-o declarație 
făcută presei, senatorul J. Fulbright, 
reprezentant special al președintelui 
S.U.A. pentru studierea poziției Gre
ciei și Turciei în problema cipriotă, 
a spus că divergențele celor două 
țări în această problemă creează 
„o situație foarte critică" pentru 
N.A.T.O. ; el și-a exprimat optimis
mul în găsirea unei „soluții rezona
bile". Senatorul a menționat că 
S.U.A. acționează pentru stabilirea 
unor relații mai bune cu aliații lor, 
„și cu oponenții lor, de asemenea" 
și a criticat politica franceză pentru 
„lipsa de dorință" de a coopera cu 
N.A.T.O.

O notificare din partea Ligii A- 
rabe a fost primită la ministerul de 
externe al Iordaniei. Ea se referă la 
propunerea guvernului tunisian pen
tru o întîlnire a reprezentanților șe
filor de state și ai miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe, în luna iunie, 
la Cairo, care să examineze proble 
ma abaterii cursului Iordanului.
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lucrările simfonice,

Nutrețul verde constituie, din pri
măvară și pînă toamna, hrana prin
cipală a celor mai multe specii de 
animale, datorită faptului că are o 
mare digestibilitate și un conținut 
ridicat de proteine și vitamine. El 
contribuie la sporirea producției de 
lapte și la creșterea greutății ani
malelor. îndeosebi în zona de deal și 
munte, locul principal în asigurarea 
nutrețului verde îl au pășunile na
turale. Dacă se aplică lucrările co
respunzătoare, de pe aceste supra
fețe se obține un furaj ieftin și de 
bună calitate.

Pentru sporirea producției pășuni
lor, pe lingă aplicarea lucrărilor de 
îmbunătățire prezintă o importanță 
deosebită organizarea rațională a. 
pășunatului, care este determinată 
de mai multe motive. Se știe că pă- 
șunatul în general are o influență 
nefavorabilă atît asupra solului, cît 
și asupra vegetației. Prin bătătorirea 
produsă de animale se reduc atît ae
risirea solului cît și capacitatea de 
reținere a apei. Neajunsurile sînt și 
mai mari cînd solul nu este suficient 
de zvîntat. Lipsa de apă și de aer dău
nează plantelor și cu timpul vegeta
ția pajiștilor se degradează. Bună 
parte din aceste neajunsuri pot fi 
micșorate prin organizarea rațională 
a pășunatului. Cu cît terenul se 
bătătorește mai puțin, cu atît mai 
mult se reduce efectul nefavorabil al 
pășunatului asupra vegetației. De 
aceea, este important ca animalele să 
staționeze cît mai puțin pe aceeași 
suprafață.

Pornindu-se de la aceste cerințe 
s-a ajuns la organizarea pășunatului 
pe tarlale, menținîndu-se animalele 
pe o parcelă 3-5 zile. în ultimii ani, 
specialiștii au calculat că este și mai 
avantajos dacă animalele sînt mu
tate zilnic de pe o suprafață de pă
șune pe alta. în felul acesta, plan
tele de pe pajiști sînt consumate 
mereu în fază de vegetație tînără. 
cînd au o valoare nutritivă mai 
mare. Ele au timp să se refacă, astfel 
că, după un anumit timp, animalele 
pot reveni din nou pe același teren. 
In asemenea condiții se pot valori
fica mai bine însușirile diferitelor 
ierburi de a lăstări ușor și deci ve
getația se reface. Cînd pășunatul 
este bine organizat pe tarlale sau pe 
porțiuni mici și se aplică lucrări de 
îngrijire, animalele revin pe aceeași 
suprafață de 4-5 ori în cursul verii. 
Limitarea spațiului de păscut se 
poate face ușor cu ajutorul păstoru
lui electric, folosit în unele gospo
dării, sau prin semne ușor 
Dacă

vizibile.

plantele valoroase de pe pajiști sînt 
consumate mereu și nu au posibili
tatea să acumuleze substanțe de re
zervă, iar cele nevaloroase rămîn 
neconsumate, produc semințe și se 
înmulțesc. Din lipsă de hrană, pe a- 
ceste pășuni animalele sînt mereu 
agitate, ceea ce sporește și mai mult 
bătătorirea terenului.

în organizarea rațională a pășu
natului trebuie ținut seama de rit
mul de creștere a plantelor de pe 
pajiști. Creșterea cea mai accen
tuată se produce în lunile mai-iulie, 
în funcție de zonă. în aceste luni 
este iarbă din abundență și deseori 
se face risipă de nutreț. Organiza
rea pășunatului pe tarlale permite 
ca o parte din suprafață să se co
sească în lunile iunie-iulie și astfel 
să se obțină o rezervă de nutreț 
pentru perioada de toamnă, cînd 
producția de masă verde scade. Este 
bine să se facă și rezerve de nutreț 
necesare primăvara timpuriu, în zi
lele ploioase, cînd animalele nu tre
buie scoase la pășune, ca și spre 
sfîrșitul verii. Nutrețul realizat prin 
cosirea unor tarlale în perioada 
iunie-iulie se strînge lîngă adăpos
turi. Spre toamnă aceste tarlale pot 
fi pășunate din nou.

O sursă importantă de nutreț su
plimentar, pentru perioada de toam
nă, o pot constitui plantele cultivate 
în preajma adăposturilor. Pe cele 
mai multe pășuni, cu excepția celor 
din zona alpină, se pot găsi supra
fețe mai mici, de 5-10 ha, pe care să 
se cultive plante de nutreț de mare 
productivitate. Spre sfîrșitul verii, 
cînd producția pășunii scade, aceste 
culturi se pot recolta completînd ra
ția cu nutreț verde cosit. Așa au 
procedat, în ultimii ani, mai multe 
gospodării de stat și gospodării co
lective, asigurînd spre sfîrșitul verii 
un supliment de nutreț verde de la 
plantele cultivate. Stațiunea expe
rimentală zootehnică Bonțida, re
giunea Cluj, folosește lucernă pen
tru completarea pășunii, G.A.S.-Să- 
liște, regiunea Brașov, utilizează 
borceagul cu mazăre și porumb, iar 
G.A.S. Cîmpulung, regiunea Argeș 
— porumbul de nutreț și alte furaje 
verzi. Datorită hrănirii echilibrate 
cu cantități suficiente de masă 
verde, în aceste unități se obțin pro
ducții mari și constante pe întreaga 
perioadă de pășunat. Chiar și în 
zona de munte, pînă la altitudinea 
de 1 400—1 500 m, se pot obține cul
turi bune de trifoi hibrid cu timof- 
tică, varză furajeră, sfeclă etc.

Pentru sporirea producției de 
necesar ca în timpul

să se aplice o serie de lucrări de 
îngrijire. Este vorba în primul rînd 
de cosirea plantelor neconsumate, 
după fiecare ciclu de pășunat, o dată 
cu trecerea animalelor pe altă tarla. 
Unele buruieni pot fi însilozate în a- 
mestec cu alte furaje. Acolo unde 
sînt îngrășăminte minerale azotate, 
este bine ca acestea să fie date în 
doze mici de 50—100 kg la ha. în- 
grășarea suplimentară ajută la refa
cerea mai rapidă a vegetației și la 
acumularea de substanțe de rezervă 
în plante. în perioada de refacere 
crește suprafața foliară și deci se in
tensifică sinteza substanțelor orga
nice. Plantele de pe pajiști se pășu- 
nează cînd au înălțimea de circa 
10—15 cm. în acest caz plantele va
loroase, mai bine dezvoltate, înăbu
șe cu timpul buruienile și nutrețul 
se îmbunătățește calitativ.

în ansamblul măsurilor care se 
iau pentru organizarea pășunatului 
rațional un rol important are con
struirea de adăposturi simple și ief
tine pe baza folosirii materialelor 
locale. Pentru asigurarea apei sînt 
necesare adăpători. Mai ales pe pă
șunile de munte lipsa lor poate duce 
la pierderi la tineretul bovin și ovin 
și la scăderea simțitoare a produc
ției de lapte la vaci și

îmbinarea lucrărilor 
tățire cu organizarea 
pășunatului contribuie 
lungirea perioadei de pășunat, cît și 
la îmbunătățirea calitativă și spori
rea cantitativă a nutrețului, ceea ce 
duce la creșterea producției de lap
te, carne, lînă, la micșorarea prețu
lui de cost al acestor produse. în 
experiențele executate la gospodăria 
colectivă Hălchiu de către Stațiunea 
experimentală agricolă Brașov, prin 
pășunatul pe tarlale pe 15 ha, s-a 
realizat un spor de masă verde de 
32 la sută, față de producția dată 
de suprafețele pășunate nesistema
tic. în condiții de producție, chiar 
cînd se realizează numai un spor de 
15 la sută, rezultă că, dacă s-ar in
troduce pășunatul sistematic, s-ar 
obține un spor de circa 1 000 kg 
masă verde la ha, pe lîngă îmbună
tățirea calitativă a nutrețului. Iată 
de ce este necesar ca această pro
blemă să fie privită cu multă răs
pundere în toate unitățile agricole 
socialiste.
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Comparativ cu 
prezentate în cursul fiecărei stagiuni de 
mai multe ori și în interpretări variate, 
creațiile de cameră ale lui Brahms apar 
mai rar pe afișele de concert deși 
sînt mai puțin bogate în frumuseți, 
ceasta poate și pentru că sonatele, 
ourile, cvartetele etc. ridică în fața 
terpreților probleme tehnice ș'l de
țelegere dificile : ele trebuie rezol
vate nu numai printr-o perfectă cunoaș
tere a partiturii dar și prin studierea a- 
fentă, adîncă a caracterului monumen
tal, și în același timp diafan, specific 
stilului brahmsian, mai greu de realizat 
în formații restrînse.

Cultivînd de mulți ani, cu 
perseverență, 
nistul Mihai 
Maria Cardaș

talent și 
muzica de cameră, violo- 
Constantinescu și pianista 
ne-au oferit în recitalul

dat săpfămîna trecută în sala mică a 
Palatului R. P. Romîne un program cu- 
prinzînd cele trei sonate pentru vioară 
și pian de Brahms. Lucrări pline de o 
discretă poezie, de un dramatism care 
atinge adesea pateticul, aceste sonate 
au găsit în cei doi artiști interpreți în
zestrați cu fină sensibilitate, cu posibi
lități multiple de a reliefa înaripatele 
idei muzicale ale compozitorului. Vioa
ra, avînd o emisie densă, transparentă, 
a construit, în dialogul său cu pianul, 
la rîndul său prompt deși, uneori, ine
gal — atmosfera de tensiune și de lu
minoase reverii caracteristice marelui 
compozitor. Artiștii au urmărit cu dis
creție intențiile partiturii, străduindu-se 
să distingă clar părțile contrastante, să 
sublinieze nuanțat jocul ingenios al vo-

cilor urmărindu-se în neobosite căutări 
și variații. Poate că sudura partenerilor 
n-a fost întotdeauna strînsă, ceea ce a 
făcut ca strălucirea unor pasaje, ca cele 
din Allegretto grazioso quasi andante 
din Sonata a ll-a, să fie pe alocuri ate
nuată. în schimb, în Adagio din Sonata 
l-a, în Allegro amabile din Sonata ll-a, 
și, mai mult de atît în acestea, în Ada
gio din cea de-a lll-a sonată, vioara 
și pianul au realizat, în deplină înche
gare, încordarea cerută de autor, atmo
sfera gravă, de un autentic lirism.

