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Planul dé stat pe 1964 prevede 
sarcini importante în domeniul in
vestițiilor, al căror volum — de 38,8 
miliarde de lei — va depăși cu 13 
la sută realizările din anul trecut. 
Problema centrală a planului de in
vestiții pe 1964 o constituie — așa 
cum s-a subliniat în documentele de 
partid și de stat — grăbirea execu
ției și punerii în funcțiune, în pri
mul rînd, a lucrărilor începute.

Continuitatea și ritmicitatea exe- 
, ' cutiei lucrărilor de construcții sînt 

' indisolubil legate de aprovizionarea 
ritmică a șantierelor cu materiale 
în sortimentele și cantitățile prevă
zute, cu utilaje tehnologice, și de 
construcții corespunzătoare, cu pro- 
iețte de execuție. Partidul și guver- 
nifl au indicat, în acest scop, tuturor 
ministerelor și sfaturilor populare 
săj'iia măsuri practice menite să asi- 

j gure continuitatea lucrărilor și a a- 
! prbvizionării cu materiale.

Experiența arată că o bună apro
vizionare e condiționată, în primul 
rînd, de asigurarea documentației de 
execuție, pe baza căreia se poate în
tocmi un necesar just de materiale 
pe șantiere. Organizarea atelierelor 
de proiectare la trusturile și între
prinderile de construcții a contri
buit în bună măsură la asigurarea 
documentației de execuție. La 1 
martie 1964, șantierele de construc- 
ții-montaj ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor dețineau 83,5 la 
sută din documentația lucrărilor in
cluse în planul pe 1964, față de 74,6 
la sută cît exista la aceeași dată a 
anului trecut.

Faptul că planul de stat pe 1964 
a fost aprobat încă din iulie 1963, 
a dat posibilitatea să se stabilească 
din timp nevoile de aprovizionare, 
să se obțină repartițiile cuvenite, să 
se emită comenzi și să se încheie 
contractele cu termene de livrare 
prelate cu graficele de execuție a 
lucrărilor. Efectele pozitive ale aces
tor măsuri pregătitoare au fost evi
dente ; ele puteau fi însă și mai mari 
dacă la o serie de materiale de bază 
repartițiile s-ar fi primit mai din 
timp, nu după începerea trimestru
lui I, cum a fost cazul profilelor 
grele și mijlocii, țevilor de insta
lații ș.a.

O condiție de seamă pentru buna 
aprovizionare a șantierelor o consti
tuie respectarea contractelor econo
mice de către furnizori. O serie de 
întreprinderi — „Industria Sîrmei“- 
Cîmpia Turzii, „Electroaparataj“, U- 
zinele „Republica“, „Solex“-Bucu- 
rești, „Laminorul“-Brăila, Combina
tul chimic Jilava ș.a. — se achită în 
mod exemplar de obligațiile contrac
tuale. Altele mai continuă să sub
aprecieze această problemă, creînd 
astfel greutăți în buna aprovizionare 
a șantierelor. In asemenea situații a 
fost necesar să fie accelerate livră
rile către șantiere, trimițîndu-se de
legați la uzinele furnizoare. Este de 
dorit ca toți furnizorii să ma
nifeste o mai mare solicitudine față 
de nevoile șantierelor, livrîndu-le 
materialele în termenele contractate.

întărirea controlului la recepție și 
refuzarea materialelor necorespunză- 
lloare au intrat în practica lucrătorilor 
din aprovizionare de pe majorita
tea șantierelor. Exigența sporită la 
recepția materialelor s-a reflectat 
nemijlocit în calitatea lucrărilor, nu
mărul celor recepționate cu califica
tivele „foarte bine“ și „excepțional“, 

sporind mereu. Buna gospodărire a 
materialelor a constituit și trebuie, 
de asemenea, să constituie o preocu
pare permanentă pentru colectivele 
de constructori de pe șantiere.

Reducerea consumurilor specifice, 
înlăturarea pierderilor în manipu
larea materialelor constituie, de a- 
semenea, o condiție de bază a bunei 
gospodăriri pe șantiere. ’ Prin meca
nizarea operațiilor legate de prepa
rarea betonului, prin transportul ci
mentului în vrac, prin dotarea mari
er șantiere cu silozuri pentru depo

zitarea cimentului, pierderile au fost

a dat posibilitate ca în trimestrul I 
al acestui an să se realizeze econo
mii de peste 5 000 tone de ciment, 
cantitate cu care se pot construi cir
ca 500 de apartamente. Tot datorită 
măsurilor luate pentru o mai bună 
gospodărire, sarcina trasată de Con
gresul al III-lea privind reducerea 
consumului de cherestea rășinoasă 
și lemn rotund cu 60 la sută, respec
tiv 40 la sută, a fost realizată și de
pășită de către unitățile Ministeru
lui Industriei Construcțiilor, încă de 
la sfîrșitul anului 1963. S-au reali
zat, de asemenea, însemnate econo
mii de metal prin extinderea utili
zării țevilor din PVC la instalațiile 
sanitare, prin folosirea oțelurilor su
perioare în locul oțelului beton nor
mal, prin folosirea 
pentru tuburile de 
fontă.

Paralel cu acțiunea 
re a materialelor, o problemă im
portantă a bunei aprovizionări este 
preîntîmpinarea creării de stocuri 
supranormative. în această privință, 
rezultate bune au obținut Trustul 
de construcții nr. 1 București, 
I.C.L.B., întreprinderea 3 izolații și 
altele. Nu aceeași grijă și preocu
pare au dovedit însă întreprinderea 
nr. 6 Craiova, I.C.M.-Iași sau Trus
tul 21 instalații. Aici, o parte din a- 
ceste stocuri sînt constituite din ma
teriale ce nu mai pot fi utilizate, dar 
pentru care nu se întocmesc formele 
legale de casare.

★
în vederea realizării materialelor 

de construcții, în cantitățile și de ca
litatea corespunzătoare cerințelor 
actuale, s-au construit fabrici noi și 
s-au dezvoltat cele existente. Produ
cem în prezent, în afară de o serie 
de materiale clasice de construcții, 
obiecte sanitare din porțelan, reali
zate la nivel tehnic ridicat, pla
caje ceramice decorative și atî- 
tea alte produse destinate ridicării 
calității lucrărilor pe șantierb. S-au 
lărgit sortimentele de cimenturi spe
ciale, se extinde producția de cără
mizi ceramice cu goluri, de blocuri 
ceramice din scorie bazaltică, de tu
buri de presiune din beton compri
mat, blocuri din beton celular auto- 
clavizat, plăci termoizolante din ar
gilă expandată, pîslă din fibre de sti
clă asfaltată, geam dublu termoizo- 
lant, tapete lavabile și semilavabile 
etc. Prin caracteristicile lor, aceste 
materiale reduc greutatea construc
țiilor, le măresc rezistența. De ase
menea, ele sporesc simțitor gradul 
de confort al construcțiilor, îmbună
tățesc latura lor estetică.

Pe lîngă materialele noi a crescut 
și crește producția materialelor de 
construcții clasice. Astfel, în primul 
trimestru al anului în curs s-au li
vrat șantierelor de construcții ale 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei, Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Ministeru
lui Industriei Construcțiilor și Sfa
tului popular al Capitalei cu peste 
110 000 tone de ciment și 900 000 mp 
carton și pînză asfaltată mai mult 
decît în primele 3 luni ale anului 
trecut. Și la alte materiale s-au efec
tuat livrări mai mari ca în perioada 
corespunzătoare din 1963.