Pregătită cu seriozitate (Mihai Con- 
sfantinescu a cîntat fără partitură), cu 

,_ . grijă pentru conturarea arhitecturii im
punătoare a lucrărilor, pentru finisarea 
cîf mai riguroasă a detaliului, seara de 
sonate de Brahms a fost o manifestare 
deosebită, oferind multe momente de 
alese emojii artistice.

Mircea SIM1ONESCU

masă 
verii

Personaje
de folclor
sub cupola pe... roți

KURT MASUR LA PUPITRUL
ORCHESTREI RADIOTELEVIZIUNII

de Vieux- 
pe care 
le dea la 
virtuozi și 
manifestat 
concertul 

de încer-

oi.
de îmbună- 
rațională a 
atît la pre-

Prof. dr. Gh. ANGHEL 
șeful secției de pășuni 
și finețe din Institutul 
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice

O paris din turma de oi a gospodăriei colective din comuna Radovanu, regiunea București, la pășune

Tendinfa de a prezenfa un program 
cîf mai bogat și variaf s-a manifestat 
cu evidenjä în alcătuirea recentului 
concert al Orchestrei Radioteleviziunii 
încredinfat unui artist oaspete — diri
jorul Kurt Masur, din Republica Demo
crată Germană, care ne vizitează tai'3 
pentru prima oară. Kurt Masur are o 
mare experiență mai ales ca dirijor de 
operă, experiență acumulată atît în pa
tria sa cît și în numeroase turnee inter
nationale. Atenfia distributivă, precizia, 
înclinația către dramatic, spectaculos, 
cultivate în acest gen și-au pus pece
tea asupra tălmăcirilor sale simfonice 
în care textul muzical se înfățișează 
mereu alert, pregnant, în tempi cu pre
dilecție vii și fără fluctuații.

In S.imfonia a IV-a de Beethoven, 
care, am putea spune, este prima sim-

V

Luni 11 mai, ora 19 și marți 12 
mai, ora 20 în studioul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu“ va avez 
loc o audiție din ciclul „Tetralogie 
wagneriană“.

Miercuri 13 mai, ora 20, în stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii, 
pianistul american Shura Cherkasski 
va susține un recital.

Joi 14 mai, ora 19,50, în studioul 
Radioteleviziunii va avea loc concer
tul orchestrei simfonice a Racliotele- 
viziunii. Dirijor : Iosif Conta. In pro
gram : Uvertura la opera „Iphigenia 
în Aulida“ de Gluck ; Simfonia în Do 
major „Amiaza“ de Haydn (primă 
audiție) ; Triplul concert pentru vioa
ră, violoncel, pian și orchestră dc 
Paul Consțantinescu. Soliști : Ștefan 
Gheorghiu, Radu Alțlulescu 
tin Gheorghiu ; „Pacific 
Arthur Honegger.

Sîmbătă 16 mai, ora 20, 
simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu“ dirijată de Mircea 
Basarab, va prezenta un concert în 
studioul de concerte al Radiotelevi
ziunii. In program : Uvertura la opera 
„Maeștrii cîntăreți clin Nürnberg“ de 
Wagner ; Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 4 de Beethoven. Solist : 
Shura Cherkasski (S.U.A.) ; Simfonia 
„Patetica“ de Ceaikovski. Programul 
se va repeta duminică, 17 mai la 
ora 11.

și Valen-
231“ dt

de

fonie romantică din istoria genului, di
rijorul a căutat să sublinieze îndeosebi 
acele „fulgere și trăsnete beethove- 
niene", proprii vestitelor simfonii ve
cine ce poartă numere fără so| : a lll-a, 
a V-a. O adevărată performantă a rea
lizat orchestra în virtuosul final în care 
instrumentele grave, mai greoaie (fa
gotul, confrabașii) se iau parcă uneori 
la întrecere cu sprinteneala viorilor în- 
tr-un iureș de optimism cuceritor.

In apropierea lucrării „titanului sim
foniei” miniaturala „Simfonie simplă” a 
compozitorului englez contemporan 
Benjamin Britten, care încînfă publicul 
printr-o tematică plină de naturalețe și 
candoare, și-a apărat demnitatea exis
tentei prinfr-o prezentare minuțios pusă 
la punct,

Avînd o susținere orchestrală suplă 
și în același timp fermă, ilustrînd ex
periența de acompaniator a dirijorului, 
violonista Cornelia Bronzetti a prezen-

pentru vioară și orchestră 
temps. Asemeni altor piese 
s-au simțit parcă datori să 
iveală diverși instrumentiști 
pedagogi renumiți, ce s-au 
ocazional în compoziție, 
este, în felul său, o piatră
care solistică. Față de recenta ei apa
riție la București, interpreta a vădit un 
categoric și prețios progres de calitate 
pe latura expresivității, a cantabilului, 
care s-a putut manifesta mai ales în 
partea a doua a lucrării. Apreciind stă
ruința in studiu, elanul tinerei violo
niste, cunoscîndu-i posibilitățile de atî- 
tea ori demonstrate, credem însă că 
interpreta a plătit acum un tribut în- 
trucîtva prea mare de muncă prin în
scrierea acestui concert în repertoriul 
său. Literatura instrumentului cuprinde 
atîtea lucrări în care tehnicitatea nu se 
manifestă în dauna conținutului bogat 
și profund al muzicii !

O versiune interpretativă antrenantă 
a „Valsului" de Rave1, versiune care a 
căutat parcă mai curînd evocări de sce
ne de balet decît să sugereze, a înche
iat concertul pe care Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii, dirijorul și so
lista îl pot trece, fără îndoială, în pa1-

Eugen PRICOPE
tat la un înalt nivel de probitate, nou
tatea de repertoriu, Concertul nr. 4

Ä'1 ' .

Duminică 17 mai, Ia ora 20, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne 
va avea loc concertul corului Filar
monicii de stat „George Enescu“. Di
rijor : Vasile Pîntea. La pian : Iosef 
Prunner. Programul va cuprinde co
ruri din opere.

Sîmbătă seara a avut loc în sala Radioteleviziunii un concert al forma
ției de cameră „Madrigal" dirijată de Marin Constantin, artist emerit, și 
al orchestrei de cameră condusă de Alexandru Șumski. Programul a 
cuprins lucrări ale marilor polifoniști preclasici și ale compozitorilor 
Bach și Haendel. Și-au dat concursul cîntâreții Emilia Petrescu, artistă 
emerită, Martha Kessler, Corneliu Fînățeanu, Marius Rintzler, Vasile 
Mlcu și Ludovic Spiess și organistul Helmut Plattner. In fotogra

fie : un moment din timpul concertului
Foto : M. Cioc

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Propaganda tehnică și producția

Intensificarea propagandei tehni
ce strîns legate de problemele spe
cifice întreprinderii noastre consti
tuie o preocupare deosebită a comi
tetului de partid și a conducerii 
Atelierelor de reparat material ru
lant Nicolina-Iași. Pentru a cuprin
de în sfera acestei activități un nu
măr tot mai mare de muncitori, 
propaganda tehnică se desfășoară pe 
secții, pe baza unei tematici bine 
stabilite. In această acțiune au fost 
atrași un mare număr de ingineri și 
maiștri cu o bună pregătire profe
sională. In fața muncitorilor au fost 
ținute conferințe tehnice ca : „Re
ducerea consumului specific de ma
teriale" la secția forjă ; „Intro
ducerea tehnicii noi în prelucrarea 
metalelor" la secția mecanică; 
„Metode noi de turnare a pieselor" 
la secția turnătorie ; „Metode mo

derne de sudare a metalelor" la 
secția cazangerie și altele. O rodnică 
activitate se desfășoară și la biblio
teca tehnică a întreprinderii, ca și 
la bibliotecile volante din secții. 
Aici se organizează cu regularitate 
recenzii și prezentări de cărți nou a- 
părute, consfătuiri cu muncitorii pe 
diferite teme. Toate acestea stimu
lează interesul muncitorilor pentru 
studierea cărților tehnice, contribuie 
la ridicarea nivelului lor de cunoștin
țe profesionale. Ca dovadă, numărul 
perfecționărilor tehnice din ateliere
le noastre este în continuă creștere. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent au fost înregistrate 26 de 
propuneri, din care 18 au și fost a- 
plicate în procesul de producție.

Constantin PETROVIC1 
tehnician

plică o contribuție materială, este 
de la sine înțeles că plătește el în
suși din buzunar suma respectivă. 
Prin ce miracol participarea la con
curs a devenit totuși obligatorie 
pentru unele cadre didactice ? Fără 
a mai întreba pe fiecare învățător 
și profesor dacă dorește sau nu să 
participe la concurs, secția raională 
de învățămînt Piatra Neamț „a pla
sat“ o parte din buletine cu ocazia 
plății salariilor. De altfel, tot din 
Bacău și tot în legătură cu aseme
nea practici nepermise ne-au sosit 
și alte sesizări. Din inițiativa Sfa
tului popular orășenesc Bacău s-au 
distribuit în întreprinderi formulare

de adeziune la clubul sportiv local, 
prin care semnatarii se obligă să 
plătească o cotizație lunară ce ur
mează să fie „reținută din salariu“ 
(chiar așa scrie pe formularul tip 
trimis redacției de un corespondent 
voluntar). La fabrica de hîrtie și 
celuloză se practică în mod curent 
„plasarea“ de bilete pentru baluri și 
reuniuni și c.elor care spun că nu 
doresc să participe la asemenea pe
treceri. Asemenea procedee nu pot 
fi admise și este de datoria organe
lor locale de partid și de stat, a 
consiliilor sindicale locale să le com
bată cu toată fermitatea.

drept?
bine să vă adu- 

următorul fapt. 
. sportiv Dinamo-

Socotim că este I 
cern la cunoștință 
Anul trecut, Clubul . 
Bacău a organizat un concurs „Cine 
știe sport cîștigă". Cei interesați să 
participe la acest concurs vor fi 
aflat de el la timpul potrivit. Noi, 
însă, n-am fi aflat poate niciodată 
dacă nu ne-am fi pomenit că am 
fost înscriși din oficiu ca participant 
la concurs : învățătorilor și profeso
rilor din raionul Piatra-Neamț li

s-au plasat, vrind-nevrînd, buletine 
de participare, în schimbul unei 
sume de bani oprite din salariu. Ne 
întrebăm : cine și cu ce drept ne-a 
declarat „concurenți" și și-a luat li
bertatea să ne rețină bani din sa
lariu ? Considerăm că este vorba de 
un abuz și așteptăm ca organele in 
drept să lămurească acest lucru.

Se poate și
Citind articolul „După mutarea lo

catarilor", publicat recent în „Scîn- 
teia", ne-am gîndit să semnalăm și 
noi unele neglijențe în construcția 
noilor blocuri. In apartamentele din 
blocurile cartierului „Jiului-Scîn
teia", de altfel bine finisate, contoa
rele electrice n-au fost montate nici 
după 6 luni de la mutarea locatari
lor. Atît proiectanții, cit și construc
torii nu s-au gîndit că este foarte 
neplăcut să vezi cutiile pentru res
turi menajere înșirate lîngă blocuri. 
Am avea o propunere : să se facă

altfel
niște gropi înzidite (din beton sau 
cărămidă) acoperite cu tablă, unde 
să fie așezate cutiile pentru gunoi. 
Loc există în jurul fiecărui bloc. A- 
semenea amenajări costă puțin și a- 
sigură păstrarea curățeniei în fața 
blocurilor. Socotim că propunerea 
merită să fie luată în seamă și pusă 
în aplicare atît la blocurile date în 
folosință, cit și la cele în construcție.

Un grup de locatari din cartie
rul „Jiului-Scînteia"

★

Nota redacției. — Interesîndu-ne 
la organele locale de stat, am aflat 
că pentru acest concurs, organizat 
pe regiune, s-au distribuit cadrelor 
didactice și elevilor din raionul Pia
tra Neamț 9 800 de buletine de par
ticipare. Secția raională de învăță
mînt a primit o adresă din partea 
Sfatului popular regional Bacău, 
semnată de tov. Virgil Filimon, vi
cepreședinte, și de tov. Maria Vicol,

Un grup de cadre didactice
*

șefa secției de învățămînt, în care 
se făceau precizări privind modul 
de organizare a concursului. După 
cum ne informează tov. vicepre
ședinte s-au dat instrucțiuni secțiuni
lor raionale să popularizeze con
cursul, iar buletinele să fie difuzate 
în rîndul 
tă dorința să ~ participe la 
curs. Și
să ia parte la o acțiune care im-

șefa

celor care-și manifes-
'i con-

dacă cinevâ dorește

și comenzi
Acum vreo două luni mi s-au de

fectat unele mici accesorii la moto
cicletă. Am vrut să mi le procur la 
magazinele de specialitate. „Manșoa- 
ne de ghidon ? Becuri de motocicle
te? Nu avem — mi s-a răspuns. De a- 
tunci trec mereu pe la aceste ma
gazine, dar zadarnic. Alți cumpără
tori solicitau diverse mărimi de an
velope, șei, axuri etc — toate acce
sorii pentru biciclete. Au fost însă

neonorate
serviți... ca ți mine. Vînzătorii ne-au 
arătat că s-au făcut comenzi pen
tru toate aceste articole, dar ele nu 
au fost onorate. De vreme ce s-au 
pus în vînzare biciclete, motociclete, 
motorete, este de neînțeles de ce nu 
se găsesc în magazine și piesele de 
schimb necesare.

Ion MAIMUȚ 
tehnician București In parc

Săptămina aceasta
pe ecrane

Anotimpuri — producție a stu
dioului cinematografic „București". 
Scenariul și regia : Savel Stiopul. 
Imaginea : Ion Anton. Decoruri : 
Ion Oroveanu. In distribuție : Lu
minița Zaharia, Mircea Athanasiu, 
Magda Popovici, Cornel Dumitraș, 
Dana Comnea, Cristea Avram, 
Tanfi Cutava-Barozzi, Ștefan Bra- 
horescu, Eugenia Popovici. Filmul 
este alcătuit din patru schițe cine
matografice. Nu pleca — realizare 
a studioului din Ialta (regia : Ia 
Bazelian). Un om care nu există 
— film aparținînd genului polițist, 
realizat de studiourile „Htînnia“- 
Budapesta (regia: Victor Gertler).

Păcală și Tîndală străbat dru
murile țării. Dar nu între filele unei 
cărți cu snoave, ci sub o cupolă... 
pe roți. Căci de data asta e vor
ba nu de faimoșii ghiduși ai fol
clorului nostru, ci de eroii specta
colului „Păcală și Tîndală" al Cir
cului de stat, aflat, pînă la mijlo
cul lunii iunie, într-un turneu prin 
țară. Merită relevată această stră
danie a colectivului Circului de stal 
de a prezenta spectacole mai izbu
tite în cadrul unor largi turnee, pînă 
în cele mai îndepărtate regiuni și 
raioane. în felul acesta, bunăoară, 
cu personajele feeriei „Păcală și 
Tîndală" fac cunoștință mii și zeci 
de mii de noi spectatori.

Străduindu-se să înnoiască spec
tacolul din arenă, să găsească noi 
modalități menite a-1 apropia de 
gustul și sensibilitatea spectatorului 
de azi, colectivul circului s-a în
dreptat și spre inepuizabila sursă de 
inspirație a folclorului, căutînd a 
reînnoda în felul acesta legătura cu 
tradiția spectacolului popular, a bîl- 
ciului șt iarmarocului, a „măscărici
lor și pehlivanilor" de odinioară. 
Feeria „Păcală și Tîndală" a adus 
sub cupola circului o autentică vînă 
de umor și imaginație populară, 
descinzînd din basm, snoavă și ci
militură.

Creatorii spectacolului (scenaristul 
Dem. Savu, regizorul C. Ionescu, 
consultantul artistic Mircea Șeptilici) 
au obținut reușite acolo unde ideea 
folclorică s-a contopit organic cu 
specificul spectacolului de circ. 
Bunăoară, numerele de echitație, 
realizate sub conducerea lui Alois 
Krateyl, au plăcut de data aceasta 
nu numai în sine, prin dresajul a- 
nimalelor și prin măiestria călăreți
lor, dar și prin forța de sugestie pe 
care o căpătau viziunea de basm a 
unei cavalcade haiducești sau intra
rea aureolată de farmec a zînei zî- 
nelor. După cum un număr original 
ca acela al lui Dumitru Cristea — 
ochirea cu vîrful biciului a unor 
hîrtii în zbor sau stingerea prin 
același mijloc original al pîlpîiriloi 
unor luminări — avea vraja unei 
snoave debitate de un ghiduș popu
lar. La fel de „acasă" se simțeau în 
atmosfera feeriei și trupa de acro- 
bați Köseghi, realizînd ca niște pa
seri măiestre amețitoare piruete sub 
cupolă, ori duo Vantino, utilizînd o 
vastă gamă de instrumente muzica
le obișnuite și mai puțin obișnuite, 
pentru a face să răsune acordurile 
dezlănțuite ale unei suite de muzică 
populară. S-ar putea cita ca o reu
șită evocatorul tablou „Iarmarocul j 
de altă dată", fără a putea însă 
spune același lucru despre tabloul 
„Șatra veselă", unde verva pără
sește granițele bunului gust.

Dar... Din păcate, și cu privire la 
acest spectacol, cînd spunem „dăr", 
ne gîndim, în primul rînd, la latura 
de umor, la numerele comice. E pa
radoxal, dar tocmai Păcală și Tîn
dală, eroii de pe afiș, cei care s-ar, 
fi cuvenit să se întipărească cel mai1 
bine în memorie, sînt uitați la cîteva 
clipe după părăsirea sălii. Și nu 
pentru că Dem. Savu și Grigo- 
re Gonța, interpreți! celor două 
năstrușnice personaje, ori Tonino 
(Dănilă Prepeleac), Sache (Nătă- 
fleață), Radu Dunăreanu (Boierul) 
n-ar cheltui eforturi vrednice de 
laudă spre a zmulge hohote de rîs. 
Cusurul trebuie căutat în altă parte, 
în faptul că autorul feeriei nu s-a 
hotărît cu destulă fermitate pen*ru 
una dintre alternativele ce-i stăteau 
în față : ori reproducerea snoavei 
populare în forma ei originală, cu 
umorul ei nativ, ori utilizarea ei ca 
un pretext, cu savuroase efecte de 
anacronism, pentru a satiriza unele 
trăsături contemporane ale vechiu
lui. Ultima formulă mi s-ar fi părut 
cea mai nimerită, ar fi dat specta
colului 
actuală 
o mult 
umor.

Personajele 
velor noastre 
sub cupola circului. Numai că pre
zență lor ar fi putut fi mai mult decît 
una decorativă. în orice caz, în a- 
ceastă direcție căutările creatorilor 
și artiștilor noștri de circ merită a fi 
continuate cu tot mai multă îndrăz
neală și fantezie.

Victor BlRLĂDEANU

o coloratură mai vie, mai 
și, totodată, i-ar fi injectat 
mai substanțială doză de

tradiționale ale snoa- 
populare se simt bine

CINEMATOGRAFE : Aventurile unui 
tînăr — cinemascop : Patria (Bd. Ma- 
gheru nr. 12—14), Festival (Bd. 6 Martie 
nr. 14), Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab). Liturghia de la miezul nopții 
— cinemascop : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155). 
Un om care nu există : Carpați (Bd. 
Magheru nr. 29), București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1). 
Anaconda : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 
16), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174), Melo
dia (Șos. ștefan cel Mare, colț eu str. 
Llzeanu). Nu pleca: Victoria (Bd. 6 Mar
tie nr. 7). Rude de sînge : Central (Bd. 
6 Martie nr. 2), Volga (Șoș. I. Plntilie 
nr. 61). Dragoste lungă de-o seară : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12), Giulești (Ca
lea Giulești nr. 56), Luceafărul (Calea 
Rahovei nr. 118). Domnișoara... Barbă- 
Albastră : Union (str. 13 Decembrie nr. 
5—7). Program de filme pentru copii (di
mineață) : Doina (str. Doamnei nr. 9). 
Un surîs în plină vară : Doina (după- 
amiază), Vitan (Calea Dudești nr. 97). 
Program de filme documentare : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Cum 
stăm, tinere ? : înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștil-Noi), Munca (Șos. Mlhai 
Bravu nr. 221). Totul despre Eva : Cul
tural (Piața I. Pintilie nr. 2), Arta (Calea 
Călărași nr. 153), Cotroceni (Șos. Cotro- 
cenl nr. 9). Kaloian : Feroviar (Calea 
Griviței nr. 80). Lovitură de pedeapsă : 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Limuzina 
neagră — cinemascop : Buzești (str. Bu- 
zești nr. 9—11). DezrădăcinațII : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Privește înapoi cu 
mînle : Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57). Totul 
rămîne oamenilor : Unirea 
nr. 143). Zile de fior și rîs : 
lea Văcărești nr. 21), Aurora 
trov nr. 118), Lira (Calea 13

nr. 196). Cele trei lumi ale lui Gulliver : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). Viitorul 
(str. M. Emlnescu nr. 127). Nu se poate 
fără dragoste : Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127). îndrăgostitul : Popular (str. Mă
tăsuri nr. 31). Douăsprezece scaune : Mo
șilor (Calea Moșilor nr. 221), Cosmos (Bd. 
38 Decembrie nr. 89). Germanie, stelu
țele tale I : Colentina (Șos. Colentlna nr. 
84), Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). 
Frații corslcani — cinemascop : Floreas- 
ca (str. J. S. Bach nr. 2), Drumul Sării 
(str. Drumul Sării nr. 30), Ferentari (Ca
lea Ferentari nr. 86). Păpușile rîd : Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : Din istoricul navigației -- vizită 
la Muzeul tehnic. 19,40 — Seară de ro
manțe. 20,10 — Itinerar turistic : Munți, 
peșteri, lacuri. 20,40 — Vitrina literară, 
de Eva Dragomir. 21,30 — Telesport. In 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

Cum va fi VREMEA

(Bd. 1 Mal 
Tomis (Ca- 
(Bd. Dimi- 
Septembrle

Timpul- probabil pentru zilele de: 
12—13—14 mai. a.c. In țară vreme ușor 
instabilă la început, apoi în general fru
moasă. Cerul va fl variabil. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 4 șl 14, iar maximele între 
16—26 grade.