Materialele cu care sînt aprovizio
nate șantierele au o calitate din ce 
în ce mai bună, deși, din păcate, mai 
sînt unele colective care rămîn da
toare în această privință. Calitatea 
unor geamuri produse de fabrica 
Scăeni, de pildă, lasă încă de dorit.

Volumul mărit de investiții impu
ne să fie puse în valoare noi capa
cități, noi rezerve de sporire a pro
ducției unor sortimente de materiale 
necesare aprovizionării șantierelor, 
cum sînt pîsla minerală, 
te 
de

înlocuitorilor 
presiune din
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de economisi-
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ÎN ZIARUL DE AZI
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cale pe toate pășunile, (pag. 
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• Sport (pag. 3-a).

peisajul industrial al Oneștlului: combinatul de cauciucDin
Foto : Gh. Vințilă

DUMINICA ÎN TARĂ
Sărbătoarea liliacului

BAIA DE ARAMĂ (coresp. „Scîn
teii“). — La Ponoarele, lingă Baia de 
Aramă, se întinde pe o suprafață de 
20 de hectare un deosebit monument 
al naturii de o rară frumusețe — o 
pădure de liliac. In luna mai, local
nicii organizează aici tradiționala 
sărbătoare a liliacului. Obiceiul da
tează de zeci de ani. Ieri, la această 
sărbătoare au luat parte, alături de 
gazde, mii de turiști din satele și o- 
rașele regiunii și din alte localități 
din țară. In așteptarea oaspeților, la 
pădurea de liliac s-au făcut, cum se 
cuvine, pregătirile necesare. După 
obiceiul străvechi, semnalul începerii 
serbării l-au dat un grup de cim-

poteri. Pe estradă au evoluat apoi, 
ca la o adevărată paradă a cîntecului 
și jocului, artiști amatori de la Casa 
raională de cultură din Baia de A- 
ramă, Combinatul de industrializare 
a lemnului din Tg. Jiu, Uzinele „E- 
lectroputere"-Craiova și echipe ar
tistice de la numeroase cămine cul
turale din împrejurimi. Transformați 
în adevărați ghizi, localnicii și-au 
condus oaspeții, arătîndu-le frumu
sețile din împrejurimile pădurii de 
liliac : peștera, podul natural de la 
Ponoareld-' și altele. Pînă seara tîr- 
ziu, cîntecul, dansul și voia bună au 
fost oaspeții pădurii de liliac.

Cei mai buni 
pe scenă

l>

Rețeaua telefonică
a Capitalei
© Cu un secol în urmă ® Extinderea cablajelor 
subterane ® Noua centrală „sud-vest“

Telefonul a devenit de multă vreme 
ceva atît de obișnuit și familiar încît nici 
nu 
fel funcționează, 
să 
fon de epocă, vechi și 
bim compătimitor și ne 
lefonul automat pe care-l 
sau acasă. Puțini știu însă cîji oameni 
veghează, cîtă muncă se depune pentru 
ca la orice oră din zi sau din noapte le
găturile telefonice să se obțină fără greș, 
ce rețea nevăzută, ascunsă în subtera
nele orașului, apropie oamenii.

In București telefonul a apărut prin 
1864, cînd s-au făcut primele încercări de 
comunicații telefonice din Romînia 
către 
felor. 
ma 
km,

ne mai întrebăm i 
Cînd 

vedem într-un film

cum și în ce 
I se întîmplă 

cîte un tele- 
i demodat, zîm- 
: gîndim la te- 
I avem la birou

de 
Administrația poșielor și telegra- 
Peste un an s-a construit pri- 

rețea telefonică lungă de... 6
instalîndu-se și o centrală pentru 

telefoanele montate la Consiliul de Mi
niștri, Ministerul de Externe, Direcția Te
legrafelor. Prima centrală telefonică auto
mată din țara noastră s-a montat tot în 
București, la începutul lui 1927.

In ultimii ani telefonia orașului a cu
noscut o mare dezvoltare. Au fost exe
cutate importante lucrări de extindere a 
capacității centralelor și rețelelor telefo
nice. La centralele Victoria, Nord și Sud- 
Est au fost adăugate utilaje care au 
permis creșterea capacității lor cu zeci de 
mii de linii telefonice. In plus, au 
fost construite și date în funcțiune cen
trale telefonice moderne, cum sînt cele 
din sudul și estul Bucureștiului. Fa(ă de 
anul 1944, numărul posturilor telefonice 
este aproape de trei ori mai mare. O 
dată cu construirea noilor cartiere, re
țeaua sistemului telefonic a înainfat prin 
subteranele noilor magistrale. A fost 
instalat un mare număr de centrale de 
bloc cu o capacitate de 10 000 linii în 
cartierele Giuleșfi, Floreasca, Ferentari, 
Balta Albă și altele.

In prezent sute de muncitori specia
lizați în lucrări de telecomunicații își

dau concursul la buna reușită a unei ac
țiuni de mari proporjii : este vorba de 
instalarea așa-numifului selector auxiliar. 
Se fac lucrări de modificare a tuturor 
registrelor centralelor telefonice din Ca
pitală, în vederea unei noi sporiri a ca
pacității lor. Or, a modifica registrul unei 
centrale este o lucrare dificilă. Aceste re
gistre sînt dispozitive foarte complicate, 
alcătuite din mii de relee, care memo
rează și dirijează apelurile telefonice în 
vederea stabilirii legăturii între posturile 
telefonice. Instalarea selectorului auxiliar 
comportă refacerea a sute și sute de km 
de cablaje din centralele și subteranele 
orașului. Toate aceste modificări se 
„din mers“, fără a stînjeni legăturile 
activitatea centralelor telefonice. La 
minarea acestor lucrări, în următorii 
refeaua telefonică din Capitală va crește 
la mai mult decît dublu fafă de prezent.

Anul acesta, pe calea 13 Septem
brie, lîngă piaja Puișor, a început con- 
strucfia unei noi centrale telefonice 
care se va denumi „centrala sud- 
vest“. Ea va avea o capacitate de 20 000 
linii telefonice, din 
linii vor fi date în 
sfîrșitul anului viitor, 
vizită în clădirea ce 
subsol se află amplasate centralele ter
mice și frigorifică, instalajiile de aer con
ditional care asigură microclimatul optim 
— temperatură, umiditate — necesar 
bunei funcfionări a aparatajului complex 
și sensibil al centralei telefonice. La 
parterul clădirii, împrejurul unui mare hol 
pardosit cu mozaic, vor fi ghișeele oficiu
lui P.T.T.R. nr. 5, care vor oferi cetățe
nilor toate serviciile poștei. Tot aici vor 
fi instalate și cabine pentru convorbiri te
lefonice urbane și interurbane, de o con
strucție modernă, fonoizolante, căptușite 
cu material plastic. Noua centrală va de
servi cartierele Panduri, Cotroceni, Dru
mul Taberei, 13 Septembrie.