In București vreme ușor instabilă Ia 
început, apoi în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere.
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Peniru a șasea oară consecutiv

BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA
CAMPIONI REPUBLICANI

W,vXv

La scurt timp după încheierea cam
pionatului republican feminin, amatorii 
de baschet au avut prilejul să urmăreas
că desfășurarea ultimului act al campio
natului republican masculin — turneul 
final. întîlnirile celor patru protagoniste 
(Steaua, Dinamo, Rapid din București și 
Știința Cluj), au dat loc la dispute spec
taculoase și echilibrate, încheiate de re
gulă cu victorii la mici diferențe. In 
urma rezultatelor înregistrate ieri : Rapid 
— Știința 72-67, 
93-87, clasamentul 
înfățișare :

Steaua 
Dinamo 
Rapid 
Știința Cluj

Bineînțeles, întrecerea a stat și în 
tenfia antrenorilor și specialiștilor, fiind 
un prilej de concluzii pentru activitatea 
de viitor. După meciurile din ultima zi 
a turneului am solicitat părerile unor 
specialiști, lată ce ne-au spus aceștia :

Vasile Popescu, antrenor : „Față de 
edițiile anterioare, de data aceasta 
competiția a avut o desfășurare mai 
echilibrată, echipele prezentîndu-se în 
general bine pregătite. De menționat 
însă că, dacă multe formații s-au apro
piat simțitor de valoarea jocului practi
cat de echipa campioană, aceasta a pro
gresat prea puțin în raport cu cerințele 
ce-i stau în față. Mă refer în special la 
jocul încă lipsit de mobilitate și varietate 
în apărare, ca și la decalajul valoric din
tre titulari și înlocuitorii lor. Deși Steaua 
a devenit din nou campioană (pentru a 
șasea oară consecutiv), anul acesta dru
mul ei spre titlu a fost mult mai greu 
decit pînă acum. In altă ordine de 
idei, avînd în vedere creșterea număru
lui de echipe din plutonul fruntaș al cla
samentului, consider că ar fi binevenită 
pe viitor includerea în turneul final a 
primelor șase echipe în loc de patru. 
Aflat la a treia sa ediție, sistemul de 
disputare a turneului final și-a reconfir
mat utilitatea ca un folositor schimb de 
experiență între cele mai bune formații 
și criteriu de selecționare a jucătorilor 
pentru echipa reprezentativă. O formă 
bună au dovedit Em. Niculescu, Giurgiu, 
Nedef, Folbert, Cr. Popescu etc., iar 
dintre jucătorii mai tineri am remarcat 
în mod deosebit evoluția clujeanului 
Ruring”.

Constantin Armășescu, arbitru interna
țional : „Fiind cel mai disputat turneu fi-

Dinamo — Steaua
final are următoairea

28 21 7 2199-1899 42
28 21 7 2149-1848 42
28 19 9 1945-1800 38
28 17 11 2129-1813 34

Fază din meciul de ieri Dinamo—
Steaua

la buna 
jucători 

A. Savu 
bun, în

nai de pînă acum, sarcina arbitrilor nu 
a fost tocmai ușoară. In general ei au 
condus bine meciurile, excepție făcînd 
eroarea lui I. Petru[iu în prima partidă 
Rapid-Steaua. Profifînd de această oca
zie vreau să menționez că este nece
sară mai multă disciplină din partea 
sportivilor, ceea ce ar contribui 
desfășurare a arbitrajelor. Dacă 
ca Em. Niculescu, Cr. Popescu, 
și alții constituie un exemplu
schimb protestele altora (din păcate chiar 
jucători fruntași) duc la o atmosferă 
neplăcută pe teren și creează dificultăți 
conducătorilor de joc. De pildă, în ulti
mul meci al turneului dintre Steaua și 
Dinamo, au fost eliminați de pe teren 
Albu și Nedef pentru comportare nespor
tivă. Pentru înlăturarea definitivă a ma
nifestărilor de acest fel, arbitrii trebuie 
să dea dovadă de mai multă exigență, 
iar antrenorii și conducerile cluburilor 
sînt datoare la rîndul lor să ducă o 
muncă educativă temeinică’’.

Cea de-a doua etapă a competi
ției cicliste „Cursa Păcii“ Varșovia— 
Berlin—Praga s-a disputat contra 
cronometrului pe echipe. In ordinea 
inversă a clasamentului, cele 15 for
mații participante au luat startul la 
interval de 3 minute .pe șoseaua 
Sochaczew—Lodz (84 km). Confir- 
mînd pronosticurile, echipa R. D. 
Germane a ocupat locul 
cu timpul de lh 59’49” 
urmată de selecționatele L

întîi 
fiind

(la 2’30"), R. S. Cehoslovace (la 
2’44") și R. P. Romîne (la 2’59”). Ci
cliștii romîni s-au comportat bine 
în această probă dificilă, au întrecut 
puternicele echipe ale R. P. Polone, 
Belgiei, Franței și în prezent se află 
pe locul 4 în clasamentul general pe 
țări, după R. D. Germană, U.R.S.S. 
și R. S. Cehoslovacă. Tricoul galben 
este purtat de Mickein (R. D. Ger
mană), învingătorul primei etape. 
Astăzi se desfășoară etapa a 3-a, 
Lodz—Wroclaw (200 km).

acest se-• Pentru a doua oară în 
zon, atletul american Dallas Long a co
rectat recordul mondial la aruncarea 
greutății. Evoluînd în concursul de la 
Fresno (California), Dallas Long a ob
ținut rezultatul de 20,30 m, corectîn- 
du-și cu 20 cm vechiul record stabilit 
la 4 aprilie în acest an. Long este în 
vîrstă de 24 de ani, are o înălțime de 1,93 -----

la 2’03”. In clasamentul general indi
vidual conduce Csenar, urmat la 13 
secunde de Butzke.

m și o greutate de 113 kg.
Turul ciclist internațional al Aus- 
a continuat cu etapa a 4-a. dispu- 
pe ruta Wielsburg-Aspang (150 

a revenit austriacului

o
triei
tată
km). Victoria
Koelbel în 4h 29’43”, urmat de Csenar
(Austria) la 1’56” și Butzke (R.D.G.)

Întreceri internationale
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

ATLETISM Atleți și atlete din 
Franța, R.S. Ceho

slovacă, Iugoslavia, R.D. Germană, 
R.P. Romînă, Finlanda, U.R.S.S. și 
alte țări au luat ieri startul în tradi
ționalul cros organizat de : ’ 

, Pravda“. In cursa f„.,
m.) pe primul loc 
Vera Muhanova 
urmată de Tamara Babin- 
(U.R.S.S.) 6'23”3/10. Pro-

• Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Leipzig, cunoscutul 
atlet Manfred Preussger a stabilit un 
nou record al R. D. Germane la sări
tura cu prăjina : 4,90 m.

o La Praga, în prezența a peste 
60 000 de spectatori, formația brazi
liană de fotbal Sao Paolo a întrecut cu 
2—0 (0—0) pe Dukla Praga.

O Pugilistul Sugar Ramos, campion 
al lumii la categoria pană, și-a apărat 
titlul la Accra în fața ghanezului Floyd 
Robertson. După 15 reprize deosebit da 
disputate, oficialii au declarat învingă
tor cu 2—1 pe Sugar Ramos.

® Duminică, la Krakovia, în prezența 
a 40 000 de spectatori, s-a disputat jo
cul internațional de fotbal dintre re
prezentativele R. P. Polone și Irlandei. 
După o repriză egală (1—1), fotbaliștii 
polonezi și-au impus jocul terminînd în
vingători cu scorul de 3—1. Tot ieri, 
la Lausanne, Italia a întrecut El
veția cu 3—1 (2—1).

> ziarul 
feminină 

s-a 
(U.R.S.S.)

(2 000 
clasat 
6’21"0, 
țeva 
ba masculină (8 000 m) a fost cîști- 
gată de Alexei Konov (U.R.S.S.) — 
23'19”8/10. Campionul olimpic Piotr 
Bolotnikov (U.R.S.S.) a ocupat locul 
2 cu timpul de 23’21"8/10. Din e- 
chipa romînă, cel mai bun timp a 
fost realizat de Ovidiu Lupu (24'25”).

La Suhumi a în
ceput un turneu 

de șah la care

PRONOSPORT

ȘAH

Concursul nr. 19 din 10 mai 1964
Steaua—Dinamo București
Rapid—Progresul
Farul—C.S.M.S.
Petrolul—Siderurgistul
Știința Timișoara—Dinamo Pitești
U.T.A.—Crișul
Steagul roșu—Știința Cluj
Chimia Făgăraș—C.F.R. Pașcani 
Foresta—Poiana
A.S.M.D. Satu Mare—C.F.R. Timiș.
A. S. Cugir—C.S.M. Reșița 
Arieșul—Minerul Lupeni

internațional 
participă jucătoare din R. P. Bulga
ria, R. D. Germană, Iugoslavia, R.P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. In 
prima rundă,' campioana mondială 
Nona Gaprindașvili a învins-o în 34 
de mutări pe Alia Ceaikovskaia. Șa- 
hista romînă Margareta Teodorescu 
a întrerupt în poziție complicată cu 
jucătoarea sovietică Gulnar Buțri- 
kadze.
MOTOCICLISM Joi 14 mai de 

la orele 16,45, pe 
pista stadionului „Dinamo“ din Ca
pitală se va desfășura un concurs 
internațional de motociclism (dirt- 
track) cu participarea unor valoroși 
alergători din U.R.S.S., R. P. Bulga
ria și R. P. Romînă. Echipa sovieti
că este alcătuită din cei 4 motoci- 
cliști care participă la faza campio
natului mondial din R. P. Ungară. 
La 17 mai, pe același stadion, va a- 
vea loc un al doilea concurs inter
național de dirt-track.