Ion PLEAVĂ

fac 
sau 
ter- 
ani,

care primele 8 000 
exploatare pînă la 
Să facem o scurtă 
s-a înălfai aici. La

apara- 
de contracurent, scule și utilaje 
mică mecanizare, tuburi din be-

Pavel DREXLER
director general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor

(Continuare în pag. Il-a
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Curaj și măiestrie
GALAȚI (coresp. „Scînteii“)- — Ieri, 

aeroportul din Galați a găzduit o reu
șită și plăcută întrecere aviatică. în ciu
da vîntului puternic, un grup de spor
tivi de la aeroclubul central „Aurel 
Vlaicu“ din București au prezentat un 
bogat program. Peste 30 000 de spec
tatori au petrecut o dimineață plăcută,

asistând la demonstrația de curaj și mă
iestrie' artistică desfășurată de aviatorii 
sportivi. Programul mitingului aviatic a 
cuprins exerciții de zbor, sărituri cu pa
rașuta. După-amiază, același grup de 
sportivi a evoluat în fața a mii de spec
tatori din orașul și raionul Focșani.

>>
Foto t M. Cioc

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — Pe 
scena noului club al Uzinei „Progresul“ 
din Brăila, numeroase formații artistice 
de amatori s-au întrecut în cadrul fazei 
regionale a> celui de-al 7-lea concurs. 
Printre acestea se numără corul bărbă
tesc al uzinei de utilaj greu „Progresul“, 
brigăzile artistice de agitație ale Uzinei 
„Laminorul“, gospodăriei agricole de stat 
Mircea Vodă, căminului cultural din co
muna Roman, raionul Brăila, gospodăriei 
colective din Găișanca, raionul Făurei, și 
altele.

Faza regională a celui de-al 7-lea con
curs al formațiilor artistice de amatori 
din regiunea Galați aduce pe scenă 93 
de formafii artistice fruntașe. Clasificarea 
lor s-a făcut în urma concursului la care 
au participat 1 456 de formafii ce reu
nesc circa 36 000 de artiști amatori. Pînă 
ieri, aceste formații au prezentat, în pe
rioada celui de-al 7-lea concurs, 15 380 
spectacole, vizionate de peste 4 370 000 
de spectatori.

Primiî oaspeți
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Vremea pe litoral a început să se 
încălzească. Deși vara se mai lasă 
încă așteptată. în stațiunea Mamaia 
s-a inaugurat sezonul de odihnă din 
acest an. Aici au sosit primii oas
peți. Peste 100 de turiști străini, a- 
trași de frumusețea litoralului ro- 
mînesc, au venit să-și petreacă va
canța. In zilele ce urmează, în sta
țiune vor sosi noi serii de turiști. „Bunicul" șl „nepotul“ (telefonul de altădată șl cel modern de azi)

IN AUDIENȚĂ
E joi — una din zilele de audiență la 

Sfatul popular al orașului Craiova. Gazdă 
— tovarășul președinte Marin lordache. 
Ni s-a părut curios că la intrare nu era 
nici un anunț care să informeze la ce 
ore, în care dintre zilele săptămînii 
loc audientele și cine îi primește pe 
licifanți. Unica sursă de informații 
portarul. El întocmea și lista.

— Sîntefi al 33-lea, mi-a spus.
Era ceasul 8. Al 33-lea ! Oare primul 

de pe listă la ce oră s-o fi înscris ?
l-am întrebat pe cîfiva din cei pre- 

zenfi :
— De unde ați știut că astăzi primește 

în audiență tovarășul președinte ?
— Ne-am interesat cu cîteva zile 

înainte.
— La portar ?
— Păi, altfel cum...

VINE - NU VINE...

au 
so- 
era

Unii așteaptă de vreo două ore, deși 
se știe acum că primirea începe la 12. 
Oamenii s-au cam indispus. Dinspre 
poartă și portar încep să vină vești sum
bre : tovarășul președinte are niște tre
buri urgente, a plecat din „sediu" și nu 
se știe dacă mai vine, cînd mai vine...

Afară, în curte, e plăcut. Cetățenii șed 
pe bănci, vremea e frumoasă. Se înfiri
pă discuții, fiecare se interesează cu ce 
probleme au venit ceilalți. Amiaza nu 
mai e departe, dar audienta — cine 
știe I Din aceeași sursă de informații vin, 
în sfîrșit, două vești noi — una precisă 
și alta cu semnul întrebării. Prima : to
varășul președinte nu vine. A doua : pro
babil că îl va înlocui tovarășul vicepre
ședinte N. Trăisfaru. Parte dintre cetățeni 
pleacă, deoarece doresc să vorbească 
numai președintelui. Cei rămași nutresc 
încă speranfe. Dar mai trece o bucată ds 
timp și portarul anunță că nici tovarășul 
Trăisfaru nu poate primi.

Este ora 13,30 și pe bănci nu mai aș
teaptă nimeni. Tovarășul președinte Ma
rin lordache a stabilit o întîlnire la care 
nu s-a prezentat. Oamenii și-au pierdut 
timpul în așteptarea unei audiente care nu 
a avut loc.

La Sfatul popular al orașului Craiova 
audiente au loc in fiecare zi. Vineri, ce
tățenii se înscriu pentru a fi primiți de

tovarășul vicepreședinte Gheorghe Con
stantin. Am asistat cîteva ore la discuții
le pe care le-a purtat cu cefăfenii. Ne-a 
făcut impresia unui om gafa să soluțio
neze orice cerință judicioasă exprimată 
de cetățeni, inimos, preocupat de bunul 
mers al sectorului ce-i revine în cadrul 
conducerii comitetului executiv (spațiul 
locativ). Luînd în primire această muncă, 
el a introdus un sistem de fișe, pe care 
le completează cu numele, adresa, pro
blema cu care vine solicitantul în au- 
dienfă. In timp ce cetățeanul își spune 
păsul, vicepreședintele scrie, tot pe fișe, 
modul de soluționare a chestiunii. Nu ne 
propunem să discutăm, în rîndurile de 
fafă, sistemul în sine. Din explicațiile 
primite reiese că s-ar putea să fie chiar 
foarte bun — deși fișele pomenite par
că împiedică stabilirea unui contact mai 
direct, omenesc. Și asemenea amănunte 
contează atunci cînd e vorba de rela
țiile lucrătorilor sfatului popular cu publi
cul. Am mai notat că, în cele cîteva ore 
cit au durat audiențele, nici unul dintre 
numeroșii cetățeni nu a fost invitat să ia 
loc pe scaunul din fafa biroului, pregătit, 
se pare, tocmai în acest scop. Este o lip
să, cu atît mai mult la un om care arată 
interes rezolvării problemelor.

LITERA R
Cu audienfele finute sîmbătă de tova

rășul Florea Mifruf, secretarul Sfatului 
popular al orașului Craiova, săpfămîna 
s-a încheiat. Condicile de evidenfă a 
audiențelor au înregistrat, mai mult sau 
mai pufin fidel, numeroasele vizite a'e 
cetățenilor, problemele ridicate de ei cu 
aceste prilejuri, modul cum au fost ele 
solufionafe. Am răsfoit, spre documen
tare, cîteva din aceste „registre-oglinzi". 
In acela finut de tovarășul vicepreședin
te Nicolae Trăistaru, rubrica „soluționa
rea" este dominată de numeroase R-uri 
scrise cu creion roșu — adică rezolvat. 
Și termenele au fost doar de o zi-două. 
R — pentru certificatul cu nr. 238, obți
nut de un cetățean în numai două zile. 
R — pentru o viză de mutație (rezolvat 
în aceeași zi). R — pentru expedierea 
de urgenfă a unei pensii înfîrziate. De la

începutul anului și pînS acum, tovarășul 
TrSistaru a primit cu regularitate pe ce- 
tăjeni în audientă, potrivit programului.