INFORMAȚIIBillSIP• ♦ •

FOTBAL: O etapă a înaintărilor
Efapa a XX-a, rezultate tehnice :
Rapid—Progresul
Steaua—Dinamo București
Știința Timiș__ Dinamo Pit.
U.T.A.—Crișul
Steagul Roșu—Știința Cluj 
Petrolul—Siderurgistul 
Farul—C.S.M.S.

2—3
2—0
4—0
2—0

Siderurgistul—Steagul Roșu ; 
București—Crișul ; Steaua—

CLA.SAMENT

Dinamo Bucureșt i 19 13 2 4
Rapid 19 11 3 5
Steaua 18 11 1 6
Petrolul 19 8 4 7
Steagul Roșu 19 8 4 7
Progresul 19 8 4 7
Farul 20 9 2 9
Dinamo Pitcșt 20 8 3 9
U.T.A. 19 7 4 8
Știința Clui 20 8 2 10
Crișul 20 7 4 9
C.S.M.S. 19 7 1 11
Știința Timișoara 19 6 3 10
Siderurgistul 20 4 3 13

Etapa viitoare :

40:18 
35:25 
50:30 
24:13 
24:19 
34:38 
23:26 
21:28 
23:23 
30:31 
20:35 
28:35 
23:29 
16:41

Dinamo 
■Petrolul ; 

C.S.M.S.—Progresul ; Știința Cluj—Fa
rul ; Dinamo Pitești—Rapid ; Știința Ti
mișoara—U.T.A.

10 GOLURI iN CUPLAJUL
BUCURESTLAN

Nicidecum nu poafe fi surprinzător 
faptul că Rapidul a întrecut ieri pe Pro
gresul, sau că Steaua a cîștigaf în fafa 
dinanioviștilor bucureșteni. De regulă, în 
cuplajele interbucuieștene lupta este 
deschisă, orice rezultat fiind posibil. Ieri 
însă, victoriile au fost asigurate într-un 
stil atit de categoric, incit comentariile 
devin aproape de prisos. Rapidiștii, spre 
exemplu, au înscris cinci goluri, dar ar 
fi putut înscrie încă pe atîtea. In vervă 
deosebită de joc, cu o înaintare care a 
funcționat excelent (în special în prima 
repriză), echipa giuleșteană n-a lăsat ad
versarului nici o speranță. Mereu îp o- 
fensivă, rapidiștii au demonstrat o bună 
condijie fizică, dominînd cu autoritate. Ei 
au deschis scorul prin Codreanu în mi
nutul 7. Apoi, Ion lonescu a marcat de 
patru ori, la capătul unor faze specta
culoase, ingenios concepute, pentru care 
el, ca realizator, are merite nu mai mari

decît ale lui Dumitriu II, Năsturescu, 
Georgescu, Codreanu — care au colabo
rat activ la acțiunile respective.

Trebuie spus totuși că în lupta lor 
de a se menține în plutonul fruntașilor 
clasamentului (dorință pe care ieri au 
demonstrat-o cu prisosință), rapidiștii au 
avut de această dată și sprijinul adver
sarilor. Progresul a prezentat pe teren o 
echipă vlăguită, plictisită parcă de fot
bal. Jucătorii acesteia (exceptîndu-l poa
te pe Mateianu) nu numai că n-au emis 
vreo pretenfie la victorie, dar n-au fost 
nici măcar buni parteneri de întrecere. 
Faptul este de natură să atragă serios a- 
tentia conducerii clubului, a federației 
chiar. Este de mirare cum această echi
pă aflată, la începutul campionatului, pe 
un drum ascendent (ceea ce a făcut de 
altfel să ocupe un loc bun în clasament), 
acum, în returul competiției, se compor
tă foarte slab.

Steaua a avut ieri o evoluție îmbucu
rătoare. Victoria — destul de netă — a- 
supra dinamoviștilor a fost obținută prin- 
tr-un joc impetuos, bine orientat. Fără 
îndoială că, amintind de cele patru go
luri înscrise de învingători, se cuvine re
marcată rpaniera în care Florea Voinea a 
realizat .golul său din minutul 56. Pe 
bună dreptate, în tribune se făcea re
marca : „Mai rar așa gol I”. Tînărul ata
cant al Stelei, aflat la circa 30 de m de 
poarta lui Datcu, a șutat atît de puternic 
și precis mingea, încît nimeni n-a mai 
văzut-o decît... in plasă. Apărarea dina- 
movistă a muncit, dar a făcut și greșeli 
serioase. In urma unor momente de ne
atenție ale lui Nunweiller III și Popa (din 
minutele 60 și respectiv 75), la degajările 
lor defectuoase, Pavlovici a interceptat 
mingea în careu și a înscris nesiingherit.

Partidele din Capitală au fost conduse 
cu competentă de austriacul 
(Rapid—Progresul) 
(Steaua—Dinamo),

înscrie încă două puncte. Tn repriza se
cundă, petroliștii par mulțumiți de rezul
tat și nu mai insistă. încercările gălăfeni- 
lor de a reduce scorul au fost anemice 
și infructuoase. Scor 
Petrolul.

final : 4-0 pentru

„Scînfeii"). — Mii 
urmărit duminică 
’ întîlnirea de fot-

BRAȘOV (coresp. , 
de spectatori au i 
după-amiază la Brașov 
bal dintre Steagul roșu și Știința Cluj. Se 
anticipa un meci atractiv, finind cont de 
evoluția jucătorilor clujeni în returul 
campionatului și de faptul că Steagul 
roșu a făcut totdeauna partide bune în 
compania studenților. Tradiția și-a spus 
și de data aceasta cuvînful, dar nu în- 
tîmplător : „stegarii" au atacat mai de
cis, au creat faze clare, au reușit să 
fructifice de două ori. Autorii golurilor : 
Necula și Seredai. Rezultat final 2-0 (1-0).

CONSTANȚA (coresp. „Scînieii”). — 
Deși desfășurată pe un teren alunecos, 
partida Farul—C.S.M.S. lași a fost presă
rată cu numeroase faze de calitate. Echi
pa gazdă are meritul de a fi depus mai 
multe eforturi. De la bun început, con- 
stănțenii se impun prin acțiuni periculoa
se la poarta ieșenilor, iar în minutul 9, 
în urma unui penalti, Bukösi transformă 
imparabil . 1—0 pentru Farul. In repriza 
a doua, oaspeții ies la atac. Datorită însă 
ineficacității înaintării ieșene, fot gazdele 
sînt acelea care înscriu în minutul 56, prin 
Tufan. Partida s-a terminat cu scorul de 
2—0 în favoarea Farului.

D!N COLȚUL TR8ÎSUNEI

Nervi
de primăvară?

MECIURILE

Marschal
și de italianul Adami

Ion DUMITRII!

JARA
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”).— 12 000 

spectatori au urmărit întîlnirea dintre 
echipele Petrolul și Siderurgistul Galați. 
La un atac al jucătorilor ploieșteni, în 
minutul 17, Dridea străpunge apărarea 
adversă și înscrie plasat : 1-0 pentru Pe
trolul. Oaspeții nu renunță la luptă, dar 
ies rareori din propria jumătate de teren. 
In minutul 26, la o lovitură liberă, balo
nul este înălțat peste zidul apărătorilor 
siderurgiști și Marin Marcel îl expediază 
cu capul în plasă. Pină la pauză, Dridea

TIMIȘOARA (prin telefon). — Cei 
peste 15 000 de spectatori prozenți du
minică pe stadionul „1 Mai" din Timi
șoara au asistat la un joc de bună fac
tură tehnică, la care și-au adus contri
buția ambele echipe. In prima repriză, 
cu toate eforturile depuse de formajia 
studențească, datorită apărării organizate 
și mai ales a intervențiilor inspirate ale 
portarului Matache, tabela de marcaj n-a 
suferit nici o schimbare. La reluare, 
gazdele atacă susținut, punînd deseori în 
pericol poarta pifeștenilor. De trei ori (în 
minutele 54, 59 și 74), Lereter reușește 
să șuleze imparabil, făcînd inutile inter
vențiile portarului pifeștean.

ARAD (prin telefon). — Textilișfii ară
deni au -oferit ieri suporterilor o surpri
ză neplăcută, pierzînd la limită meciui 
cu Crișul Oradea. Victoria oaspeților 
este meritată. Ei au știut să fructifice gre
șelile elementare ale apărării locale, în
scriind chiar la începutul partidei două 
goluri, în minutul 2, Mănescu intercep
tează balonul și după o cursă lungă mar
chează pe lîngă portarul arădean ieșit în 
întîmpinare. Tot el ridică scorul în minu
tul 9, în urma unei lovituri libere exe
cutate de Georgescu. In minutul 30, 
UjT.A. reduce din handicap prin Neamfu. 
După numai două minute, Szakacs III 
stabilește scorul primei reprize : 3-1 pen
tru Crișul. La reluare, U.T.A. atacă insis
tent dar nu poate fructifica decît o sin
gură dată, prin Chivu.

Mare lucru sportivitatea — 
atît pe teren cit și în tribune! Să 
aperi, de pildă, culorile echipei 
campioane la baschet, să-i vezi pe 
dinamoviști dominînd, detașîn- 
du-se pas cu pas în meciul final, 
și să găsești totuși „resurse“ pen
tru aplauze la adresa unei acțiuni 
reușite a cvintetului advers... Cei 
prezenți ieri dimineață în sala 
Floreasca l-au putut surprinde 
nu o dată în această postură pe 
Folbert, vechi 
component de 
Steaua. Cîteva 
„23 August“, 
înflăcărați ai „Progresului1 
plăteau după merit combinațiile 
spectaculoase ale atacului rapi- 
dist, în ciuda faptului că favofiții 
lor încasau o porție de goluri — 
să le ajungă pentru trei etape!

La urma urmelor, frumusețea 
întrecerii sportive n-are nici o 
legătură cu simpatia pentru un 
club sau pentru celălalt și nici 
cu alte considerente subiective. 
Numai că unii înțeleg lucrurile 
altminteri și nu se jenează să 
acompanieze cu zgomote de ma
șinărie stricată executarea arun
cărilor libere împotriva echipei 
preferate. Asta, în tribune. Pe te
renul de joc, ținînd parcă hangul 
unor asemenea „suporteri“, 
sportivi de valoare — printre 
care maeștri ai sportului, membri 
ai loturilor republicane și olim
pice — înlocuiesc pe alocuri 
lupta pentru balon cu figuri de 
judo, vădind o întristătoare igno
rare a esenței noțiunii de sport. 
Ca să nu mai vorbim despre 
spectacolul straniu al ciocnirilor 
între apărători și extreme, interi 
sau mijlocași. După cum e greu 
de vorbit despre „originala“ me
todă de a stăvili drumul înainta
șului care te-a driblat și se în
dreaptă singur cu mingea spre 
poartă: „metoda“ respectivă (pa
tent Nedelcu) constă în a-l în- 
hăța pe adversar de tricou și a 
trage din răsputeri...