Alte
ceea a
man, arată același respect fată de pro
gram, dar nu și fafă de sesizări. Din re
gistrul cu pricina ne-am notat că rubrica 
„Termene de verificare" pe teren a si
tuațiilor sesizate de cetă(eni nu indică nici 
un termen. In ce privește soluțiile date, 
unele dintre ele... nu sînt soluții I Un cetă
țean, de exemplu, cere irttrarea în spațiu a 
tatălui său. „Se îndrumă a face confestafie 
împotriva respingerii de către spafiul lo
cativ a cererii, prezentînd actele specifi
cate" — astfel s-a „rezolvat" — nimic de 
spus, extrem de simplu — acest caz. In 
discuția pe care am avut-o, l-am sesizat 
pe tovarășul vicepreședinte de faptul că 
sfatul popular nu-i informează cum se 
cuvine pe cei care doresc să vină la au
diențe, că la intrarea în local nu sînt a- 
fișate zilele, orele de audientă, cine le 
fine.

— S-a afișat. Și m-a luat de mînă pentru 
a-mi arăta că anunful mi-a scăpat. Dar la 
fafa locului a fost nevoit să recunoască : 
din anunțul cu pricina nu mai era decît 
urma lui pe perete...

★
Am relatat aici aspecte' ale muncii 

desfășurate în cadrul audientelor de 
unii membri ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Craiova. Poa
te că unele dintre eie sînt necarac- 
teristice. Totuși, asemenea întîmplări 
te fac să fe întrebi dacă în privința au
dientelor — această importantă formă 
de legătură cu masele — totul este în 
ordine. Oamenii se adresează sfatului 
popular cu încredere. Se cuvine ca toate 
cererile lor justificate să fie rezolvate o- 
perativ, cu un înalt spirit de răspundere. 
Firește, nu numai atmosfera creată con
tează, ci, în primul rînd, solutionarea 
practică a cererilor îndreptățite. Iar a- 
ceasta este legată și de buna organizare 
a audiențelor — domeniu în care se cere 
o ordine riguroasă.

Em. MIHĂILESCU

evidenfe ale audientelor, ca a- 
tovarășului vicepreședinte A. Gă-
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Producții ridicate
pe toate pășunile

începînd de la poalele masivului 
Vlădeasa și pînă departe, pe Valea 
Almașului, spre Zalău, întîlnești pă
șuni întinse, pe care pasc turme de 
oi, cirezi de vaci și tineret bovin. 
Aici, în raionul Huedin, sînt cele 
mai mari suprafețe de pășuni din 
regiune. în primăvara aceasta, 
multe gospodării colective din raion 
au dat o atenție mai mare îmbună
tățirii pășunilor. Au fost curățate de 
mărăcini și lăstăriș și defrișate de 
arborete peste 9 000 hectare ; în u- 
nele unități s-au executat lucrări de 
combatere a eroziunii, de îngrășare 
și supraînsămînțare cu semințe de 
ierburi valoroase. La gospodăria co
lectivă din Mînăstireni, întreaga pă
șune de 350 hectare a fost grăpată 
și îngrășată cu gunoiul colectat de 
la taberele de vară. O însemnată 
suprafață a fost supraînsămînțată 
cu diferite semințe de ierburi. Rodul 
muncii se vede. Iarba este bine 
crescută, iar animalele au hrană în
destulătoare. Aici, și în anul trecut, 
în condiții de secetă, datorită bunei 
îngrijiri, producția de masă verde a 
depășit 10 000 kg la ha, față de 
3 000—4 000 kg cît au obținut gospo
dăriile învecinate, unde pășunile au 
fost lăsate în voia soartei. Văzînd 
pășunea din Mînăstireni, modul 
cum a fost tarlalizată și tabăra de 
vară organizată aici, te întrebi cum 
de n-a găsit consiliul agricol raio
nal măcar o zi în ultimii 2-3 ani în 
care să aducă brigadierii zootehnici 
și alte cadre din gospodăriile din 
raion pentru a cunoaște cum arată 
o pășune model.

Aceeași preocupare pentru buna 
îngrijire a pășunilor există și la 
gospodăria colectivă din Almașu. Și 
aici, pe suprafețele curățate, anul 
trecut s-a obținut o producție de 
peste 10 000 kg masă verde la hec
tar, față de 4 000 kg cît s-a realizat 
pe cele neîngrijite. în primăvara a- 
ceasta, colectiviștii au mai curățat 
200 de hectare și au grăpat întreaga 
suprafață. Ei au amenajat fîntîni, 
jgheaburi, un adăpost pentru tabă
ra de vară, iar în prezent organizea
ză un punct de însămînțări artifi
ciale. A luat ființă și un lot semin- 
cer. Pășuni bine gospodărite și cu o 
productivitate mai ridicată pot fi 
văzute și la gospodăriile colective 
din Zam-Sîncrai, Huedin și în alte 
părți.

în raionul Huedin sînt însă în
semnate suprafețe de pășuni care 
dau o producție slabă. Ase
menea situații găsești mai ales în 
gospodăriile colective din Hida, 
Ticu, Viștea, Macău, Petrind și al
tele. Pentru a ridica productivitatea 
pășunilor s-a prevăzut ca în raion 
să fie îngrășate circa 1900 de hec
tare și supraînsămînțate cu diferite 
ierburi 80 de hectare. Aceste preve
deri n-au fost însă integral îndepli

Pe pășunea bine curățită, o parte din cireada de vaci a gospodăriei colective din Almașu, raionul Huedin

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

Cu fonduri 
pentru mica mecanizare

Colectivul Complexului de in
dustrializare a lemnului Tg. Jiu a 
obținut în ultimul timp rezultate 
bune pe linia îmbunătățirii calității 
produselor, a reducerii prețului de 
cost. In ce privește productivitatea 
muncii, nu cu multe luni în urmă, la 
noi lucrurile nu stăteau prea bine. 
Tocmai de aceea, conducerea în
treprinderii a trecut la aplicarea 
unui plan cuprinzător de măsuri teh- 
nico-organizatorice, în care erau pre
văzute în special lucrări importante 
de mică mecanizare. Pentru realiza
rea lor au fost folosite judicios credi
tele acordate de Banca de Stat. S-a 
dat o mai mare atenție elaborării 
soluțiilor tehnice pentru înzestrarea 
suplimentară cu noi mecanisme a 
fluxului tehnologic, au fost aduse 
îmbunătățiri substanțiale unor uti
laje și instalații.

Chiar în prima lună a anului a 
fost realizată o instalație cu relee 
electronice, prin care se automati
zează introducerea și scoaterea plă
cilor P.A.L. din presele calde. La fa
brica de mobilă curbată a fost con
struită o instalație pneumatică cu 
colectori intermediari și tubular-ra- 
diali pentru vehicularea talajului. 
Instalația a costat 45 000 lei, dar ea 
aduce anual o economie de 400 000 
lei. Tot pe baza fondurilor de mică 
mecanizare, la fabrica de cherestea 
au fost procurate și montate două 
circulare de spintecat.

Muncitorii și tehnicienii noștri 
s-au convins de avantajele introdu
cerii largi a micii mecanizări în 
producție. Dacă în ianuarie producti
vitatea muncii planificată a fost re
alizată numai în proporție de 94,7 
la sută, în februarie sarcinile de plan 

nite, deși există cantități sufi
ciente de semințe în fiecare 
gospodărie. Pe suprafețe foarte mici 
au fost întreprinse lucrări de com
batere a eroziunilor, iar la Dragu, 
unde în anii trecuți s-au executat 
lucrări antierozionale, acestea nu 
sînt întreținute cum trebuie astfel 
că se observă o degradare pretimpu
rie a gradenelor, gărdulețelor etc.

în prezent atît oile cît și bovinele 
sînt la pășunat. Peste tot, și aceasta 
este un lucru bun, se practică pășu- 
natul pe tarlale. La Huedin, Al
mașu, Fildu, Gilău, Căpuș, terenul 
este împărțit în tarlale prin garduri 
de spini, borne sau alte semne con
venționale. în timp ce iarba se paș
te pe o tarla, pe celelalte se reface. 
Suprafețele cele mai bune sînt re
zervate vacilor cu lapte. Pe pășuni, 
în cele mai multe locuri se organi
zează tabere de vară, atît pentru ti
neretul bovin cît și pentru vacile cu 
lapte. S-au prevăzut, de pildă, a se 
construi 28 adăposturi și 46 adăpă
tori. In numeroase gospodării ele 
au și fost realizate. în unele, aceas
tă lucrare întîrzie, deși pășunatul 
se desfășoară din plin. La G.A.C. 
Hida n-au fost realizate 3 adăpos
turi, iar la G.A.C. Zimbar — unul.

Mari suprafețe de pășune se află 
în comunele de munte. Cu toate a- 
cestea, consiliul agricol al raionului 
nu s-a îngrijit ca și aici să se între
prindă acțiuni de îmbunătățire a pă
șunilor. El s-a mulțumit să trimită 
sfaturilor populare comunale un or
din în această privință, fără să ur
mărească executarea lui. Așa se face 
că multe pășuni sînt năpădite de 
tufișuri și scaieți.

în curînd va începe pășunatul în 
golurile de munte. O serie de gospo
dării colective din raion și chiar din 
alte raioane și-au exprimat dorința 
de a trimite tineretul bovin în ta
bere, la munte. Pentru aceasta este 
însă necesar ca pășunile să fie deli
mitate și preluate de gospodării din 
timp, pentru a se putea face unele 
amenajări. Treaba aceasta se desfă
șoară anevoios, în bună parte și da
torită faptului că ocoalele silvice din 
Cluj, Jibou și Huedin, care au pă
duri pe teritoriul raionului, nu au 
comunicat încă suprafețele care pot 
fi pășunate.

In raionul Huedin se pot lua încă 
măsuri pentru intensificarea lucră’ 
rilor de întreținere, asigurarea adă
posturilor și adăpătorilor planifica
te și mai ales pentru folosirea din 
plin a pășunilor de munte. Consiliul 
agricol raional trebuie să dea o mai 
mare atenție acestor probleme, ast
fel ca această sursă importantă de 
furaje verzi să fie din plin folosită, 
să ducă la sporirea producției de 
lapte, carne etc.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

ton armat precomprimat de anu
mite diametre, cahle de teracotă. 
Alte materiale care se produc nu 
sînt folosite de constructori decît în 
mică măsură. Este cazul tuburilor de 
azbociment, ce pot fi utilizate cu a- 
celași randament în locul tuburilor 
de presiune din fontă, al plăcilor 
autoclavizate pentru acoperiș, al că
rămizilor silico-calcare și al blocu
rilor de beton, ce pot fi produse în 
tot cursul anului, spre deosebire de 
cărămizile ceramice care au întru- 
cîtva o producție sezonieră.

îndeplinirea în condiții optime a

la acest indicator au fost depășite 
cu 1 la sută, iar în martie — cu 5,1 
la sută. Mergînd în continuare pe a- 
ceastă cale, colectivul nostru va 
pune în valoare noi rezerve interne 
de creștere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost și de 
îmbunătățire a calității produselor.

Zamfir PODĂRIȚĂ 
tehnician

Cum am fost primiți 
la practică

După ce am terminat școala de 
operatori chimiști, conducerea com
binatului ne-a repartizat pentru 
practică la cîteva combinate chimi
ce din țară. împreună cu alți colegi 
am fost trimiși la Combinatul chi
mic din Tîrnăveni. Din prima zi, 
în secția de faianță-gresie am sim
țit grija șefului secției, tov. Ion 
Albu, a secretarului organizației de 
bază, tov. Olga Baciu, ca și a între
gului colectiv de a ne ajuta în în
sușirea cunoștințelor practice, îm- 
părtășindu-ne din experiența lor. Și 
la secția alumină hidratată am fost 
bine primiți, înconjurați cu aceeași 
grijă. Conducerea secției s-a străduit 
să organizeze cît mai bine practica 
noastră încît, în scurtul răstimp cît 
aveam de stat acolo, să învățăm cît 
mai mult. Pentru toate acestea le a- 
ducem mulțumirile noastre.

Dar nu peste tot lucrurile au mers 
la fel de bine. Conducerii secției 
carbid n-avem pentru ce să-i mul
țumim. In loc să ne ajute în îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale, 
tov. ing. Ion Lazăr a dat dis
poziție maiștrilor din fiecare tură 
ca noi, practicanții, să fim folosiți 
numai la munci necalificate. Toată 
ziua încărcăm sau descărcăm mate-

■B
Noaptea pe șantierul de locuințe Jiului-:

Foto : A. Cartojan

Aprovizionarea cu materiale 
a șantierelor de
(Urmare din pag. I-a)

construcții
planului de investiții ridică proble
me complexe pentru lucrătorii din 
sectorul de aprovizionare și desfa
cere a materialelor de construcții. 
După cum am mai amintit, o pro
blemă importantă o constituie do
cumentația de execuție. Pe lîngă a- 
sigurarea la timp a acestei docu
mentații, se cere să se evite — la 
maximum — schimbările de soluții 
care pot avea efecte deosebit de 
negative în aprovizionarea cu mate
riale și utilaje. E necesar să nu se 
recurgă la schimbări de soluții îna
inte de a se cunoaște posibilitățile 
de acoperire cu materiale a acestor 
soluții.

Aprovizionarea ritmică a șantie
relor cu materiale în cantități su
ficiente și de bună calitate pupe din 
plin necesitatea ca toate ministerele 
să emită, în timp util, repartițiile 
necesare, ca furnizorii să respecte 
cu strictețe disciplina contractuală. 
Totodată, lucrătorii din sectoarele 
de aprovizionare ale șantierelor vor 
trebui să-și sporească preocuparea 
și pentru asigurarea unor materiale 
libere la contractare, cum e cazul 
cîrligelor de vînt, al unor ventile, 
scule și unelte de mică mecanizare 
etc. Este de dorit ca în cadrul în
treprinderilor metalurgice să se fa
brice, într-o gamă mai largă și în 
cantități mai mari, astfel de produ
se, făcîndu-se și publicitatea nece
sară cunoașterii lor de către între
prinderile interesate.