Adevărat, am auzit că ar exista 
un fel de „nervi de primăvară“ 
— o stare de irascibilitate spori
tă de anotimpul florilor; să fie 
vorba de așa ceva? Sau, mai de
grabă, de o concepție greșită a 
cîtorva întîrziați, din tribună, de 
pe gazon, ori de pe podiumul să
lii de joc?

internațional și 
bază al formației 
ore mai tîrziu, pe 
mulți susținători 

răs-

Vizitele delegației 
parlamentului austriac
în cursul zilei de duminică, dele*" 

gația parlamentului austriac, con* 
dusă de Rosa Jochmann, a vizitaft 
orașul Constanța, stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord și Eforie Sud, precum 
și gospodăria agricolă de stat Mur- 
fatlar. La Constanța, oaspeții au 
fost întîmpinați de deputatul în 
Marea Adunare Națională Petre Ni
colae, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular orășenesc, 
și de alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat, după care au vizitat 
muzeul arheologic și acvariul din 
localitate. în cinstea delegației, pre
ședintele sfatului popular orășenesc 
a oferit un dejun.

Seara, membrii delegației, care în 
timpul călătoriei în regiunea Do- 
brogea au fost însoțiți de Filip 
Geltz, C. Paraschivescu-Bălăceanu 
și Mircea Rebreanu, deputați 
Marea Adunare Națională, și 
membri ai Ambasadei Austriei 
R. P. Romînă, s-au înapoiat în 
pitală.

în 
de 
în 

Ca-

(Agerpres)

Dan DEȘLIU

MAUSOLEU LA TREBLINKA
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Instalația de cocsare întîrziată de la 
rafinăria Brazi

Foto : Gh. Vințilă
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Crawford, specialist în re- 
comerciale muzicale. „Mi A- 
se alătură, în felul acesta, ce- 
post de radio pirat intitulat

p™

Rezultate în categoria B
Seria a Il-a. Mureșul Tg. Mureș— 

Gaz Metan Mediaș 1—0 ; Flamura 
roșie Oradea—Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 1—0 ; Arieșul Turda— 
Minerul Lupeni 2—1 ; A.S.M.D. Satu 
Mare—C.F.R. Timișoara 1—0 ; Mi
nerul Baia Mare—C.S.M. Sibiu 2—0; 
A. S. Cugir—C.S.M. Reșița 2—0 ; 
Jiul Petrila—C.S.M. Cluj 2—1. în 
clasament conduce Minerul Baia 
Mare cu 29 puncte.

Seria I. Chimia Făgăraș—C.F.R. 
Pașcani 1—0 ; Dinamo Bacău—Me
talul București 3—0 ; Tractorul Bra
șov—Metalul Tîrgoviște 1—3 ; Uni
rea Rm. Vîlcea—Flacăra Moreni 
5—2 ; Știința București—Știința 
Galați 2—2 ; Foresta Fălticeni—Po
iana Cîmpina 1—2: Știința Craiova— 
Ceahlăul . Piatra Neamț 3—0. Lide
rul clasamentului este Poiana Cîm
pina cu 27 puncte.

Mîndru, de data aceasta mai prompt, a blocat balonul la picioarele lui 
lonescu (stingă)

Capitală 
trei inte-

IERI LA

■

Știința București în ofensivă

HANDBAL
Terenurile Giuleșt.i din 

au găzduit ieri dimineață 
resante întîlniri din cadrul campio
natelor republicane de handbal în 7. 
Primele două meciuri au prilejuit o 
întrecere indirectă a celor mai bune 
două formații feminine din țară, 
Rapid și Știința București, care au 
avut drept adversare echipele Trac
torul Brașov și respectiv Voința Si-

■i I KM

EXPOZIȚIE DOCUMENTARĂ 
DE OCROTIRE A NATURII

La Palatul de cultură din Cluj s-a 
deschis duminică dimineața cea 
de-a V-a expoziție documentară de 
ocrotire a naturii organizată de Co
misia pentru ocrotirea 
lor naturii din cadrul 
R. P. Romîne. Expoziția 
tografii și diapozitive
promotorii acțiunii de ocrotire a na
turii și unele din monumentele natu
rii din țara noastră, diferite mostre 
și probe paleontologice, publicații 
si hărți de specialitate.

monumente- 
Academiei 

cuprinde io- 
reprezentînd

ghișoara. In ambele meciuri, scorul 
a avut proporții. Rapidistele au în
vins cu 20—4, în vreme ce jucă
toarele de la Știința au cîștigat cu 
17—5. -
Rapid 
15—10

Alte
Sibiu—Știința Timișoara 17—14, 
Dinamo Bacău—C.S.M.S. Iași 18—11, 
Voința Sighișoara—Dinamo Brașov 
9—14, Tractorul Brașov—Rafinăria 
Teleajen 19—12, C.S.M. Reșița— 
Tehnometal Timișoara 19—13 ; 
feminin : Știința Petroșeni—Știința 
Tg. Mureș 17—10, Știința Cluj— 
S.S.E. Petroșeni 16—8, Rulmentul 
Brașov—Progresul 10—4, S.S.E. Plo
iești—Confecția 6—4.

Meciul masculin Steaua— 
a revenit primei echipe : 

(9-6).
rezultate : masculin : Voința 

Timișoara

„Cupa Dinamo" 
la ciclism

Desfășurată duminică pe șoseaua 
București-Buftea-Ploiești, de-a lun
gul a 100 km, competiția de ciclism 
pentru „Cupa Dinamo" a fost cîști- 
gată de alergătorul Gh. Bădără în 
2h 26’40”. El a fost urmat 
Cosma și Fr. Gera (Steaua), 
niori cat I, pe primul loc s-a 
Slmion Ștefan, care a parcurs 
în lh 25’02", iar la cat. II victoria a 
revenit lui Șt. Cernea (30 km în 
54’03").

de I. 
La ju- 
clasat 
50 km

Duminică, pe teritoriul fostului la
găr hitlerist al morții de la Treblinka 
a avut loc dezvelirea monumentului- 
mausoleu, ridicat în memoria a 800 000 
de oameni asasinați în camerele 
gazare din acest lagăr.

PE RÎUL ZERAVȘAN

A început să scadă nivelul apei 
lacul care s-a format în urmă cu două 
săptămîni după prăbușirea muntelui în 
rîul Zeravșan (Tadjikistan). Cursul 
artificial, creat în acest scop, s-a lăr
git sub influența șuvoaielor de apă. 
In prezent, canalul a atins capacita
tea de trecere planificată. După apre
cierea specialiștilor, golirea lacului 
decurge normal. Cu toate că acea 
parte a apei care a părăsit lacul s-a 
răspîndit în jos pe cursul rîului 
mai bine de 200 de km, rîul Zeravșan 
nu a ieșit nicăieri din albia sa. Cu 
cît se îndepărtează apele Zeravșanu- 
lui, cu atît mai mult forța șuvoaielor 
se atenuează — apa părăsește canale
le de irigație și intră în lacul de acu
mulare.

POPULAȚIA FRANȚEI

Institutul național francez de sta
tistică a comunicat că la 1 ianuarie 
1964 populația Franței s-a cifrat la 48 
milioane de locuitori.

FOSILE DE 400 000 ANI

Colaboratorii Muzeului de științe 
naturale din Budapesta au descoperit 
la Vertesszöllös o uriașă groapă cu 
fosile ale unor animale care au trăit 
pe continentul nostru acum 400 000 
de ani. Cercetătorii au constatat că 
bizonii, urșii și leii care au trăit în 
acea vreme erau mult mai mari decît 
urmașii lor de astăzi. Lupii erau însă 
mai mici. Doar mărimea cailor nu s-a 
schimbat în cursul vremii.

PE URMELE UNEI STRĂVECHI 
CIVILIZAȚII

O expediție arheologică din Phila
delphia va începe în toamna viitoare

săpături în vestul Pakistanului, pentru 
a găsi rămășițele unei „civilizații 
înecate", care a căzut pradă cutremu
relor și inundațiilor în urmă cu apro
ximativ 4 000 de ani. Va fi excavat 
un oraș care se găsește sub nivelul 
mării într-o vale situată la 300 mile 
nord de Caraci. Lucrările vor fi efec
tuate în comun de Muzeul universi
tății Pennsylvania și departamentul 
de arheologie din Pakistan.

CU 20 KILOMETRI PE ZI

Expediția norvegiană condusă 
Bern Staibe se află la jumătatea dru
mului dintre Alert (Canada) și stațiu
nea americană „Arlis-2“ în derivă în 
ghețurile Arcticei. Deriva ghețurilor 
și zăpada abundentă nu permit să se 
parcurgă mai mult de 20 km pe zi. 
Totuși, Staibe speră nu numai că va 
ajunge pînă la stațiunea americană, 
ci și că vă atinge Polul Nord încă îna
inte de „primăvară".

de

TRANSPLANTĂRI DE ORGANE

Profesorul Kenji Kawamura de la 
Institutul de medicină din Kyoto, a 
transplantat o inimă și un plămîn la 
un cîine. „Pacientul" a trăit după ope
rație 46 de ore. După cum relatează 
publicația „Nihon Keidzai“, pro
fesorul Kawamura efectuează astfel 
de experiențe de trei ani. El a făcut 
operații similare la 35 de cîini, dar 
nici unul nu a trăit mai mult de 
de ore.

EMISIUNI „PIRAT”

20

Agenția U.P.I. informează că 
largul coastelor Angliei, un nou 
se pregătește să înceapă o serie de 
emisiuni „pirat” destinate reclamelor 
comerciale. Este vorba de cargobo- 
tul „Mi Amigo“ care s-a intitulat „Ra
dio Atlanta“ și care se află sub 
conducerea unui australian pe nume

în 
vas

Allan 
clame 
migo" 
luilalt 
„Carolina“, care transmite programe- 
reclame spre Anglia.

Se știe că aceste emisiuni pirat au 
provocat o vie agitație în rîndul fir
melor de reclame britanice care-și 
văd îngustat cîmpul activității lot. 
Protestul acestor companii a avut re
percusiuni în Camera Comuneloi 
unde s-au făcut o serie de declarații 
cerînd autorităților să intervină de ur
gență pentru a se pune capăt acestor 
emisiuni „pirat".

INVERS...

La concursul „Dogwood Art" din 
Knoxville, (statul Tennesse), premiul 
întîi a fost obținut de un tablou atîr- 
nat... invers. Membrii juriului l-au a- 
preciat în această poziție și au căzut 
de acord asupra decernării premiului. 
Pictorul Kermit Ewing și-a dat seama 
de greșeala juriului abia după ce a 
încasat premiul I

OBIECTE DE ARTĂ FURATE

Intr-un raport prezentat de Bruno 
Molajoli, director general al artelor 
plastice și antichităților din cadrul Mi
nisterului învățămîntului al Italiei, se 
menționează că în ultimele cîteva 
luni în întreaga Italie au avut loc pes
te 700 de furturi ale unor obiecte de 
artă din muzee. în raport se arată că 
Ministerul de Externe intenționează să 
se adreseze Interpolului — organiza
ție internațională a polițiilor — pentru 
a pune capăt acestor furturi. Lista 
obiectelor dispărute include picturi 
valoroase din timpul Renașterii, pre
cum și lucrări ale unor pictori
demi, statui romane și etrusce, mo
nede și arme vechi, ceramică și vase 
antice, precum și picturi religioase.

mo-
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Înainte de întrunirea 
n. A. T. o.
Un comentariu 
al agenfiei „France Presse"

De mărfi și pină joi, la Haga se v3 
desfășura sesiunea Consiliului mmisteriai 
al pactului nord-atlantic, cu participarea 
miniștrilor de externe ai fărilor membre. 
Intr-un comentariu al agenfiei France 
Presse, consacrat acestei sesiuni, se spu
ne : „Sesiunea promite să fie pasionant 
de interesantă pentru observatorii jocu
lui diplomatic. Dar se poate vorbi, fără 
un Drea mare risc, că ea se va termina 
printr-un comunicat destul de șters și nu 
va comporta nici o hotărire spectaculoa
să. In realitate, totul se va petrece în 
culise și fără valuri mari la suprafafă. 
Tofi partenerii admit în prezent că struc
tura este depășită de evenimente. Dar, 
în această săpfămînă, la Haga, N.A.T.O. 
nu va lăsa să apară aceasta și va salva 
aparenfele.

Momentul se pretează admirabil expli
cațiilor, avertismentelor și punerilor la 
punct între aliafi de bună compa
nie. Principalii miniștri care se vor 
întîlni la Haga aparțin unor gu
verne care trăiesc într-un climat pre
electoral : alegeri în octombrie în An
glia și apoi în S.U.A., alegeri în anul 
viitor în Germania și Franța, alegeri în
tr-un viitor apropiat în Belgia. Este le
gitim Ca, în astfel de circumstanțe, gu
vernele să găsească nevoia de a se 
afirma pe poziții avantajoase față de opi
nia din țările lor. Dacă se adaugă la acest 
tablou că dl. Spaak, convalescent, și-a 
regăsit toată alura antigaullistă și înțelege 
s-o manifesteze, că grecii și turcii vor fi 
inevitabil mînafi să evoce Ciprul, că por
tughezii vor fi întrebați cum progresea
ză situația în Angola, pentru a nu cita 
decît cîteva motive de fricțiuni, se va ad
mite că întrunirea de la Haga riscă să 
comporte cîteva momente animate. A- 
ceste divergențe traduc unul din aspec
tele unei lumi care tatonează, în căuta
rea unui echilibru nou..."

Personalități din țările occidentale 
se pronunță pentru o politică rațională

LONDRA 10 (Agerpres). — în 
orașul Bury-Saint-Edmounds a avut 
loc sîmbătă un miting organizat de 
partidul conservator, la care a luat 
cuvîntul Richard Butler, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii, 
în cuvîntul său, Butler a declarat, 
printre altele, că Anglia, împreună 
cu aliații ei, năzuiește să găsească 
noi domenii de înțelegere între Est 
și Vest. „Noi, a continuat ministrul 
de externe englez, năzuim să apro
piem cele două părți prin dezvolta
rea continuă a comerțului, prin spo
rirea contactelor și schimburilor 
în alte domenii, precum și pe calea 
găsirii unei înțelegeri politice reci
proce mai bune“.

BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — 
„Noi respectăm suveranitatea fiecă
rei țări și dreptul fiecă’"” de
a traduce în viață o politică externă 
de sine stătătoare și nu vrem — nici 
direct, nici indirect — să contribuim 
la violarea acestui principiu“ — a 
declarat ministrul afacerilor externe 
al Argentinei, Z. Ortiz. Această de
clarație, după cum precizează cores
pondentul din Buenos Aires al agen
ției Prensa Latina, a fost făcută în 
legătură cu propunerea Venezuelei 
de a se convoca o conferință a mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Organizației statelor ameri
cane, conferință la care să se dis
cute măsuri îndreptate împotriva 
Cubei. Z. Ortiz a subliniat că guver
nul Argentinei nu a luat nici un fel 
de hotărîri legate de acțiuni „directe 
sau indirecte“ împotriva Cubei.

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul în fața zia
riștilor, savantul american Lynus 
Pauling, de două ori laureat al Pre
miului Nobel, a subliniat că toți oa
menii trebuie să lupte pentru insta
urarea păcii în lume și că sumele 
colosale cheltuite pentru amplifica-

rea potențialului militar țin în loc 
dezvoltarea economică generală și 
constituie un obstacol în calea fo
losirii eficiente a resurselor spre bi
nele tuturor oamenilor. Salutînd 
Tratatul de la Moscova, după ce a 
scos în relief importanța acestui 
prim pas spre dezarmare, Pauling a 
adăugat că, totuși, el este insufi
cient, fiind necesar să fie urmat de 
alte acțiuni analoge. Trebuie să re
cunoaștem, a spus în încheiere Pau
ling, că țările socialiste doresc pacea 
în lumea întreagă, că.ele sînt inte
resate în menținerea păcii.

Vizita hi H. 5. Hrușcîov 
m R. A. U.

CAIRO 10 (Agerpres). — Dumini
că, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. — N. S. Hrușciov 
și persoanele care îl însoțesc au vi
zitat Muzeul național și Muzeul ar
tei islamice din Cairo. Oaspeții so
vietici au fost însoțiți de președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și 
de alte oficialități din R.A.U. în 
după-amiaza aceleiași zile, la Cairo 
au început convorbirile oficiale.

MIȘCAREA GREVISTĂ DIN ASTURIA
După cum anunță ziarele occidentale, 

în mod practic, toate minele din Asturia 
au încetat lucrul. La rîndul lor, aproape 
toți muncitorii metalurgișfi din întreprin
derile Duro Felguera și Fabrica de Mie- 
res s-au solidarizat cu tovarășii lor.

„Mișcarea grevistă are o cauză mai 
profundă: minerii sînt nemulțumiți, întru- 
cit guvernul n-a publicat încă noul sta-

fut al minelor — scrie corespondentul 
din Madrid al ziarului francez „Le 
Monde”. Ministrul muncii a conferit la 
Madrid cu o comisie a minerilor. In 
cercurile apropiate comisiei se crede că 
dacă autoritățile vor decide să folosească 
„maniera forte", aceste greve, asemenea 
celor din 1962, ar putea să dureze mulf 
timp".

Comîssa Warren anchetează la Dallas
DALLAS 10 (Agerpres). — In 

cursul anchetei pe care o întreprin
de la Dallas, comisia Warren a au
diat, printre alții, un martor al că
rui nume nu a fost dat în vi
leag. El a declarat că cu 15 
minute înainte ca John Kennedy 
să fie asasinat a observat un om 
care se afla la etajul VI al clădirii 
„Texas Book Depository“. Totodată, 
martorul a subliniat că omul pe 
care l-a observat avea o pușcă în 
mină și se afla la fereastra din par
tea de sud-vest a clădirii. Or, după 
cum s-a afirmat, Lee Oswald a tras

de la o fereastră situată în colțul de 
sud-est al clădirii. Martorul a subli
niat că nu a putut identifica pe o- 
mul care se afla la fereastră și nu a 
dat alarmă, deoarece credea că a- 
cesta face parte din serviciul care 
supraveghează securitatea președin
telui. Sîmbătă, agenții F.B.I. au re
constituit scena potrivit declarațiilor 
acestui nou martor. Ei au postat un 
observator în apropierea locului 
unde se afla omul înarmat văzut de 
martor și s-au convins de veridici-, 
tatea observațiilor făcute de acesta.

IMAGINI

DIN

VIATA

INTERNAȚIONALA

înlocuirea unor miniștri 
neutraliști la Vientiane

VIENTIANE 10 (Agerpres). — 
După o ședință a miniștrilor guver
nului național de coaliție din Laos, 
prezenți la Vientiane, primul mi
nistru Suvanna Fumma a anunțat 
că intenționează să înlocuiască pe 
cei doi miniștri neutraliști, care, în 
urma loviturii de stat a elemente
lor de dreapta, s-au refugiat în străi
nătate. Un purtător de cuvînt al 
partidului Neo Lao Haksat a subli
niat anterior că înlocuirea unor mi
niștri din guvern, fără acordul tu
turor părților, constituie „o violare a 
acordurilor de la Zürich“.

SIRIA: Spre formarea 
nou guvern

DAMASC 10 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a anunțat că în 
cadrul unei ședințe care a avut loc 
în noaptea de sîmbătă spre dumini
că, Consiliul național al comanda
mentului revoluției din Siria, prezi
dat de generalul Amin el Hafez, a 
hotărît să ceară lui Salah Eddin Bi
tar să formeze un nou guvern.

Duminică dimineață, Bitar a în
ceput consultările în vederea for
mării guvernului și, potrivit acelu
iași post de radio, se așteaptă ca în 
viitoarele două zile să completeze 
guvernul.

Salah Bitar este unul din condu
cătorii partidului Baas, care în tre
cut a deținut în mai multe rînduri 
portofolii ministeriale, iar din mar
tie 1963 pînă în noiembrie, același 
an, a condus guvernul sirian.

Peste 500 000 de oameni ai muncii din Tokio au participat recent la de
monstrațiile revendicative, in cadrul acțiunilor de primăvară

Presa italiană relevă succesul balerinilor romini ailați în turneu în Ita
lia. Ziarul „La Stampa" a publicat fotografia reprodusă mai sus, înfăți- 

șînd o scenă în care apar Irinel Liclu și Gabriel Popescu

1
Conferința G.A.T.T., deschisă la 
Geneva, a prilejuit o primă con
fruntare de poziții intre reprezen
tanții S.U.A. și cei ai țârilor Pieței 

comune

întrunite la Casa Poporului din 
Alger, reprezentante ale femeilor 
muncitoare au luat în dezbatere 
problema participării mai active 
a femeilor la activitatea sindicală

In Republica Dominicană au avut loc puternice demonstrații antiguver
namentale. La Santo Domingo, armata șarjează mulțimea

NOTE DE DRUM DIN OLANDA

DE LA ASANAREA ZUIDERZEEI
PLANUL DELTA“95

Prin eforturi îndelungate, poporul 
olandez a smuls mării, lacurilor și 
mlaștinilor mii și mii de hectare de pă
mînt — mai bine de două cincimi din 
suprafața țării — și le-a transformat in 
pășuni, ogoare, cîmpuri de flori.