Alături de muncitorii, inginerii șl 
tehnicienii din unitățile de construc- 
ții-montaj, lucrătorii din aprovizio
nare pot și trebuie să-și sporească 
contribuția la realizarea, în bune 
condiții, a obiectivelor planului pe 
anul 1964 și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, asigurînd șantierelor o 
aprovizionare ritmică și promptă, la 
un nivel cît mai corespunzător.

riale din vagoane, făceam diferite 
alte treburi gospodărești în secție și 
la magazie. Nici după ce responsa
bilul nostru, maistrul Constantin 
Dumitrescu, a sesizat conducerea 
combinatului, șeful secției nu și-a 
schimbat atitudinea față de noi. Ceva 
mai mult, ne-a cerut să părăsim sec
ția. Am fost nevoiți să mergem în 
alte secții din combinat, ale căror 
colective au înțeles să ne ajute să 
ne ridicăm calificarea. Socotim 
comportarea tov. ing. Lazăr cu totul 
greșită. A ajuta pe cei veniți la 
practică nu este o chestiune pe care 
o poți face după cum dorești, ci 
este o obligație profesională și de 
serviciu importantă.

Marin GHINEA 
Gheorghe HAIDEȚ 
operatori chimiști 
Combinatul chimic Craiova

Muzeul raional Bistrița
Muzeul raional Bistrița a luat 

ființă în anul 1950. Avea atunci o 
zestre modestă. In paisprezece ani au 
fost însă scoase la lumină numeroase 
obiecte care ilustrează trecutul aces
tor meleaguri. Ajutați și de „priete
nii muzeului" — muncitori, colecti
viști, intelectuali — am s.,îns cu 
grijă obiecte, documente, stampe, a- 
flate la diferiți cetățeni și instituții 
sau descoperite în adîncurile pămîn- 
tului. Săpăturile efectuate au scos la 
iveală 165 de așezări omenești. Cu 
aceste mărturii am organizat o expo
ziție. Mai multe exponate înfățișează 
aspecte din vechea cetate a Bistriței, 
cunoscut centru comercial, care a- 
vea strînse legături cu țara Moldo
vei. Altele vorbesc despre viața de 
mizerie a țăranilor și meseriașilor, 
despre lupta lor împotriva exploa

tării. Machete, grafice, fotografii, 
panouri înfățișează marile transfor
mări care au avut loc după 23 Au
gust în raionul Bistrița. O hartă 
oglindește dezvoltarea gospodăriilor 
colective din raion.

Membrii colectivului nostru nu se 
mărginesc numai la munca de cer
cetare și de îmbogățire a expoziției 
de bază, care cuprinde și o secție de 
științe naturale. Ei elaborează și țin 
conferințe la căminele culturale, fac 
parte din brigăzile științifice care se 
deplasează în toate colțurile raionu
lui, organizează expoziții volante.

îmbogățit mereu cu materiale ■ 
muzeistice valoroase, muzeul este 
vizitat de zeci de mii de cetățeni.

Ștefan DĂNILĂ 
directorul muzeului

Un colț al Muzeului raional Bistrița

Oârtiet cultural
Pianistul Shura Cerkassky la recital 
și in concertul Filarmonicii „George Enescu“

Numele pianistului american Shura 
Cerkassky este dintre acelea care cir
culă, de mai multi ani, în via|a muzica
lă a mai multor continente. Marile fes
tivaluri muzicale europene ca și stagiu
nile obișnuite l-au înscris adesea în pro
gramele lor, casele de discuri l-au rîn- 
duit în cataloagele cuprinzînd înregis
trările celor mai reputați interpret 
contemporani, Renumele său se insta
lează statornic în memoria auditorilor 
concertelor sale.

Cerkassky este, de la prima impre
sie, un stăpîn ferm al claviaturii. Dar o 
desăvîrșire a tehnicii, nu în sensul co
mun ai virtuozității spectaculoase, ci 
mai ales în complexitatea și varietatea 
detaliilor, în tălmăcirea fondului de idei 
al muzicii. întreaga concepție artistică, 
din care nu lipsește uneori arbitrarul 
(acesta oferă material bogat discuțiilor 
și disputelor între admiratorii cu sau 
fără rezerve) este realizată în amănunt, 
oglindind cu precizie gîndirea interpre
tului, intențiile sale. Fantezia, ineditul 
din cîntul său sînt deliberate și retrăite 
din nou, cu fiecare nouă inférpretare.

Sensibilitatea sa este însă autentică, 
și deslușim în arta sa o mare capaci
tate de interiorizare (de pildă, Adagio 
cantabile din sonata în do minor „Pa
tetica", expresiva enunfare reținută a 
temei initiale din Concertul al IV-lea 
în sol major de Beethoven, care se 
instalează de la început ca un motto 
al atmosferei de meditare gravă, în 
sfîrșif acea dezvăluire a tragismului 
beethovenian, în dialogul pianului cu 
orchestra din mișcarea a doua a ace
luiași concert).

Cerkassky creează tensiuni puter
nice și susjinute (Sonata de Bella Bartok 
unde energia extraordinară a ritmului 
este menfiuntă cu intensitate ; totuși, 
astfel cîntată, lucrarea apare lipsifă de 
contraste între mișcări). O altă în
sușire majoră a arfei sale este plas
ticitatea sonorităților. Au fost remar
cabile piesele mici, oferite în supli
ment la recital : Gavota de Gluck — 
Brahms, Studiu! și Mazurca de Chopin ; 
de asemenea interpretarea Variațiunilor

Un spectacol!
Noul spectacol, „Sera melodiilor", 

al secției de estradă a Teatrului re
gional Șucurești, cucerește simpa
tia spectatorilor mai ales prin 
partitura umoristică. Autorii tex
tului, Angel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu și Cornel Constanti- 
nescu, au izbutit să sesizeze 
în realitatea înconjurătoare un șir 
de situații semnificative, care se 
pretează unei virulente satire, unei 
tratări umoristice savuroase.

Ceea ce conferă, de pildă, unui 
scheci ca Navetiștii prospețime și 
culoare este prinderea, în insecta
rul satiric, a acelora care își trans
formă profesiunea dintr-o vocație 
în îndeplinirea birocratică a unor 
îndatoriri, sub cravașa orelor de 
plecare a trenurilor. Pentru „filmul 
comic" în delegație autorii au ima
ginat eu ingeniozitate o pantomimă 
satirică îndreptată împotriva celor 
care folosesc deplasările în interes 
de serviciu pentru cu totul alte sco
puri decît acelea înscrise în dele
gație, Sînt și alte momente reușite, 
în care umorul, exprimînd con
știința superiorității noului, are o 
tonalitate optimistă, proprie dealt- 
minteri spectacolului în ansamblul 
său. Merită remarcate cuplete cum 
sînt Calea laptelui, Ciobănașul ori 
Sora Nina, străbătute de un puter
nic sentiment de bucurie a vieții, 
numere care afirmă izbînda trăsă
turilor noi, înaintate, din conștiința 
oamenilor.