Am văzut cîteva stampe ale vremii. Pe 
una dintre ele, între Amsterdam, Haar
lem și Haga, scria : „lacul Haarlem". O 
comparăm cu o hartă de pe la mijlocul 
secolului trecut ; lacul nu mai figurează. 
O greșeală a cartografului ? Nicidecum. 
Sînt două imagini din momente diferite. 
De la stampă la hartă s-a scurs o peri
oadă de mulți ani în cursul cărora pe a- 
cele locuri s-a dus bătălia cu apa. Lacul 
a fost înconjurat de un . dig și ani în șir 
mașinile de aburi și morile de vînt, folo
site pentru acționarea pompelor, au eva
cuat apa, care, prin canale, a luat dru
mul mării. In apropiere de Haarlem, la 
Cruquis, am vizitat vechea stație de pom
pe care în 1849 a început secarea lacu
lui Au urmat apoi alți ani cînd 
„noul” pămînf (în Olanda terenului 
smuls apei i se spune „polder”) a fost 
săpat metru cu metru și „ajutat" cu 
îngrășăminte. Apoi au fost săpate canale 
prin care să se scurgă apa ploilor și nu
mai după aceea terenul a fost culti
vat. Astăzi, pe locul fostului lac Haar
lem se întind pășuni și cîmpuri nesfîrșite 
de flori, desprinse parcă din pînzele lui 
Jordaens.

ÎN JURUL VECHIULUI GOLF
De la Amsterdam ne-am îndreptat 

spre nord. In port, pe zeci de nave se în
cercau sau se descărcau mărfuri ; unele 
vase vin din R. F. Germană, pe ca
nalul Rhin-Amsferdam și, de aici, își con
tinuă drumul pe un alt canal de 42 
km, spre Marea Nordului. Trecem peste 
Ijmuiden cu un bac. Zărim în trecere 
furnale înalte din partea de nord a ora
șului, noi cartiere de locuit, cu blocuri 
moderne, contrastînd cu bătrînele case 
construite în vechiul stil olandez. La 
înălțarea fiecărei clădiri se bat în pămînt 

numeroși piloni de beton pentru susține
re, deoarece terenul este nisipos.

La Broek în Waterland oamenii 
au făcut din simetrie și curățenie o a 
doua natură — căsuțe de dimensiuni e- 
gale, la fel colorate, cu garduri vii tunse 
uniform, cu canale zidite 'în cărămidă și 
beton. Din nou, la drum, spre Volendam 
și de aici pe insula Marken, unde local
nicii țin în cinste pitorescul lor port popu
lar. Vizităm citeva interioare de locuințe. 
Te frapează vasele de faianță și de por
țelan prinse pe pereți, florile și perde
lele de la ferestre, curățenia ce domnește 
pretutindeni. Grija olandezilor pentru un 
interior cit mai plăcut are și o explicație. 
Timpul este adesea înnorat, plouă 
foarte mult în timpul anului. Astfel 
ei iși găsesc un refugiu în căminul pe 
care-l aranjează cu mult gust.

Ghidul ne spune că peste cîțiva ani, a

Peisaj olandez : canale, digutl și mori de vînt recuperează păminturl 
fertile din mare

ceastă insulă „va dispare", fiind înglo
bată în polderul Markerwaard. începem 
astfel să luăm cunoștință de lucrările 
pentru asanarea lacului Zuiderzee.

Urmăm drumul spre nord. Sîntem în 
primul polder de pe Zuiderzee — denu
mit Wieringermeer, cu o suprafață de 
20 000 ha. Este tot un pămînt „nou", 
smuls apelor acum 30 de ani. Au apărut 
orașe și sate, fabrici, uzine, pășuni și 
ogoare. Păduricile sînt de-o vîrstă cu 
polderul.

La Den Oever începe celebrul Afssluit- 
dijk (marele dig) lung de 32 km, care 
a închis golful Zuiderzee. La 28 mai 1932, 
în ziua terminării digului, întreaga Olan
dă a fost în sărbătoare. De atunci, golful 
a devenit lacul Isselmeer. In drum vedem 
restaurante și apoi ecluzele prin care a- 
pele Isselului se varsă în Marea Nordu
lui. La celălalt capăt al barajului începe 
provincia frisonă.

Planul secării lacului Isselmeer a pus 
probleme deosebit de complexe. După 
înălțarea barajului trebuia „îndulcită” apa, 
deoarece, dacă în lac ar fi rămas apă să
rată de mare, terenurile dobîndite n-ar fi 
fost propice agriculturii. Abia după termi
narea acestui proces s-a trecut la cuceri
rea treptată a lacului. Au urmat lucrările 
pentru crearea polderului din nord-esf. 
La fel ca și în alte părți, s-a construit 
mai întîi un dig de jur împrejur. Apoi, 
apa a fost evacuată. Lucrările au durat 
cîțiva ani, fiind terminate în 1942.

Călătorim mai departe, spre Käm
pen. De aici intrăm într-un nou polder 
— Flevolandul de est. în 1950 a început 
construirea centurii de 90 km care a 
înconjurat polderul. Peste șase ani, di
gul era terminat și s-a început pompa
rea apei. Această operație a durat nouă 
luni. Pe o bună parte din suprafața nou
lui polder a început cultivarea pămîn- 
tului. Pitoreștile mori de vînt, destul 
de numeroase în fiecare colț al peisaju
lui olandez, acționează pompe ce de
șartă în canaluri apa de prisos din a- 
ceste locuri joase. Din diferite colțuri ale 
țării au sosit locuitori care s-au stabilit 
aici. Noile pămînfuri au intrat în 
circuitul economic.

Călătoria noastră în jurul Zuiderzeei se 
apropie de sfîrșit. La Spakenburg luăm 
cunoștință de lucrările pentru asanarea 
polderelor Flevolandul de sud și Mar
kerwaard. Pentru polderul Markerwaard 
vor fi necesari alți cinci ani de muncă 
încordată. Atunci, în locurile unde la 
începutul lucrărilor se legănau talazurile 
cenușii ale mării va intra plugul, vor 
crește cereale și flori. Și, mai sus de ni
velul spicelor de grîu, pe canale, vor 
pluti luntre și vaporașe.

0 INSULĂ ARTIFICIALĂ
Experiența cîștigafă de către hidroteh

nicienii olandezi le-a permis să-și pro
pună realizarea unui proiect deosebit de 
îndrăzneț, numit „planul Delta", ce cu
prinde insulele din sud-vest, care formea
ză provincia Zeeland.

Cînd au fost schițate contururile 
„planului Delta“, regiunea respectivă tre
cea prin clipe grele. Era în februarie 
1953. După o puternică furtună di
gul . ce proteja insula Walcheren s-a 
rupt. Inundațiile au fost catastrofale: 1 800 
de persoane au pierit, peste 150 000 ha 

au fost inundate de apa mării. Cataclis
mul a dovedit, o dată mai mult, necesita
tea unor baraje puternice, care să prote
jeze digurile.

„Planul Delta" a început a fi tradus în 
viață în 1956. El cuprinde lucrări eșa
lonate pe o durată de 25 de ani, pre- 
văzînd construirea de baraje care să în
chidă trei dintre cele cinci brațe ale 
mării. Cel din nord va rămîne deschis 
pentru a permite navelor să intre și să 
iasă spre și din portul Rotterdam, iar cel 
din sud — spre portul belgian Anvers. 
Prin construirea barajelor, litoralul olan
dez va fi scurtat cu 700 km. Bineînțeles, 
acest plan presupune eforturi materiale 
serioase. De altfel, agricultura pune me
reu în actualitate noi și noi probleme. 
Potrivit datelor „Institutului Agriculturii" 
din Haga, veniturile unei mari părți a 
gospodăriilor țărănești s-au redus în ul
timii ani. Se discută mult în Olanda des
pre situația creată de concurența tot 
mai ascuțită din cadrul Pieței comune. 
Corespunzînd intereselor marilor mono
poluri, măsurile preconizate în cadrul 
C.E.E. și care au format obiectul a nu
meroase sesiuni încheiate fără rezultate, 
ar favoriza unele țări, lovind, între al
tele, și în interesele micilor fermieri 
olandezi.

Imagini ale evenimentelor tragice din 
februarie 1953 am văzut într-un film 
prezentat la centrul lucrărilor „planului 
Delta” din Hellevoetsluis, de unde am 
pornit să vizităm șantierul. In prezent, 
sectorul cel mai important se află pe o 
insulă artificială, lungă de 1 500 m și 
lată de 800 m, construită pe brațul 
Haringvliet. Lucrările pentru construirea 
insulei au durat doi ani (1957—1958). Aici 
se desfășoară lucrările pentru construirea 
celor 17 ecluze ale barajului, pe unde 
apele Meusei se vor scurge în Marea 
Nordului. După terminarea digurilor pro
iectate va începe aceeași muncă migă
loasă pentru evacuarea apei și apoi pen
tru prelucrarea terenurilor, la fel ca și pe 
polderele din Zuiderzee.

Un popor atît de muncitor și harnic 
cum este cel olandez iubește mult pa
cea. Sînt frecvente manifestările voinței 
sale de pace, acțiunile în favoarea dezar
mării, coexistenței, destinderii internațio
nale.

N. PLOPEANU

Reprezentanți ai trupelor O.N.U. în Cipru informează presa despre evo« 
luția situației din insulă

Lingă San Francisco s-a prăbușit un avion de pasageri al companiei 
„Pacific Airlines". In accident și-au pierdut viața 44 de persoane. Auto

ritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului

;::\COLOMBO. Partidul de guvernă- 
mînt din Ceylon, Sri Lanka Freedom, 
a dat primului ministru mandatul de 
a începe negocieri cu unele partide 
ale Frontului unit de stingă, în vede
rea formării unui guvern de coaliție.

ROMA. Primul ministru al Congou- 
lui, C. Adoula, sosit la Roma în vizi
tă oficială, va avea întrevederi cu 
reprezentanți ai guvernului italian.

BAGDAD. Fostul comandant al 
„gărzii naționale“ baasiste din Irak 
(azi dizolvată), col. Wandawi și alți 
cinci ofițeri au fost invitați prin ra
dio să se prezinte în fața Tribunalu
lui militar, precizîndu-se că, dacă nu 
se vor prezenta în termen de o săp- 
tămînă, vor fi judecați în contuma
cie. Ei sînt acuzați de a fi răspunză
tori pentru crimele comise de „garda 
națională“ cu prilejul evenimentelor 
din noiembrie 1963.

BAMAKO. După alegerea noii A- 
dunări Naționale, guvernul Republicii 
Mali și-a prezentat demisia, conform 

constituției. Observatorii politici din 
Bamako relevă că viitorul guvern nu 
se va deosebi prea mult de cel vechi.

SANTO DOMINGO. In Republica 
Dominicană continuă greva șoferilor 
de autobuze și taxiuri și a muncito
rilor portuari. Au fost arestate peste 
800 de persoane participante la grevă.

MANILA. Salvador P. Lopez, fost 
ministru al afacerilor externe fili- 
pinez, care săptămîna trecută a fost 
numit reprezentant al țării sale la 
O.N.U., a declarat că va părăsi marți 
Manila plecînd spre Djakarta și Kuala 
Lumpur. Potrivit agenției United 
Press International, el a fost însărci
nat de către președintele filipinez 
Macapagal să viziteze cele două ca
pitale pentru a duce tratative în le
gătură cu o nouă întîlnire la nivel 
înalt, între Filipine, Indonezia și Ma
laya, privind problema malâyeză.
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