Este de la sine înțeles că, prin 
calitățile sale, materialul umoris
tic a oferit unor actori talentați 
ca Ion Duțu, Takhi Hogea, Theodor

CINEMâeTELEVUIUNE
CINEMATOGRAFE. — CAUZE DREP

TE — cinemascop: Sala Palatului R. P. 
Romîne (rulează la orele 17,15 cu seria 
de bilete nr. 1 081 șl la orele 20,15 cu se
ria de bilete nr. 1 085), Patria (Bd. Ma- 
gheru nr. 12—14), Excelsior (Bd. 1 Mai 
nr. 174), Feroviar (Calea Grivițel nr. 80), 
Flamura (Șos. Giurgiului nr. 155), ANO
TIMPURI: Republica (Bd. Magheru nr. 2). 
UN OM CARE NU EXISTA: Carpați 
(Bd. Magheru nr. 29), București (Bd. 6 
Martie nr. 8), Grlvlța (Calea Grivițel — 
podul Basarab). FARA TEAMA ȘI RE
PROȘ: Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16). 
AVENTURILE UNUI TINÄR — cinema
scop: Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), 
FRAȚII CORSICANI — cinemascop: Vic
toria (Bd. 6 Martie nr. 7), Ciulești (ru
lează dimineața — Calea Glulești nr. 58), 
Buzești (str. Buzeștl nr. 9—11), Lucea
fărul (Calea Rahovei nr. 118). ZILE DE 
FIOR ȘI RIS: Central (Bd. 6 Martie 
nr. 2), Colentina (Șos. Colentina nr. 84). 
FOTO HABER: Lumina (Bd. 6 Martie 
nr. 12). VACANȚA LA MARE: Union 
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). PROGRAM 
DE FILME PENTRU COPII (dimineața): 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). TOTUL 
DESPRE EVA: Doina (după amiază), 
Viitorul (Str. M. Ernlnescu nr. 127). NU 
PLECA: Ciulești (după amiază). MO
MENT PERICULOS; CÏNTECUL FIERU
LUI; cățelușul pe ghețar: Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). ANA
CONDA: înfrățirea între popoare (Bd. 

de Rahmaninov pe o temă de Corelli 
și a „Dumkăi“ de Ceaikovski. Un grăi
tor exemplu al fanteziei sale îi consti
tuie modul în care atît în sonata „Pa
tetica“ cît și în finalul concertului al 
IV-lea de Beethoven a fost expusă și 
reluată melodia-refren a rondoului ; 
sau efectele timbrale caracteristice 
orgei din preludiul Toccatei de Bach- 
Busoni.

Recunoscînd calitățile marelui pia
nist, nu toate realizările sale mi s-au 
părut exemplare sub raportul concep
ției. Nu voi uita însă — din „Tablourile 
dintr-o expoziție" de Mussorgski — pe 
al șaselea, unde interpretul a reușit o 
adevărată scenă dramatică, tipizînd oa
meni și caractere prin graiul lor expri
mat muzical, ca și succesiunea tablou
rilor 8, 9 și 10 (ultimul, celebra „Baba 
Yaga“), Dar întreaga personalitate ne
îndoios interesantă a lui Shura Cer
kassky, calitățile pianistice și specificul 
gustuiui său artistic s-au împletit într-o 
armonioasă colaborare în al IV-lea Con
cert de Beethoven, care a dat măsura 
completă a dimensiunilor artei sale.

Pianistul american a colaborat cu or
chestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" sub conducerea lui 
Mircea Basarab. Deschis cu Uvertura 
„Maeștrii cîntăreți din Nürnberg“ de 
Wagner (o interpretare dominată de 
atmosfera sărbătorească a acestei unice 
opere vesele a maestrului german) 
programul, conceput echilibrat, din ma
rele repertoriu clasic, a mai cuprins a 
șasea Simfonie de Ceaikovski. In „Pa
tetica", dirijorul a tins către o versiune 
sobră, deloc sentimentală, accentuînd 
asprimile, duritățile, contrastele (dezvol
tarea din partea I), care pot reliefa în- 
tr-un mod mai modern intențiile auto
rului. Este de subliniat ținuta demnă a 
lamentației din final. Execuția orches
trală marchează un bun concert al fi
larmonicii noastre și al dirijorului 
Mircea Basarab, confirmînd ținuta ar
tistică a programelor prezentate în ca
drul recentului turneu întreprins în țară.

Ada BRUMARU

Bmuzant
Jeleascov, 'Veronica Strugaru posi
bilitatea dezvăluirii realelor lor în
sușiri de comedie. Din păcate însă, 
și în partea umoristică s-au strecu
rat unele momente lipsite de con
sistență sau respirînd un aer vetust 
(cupletul „Dați un duș“) ori, mai 
rar, cu iz de vulgaritate (îndeosebi 
finalul monologului „Cîinele gră
dinarului").

în ce privește partea sa muzicală, 
spectacolul mi s-a părut deficitar. 
Există, ce e drept, unele melodii 
în care compozitori apreciați ca 
George Grigoriu, Temistocle Popa, 
Mișu Iancu au oferit măsura talen
tului lor („Fete și băieți", „Cînd ră
sare luna", „Cîntec, joc și voie 
bună", „Băiatul cu chitara" etc.) ; 
dar în alte locuri se simte o oare
care sărăcie de inspirație, care dă 
senzația de monotonie. Poate că a- 
ceastă impresie se datorește și fap
tului că — în afara unor tineri în
zestrați, ca Rodica Paliu, Gioni Di- 
mitriu, Valanty Noapteș — alți in
terpret ai muzicii spectacolului a- 
duc cu ei un stil de interpretare 
uzat, anacronic.

în momentele izbutite, atît regia 
(Hary Negrin), cît și conducerea 
muzicală (Marcel Ionescu) și core
grafică (Adriana Dumitrescu) au 
dat dovadă de fantezie și de grijă 
pentru nuanțarea detaliilor, pentru 
punerea în lumină a ceea ce este 
valoros în spectacol. O mențiune 
deosebită se cuvine decorurilor și 
costumelor create de George Voi- 
nescu, de un bun gust remarcabil.

Valentin BĂRBULESCU

Bucureștil-Noi), Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127). UN SURIS IN PLINA VARA: 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). A 12-A 
NOAPTE: Crîngașl (Șos. Crîngașl nr. 42). 
LITURGHIA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop: Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57), 
Arta (Calea Călărași nr. 153). GERMA
NIE, STELUȚELE TALE!: Unirea (Bd. 
1 Mai nr, 143), VJtan (Calea Dudeștl 
nr. 97). KALOIAN: Tomis (Calea Văcă
rești nr, 21), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118). NU SE POATE FĂRĂ DRAGOSTE: 
Flacăra (Calea Dudești nr, 22), Cosmos 
(Bd, 30 Decembrie nr. 89). INTRE MA
LURI — cinemascop: Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221), RUDE DE SINGE: Popu
lar (Str. Mătăsari nr. 31). DEZRADACI- 
NAȚII: Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
CAVALERUL PARDAILLAN — cinema
scop: Volga (Șos. I. Pintilie nr. 01).' LO
VITURA DE PEDEAPSA: Floreasca (Str. 
J. S, Bach nr. 2). TAXIUL MORȚII; Pro
gresul (Șos. Giurgiului nr. 3), DRAGOS
TE LUNGA DE-O SEARA: Lira (Calea 
13 Septembrie nr, 198), Pacea (Bd. Liber
tății nr. 70—72), LIMUZINA NEAGRA — 
cinemascop: Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr. 30). SECRETUL LUI MATHIAS: 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). DOM
NIȘOARA.,. BARB A-ALB ASTRA: Co- 
troceni (Șos. Cotroceni nr. 9).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru tinere
tul școlar: Miniaturi tehnice (I) — vizită 
la Muzeul tehnic. 19,40 — Revista spec
tacolelor. 20,30 — Filmul „Povestea unei

Agendă muzicală
Luni, 18 mai, ora 20, în sala mică a 

Palatului R.P. Romîne va avea loc un re
cital <lo lieduri — ciclul integral „Cîntece 
pentru Magelona“ de Brahms, susținut de 
baritonul Vasile Micu. La pian Irina Ru- 
sescu. Recitatori: Tatiana Iekel și Valentin 
Plătăreanu.

Marii, 19 mai, ora 20, Filarmonica de 
stat „George Enescu“ va prezenta în sala 
mică a Palatului R.P. Romîno un concert 
„Mozart” din ciclul „Muzica do-a lungul 
veacurilor". Vor interpreta : Maria Fotino, 
artistă emerită, Ecaterina Fotino-Ncgru, 
Ludovic Spiess, Marius Rintzler, George 
Nicolescu, Georgo Popovici, Alfons Capi- 
tanovici și orchestra de cameră dirijată de 
Constantin Petrovici.

La ora 21, în sala Dalles, va avea loc 
un recital de canto, susținut de Jeanette 
Kouyoumdjian (Liban). La pian : Marta 
Joja.

Joi, 21 mai, ora 19,50, în studioul Ra- 
dioteleviziunii va avea Ioc concertul 
orchestrei do studio a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Constantin Bobescu. în program: 
Tarantelă do Marțian Negrea ; Simfonia 
a IlI-a în Re major do Schubert ; Trei 
mișcări simfonice despre viața lui Artigaș 
de Alberto Soriano (primă audiție) ; Arii 
din opere do Charpentier, Gounod, Boito, 
Puccini. Soliști : Maria Șindilaru și Garbis 
Zohian : Uvertura la opera „Euryanthe“ 
de Weber.

Sîmbătă 23 mai, ora 20, în sala Pala
tului R.P. Romîne va avea loc concertul 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu”. Va dirija : George 
Georgescu, artist al poporului. Programul 
va cuprinde : Simfonia a III-a și Concer
tul nr. 2 pentru pian și orchestră do 
Brahms. Solist Sviatoslav Richter.

Duminică, 24 mai, ora 20, orchestra 
„Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii de stat 
„Georgo Enescu” va susține în sala mică 
a Palatului R.P. Romîne un concert de 
muzică populară. Orchestra va fi dirijată 
do Florian Economu și va avea ca soliști 
pe Maria Lătărețu și Fănică Luca, artiști 
emeriți, Ana Ispas, Emil Gavriș, Vlad 
Dionisie și alții.

Simpozioane 
și expuneri

Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
Comitetul de stat pentru cultură și 
artă organizează în aula Bibliote
cii centrale universitare un simpo
zion în cadrul ciclului „Un secol 
de arheologie romînească“ la care 
vor vorbi acad. C. Daicoviciu, rec
torul Universității „Babeș Bolyai“ 
din Cluj, acad. E. Condurachi, di
rectorul Institutului de arheologie 
al Academiei, și S. Nicolaescu- 
Plopșor, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne.

în sala Lectoratului central vor 
avea loc expuneri consacrate vie
ții și activității inginerului romîn' 
Anghel Saligny și artistului Con
stantin Nottara, în cadrul ciclului 
„File de calendar“. La o manifes
tare „în fața hărții“, cu ajutorul 
proiecțiilor și al filmului docu
mentar vor fi relatate impresii de 
călătorie din Grecia. Pentru iubi
torii muzicii se vor prezenta „ca
podopere în muzica universală“, cu 
concursul unor soliști ai Filarmo
nicii de stat „George Enescu“ și cu 
înregistrări pe bandă de magneto
fon.

Săptămina aceasta
pe ecrane

Cauze drepte — realizare a stu
diourilor franceze (regia Christian 
Jaque) după un roman al lui Jean 
Laborde, cu Marina Vlady, Bourvil, 
Pierre Brasseur, Virna Lisi. Fâră 
teamă și reproș — un film pentru 
copii realizat de studioul „Mos- 
film" (regia A. Mitta). în distribu
ție : Alla Vitruk, Vitia Glazkov, 
Kolia Burliaev, L. Marcenko etc. 
îmblînzitorii de biciclete — come
die a studioului „Tallinfilm* (regia 
Iuli Kun). In distribuție : Liudmila 
Gurcenko, Oleg Borisov, Eduard 
Pavuls și alții.

/

pensule“. 20,50 — Artiști amatori în Stu
dio — program prezentat de elevii Școlii 
populare de artă din București. Telesport. 
In încheiere — Buletin de știri și bu
letin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea a început să se 

amelioreze. Cerul a fost mal mult aco
perit, exceptînd Ardealul și Dobrogea, 
unde a fost variabil. în prima parte a 
zilei a continuat să plouă slab și local 
în sudul Banatului, Oltenia și Muntenia. 
Vîntul a suflat potrivit în sectorul nord- 
est ; temperatura aerului oscila între 9 
grade la Miercurea CIuc șl 20 grade la 
Tulcea și Sf. Gheorghe Deltă. In Bucu
rești : Vremea a fost în general umedă, 
cu cerul mal mult acoperit. A plouat 
slab în prima parte a zilei. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sectorul es
tic. Temperatura maximă a fost de 17 
grade. Timpul probabil pentru zilele de 
19, 20 și 21 mai. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
noros în cursul după-amiezelor, cînd vor 
cădea ploi locale sub formă de averse. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar maximele între 15 și 25 
grade. In București : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil, mai mult no
ros în cursul după-amiezelor, cînd vor 
cădea ploi sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere ușoară.
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DIN COLȚUL TRIBUNEI

CAMPIONATE, COMPETIȚI
ATLETISM

Traseql muntos, ne-

byn timp a fost rea-

ursa Cil
la 7’32” ; 5. Zapala (R.P.P.) la 7’35” etc. 
Gabriel Moiceanu ocupă locul 11 la 
11’29”. Stoica se află pe locul 18 la 
13'41”, Ziegler pe locul 19 la 13’49”, 
Dumitrescu pe Igcul 20 la 14'15”.

Clasamentul general pe qçhipe : 1. 
R.D. Germană ; 2. R.P. Romînă la 4’37” ; 
3. R.P. Polonă la 5’15” ; 4. R.S. Ceho
slovacă la 11’41”; 5, R.P. Ungară la
17’28”; 6. U.R.S.S. la 20’28” etc.

Astăzi, etapa a 9-a Oberhof—Aue 
(213 km).
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Prezentă la ultimele manifes
tații sportive de amploare, ploaia 
nu putea să lipsească de la reu
niunea inaugurală a concursului 
atletic de pe stadionul „23 Au
gust", După îndelungi ezitări, 
stropii reci și-au făcut apariția 
în momentul cînd startend se 
pregătea să lanseze pe finaliștii 
probei de 100 m plat, iar Iolgnda 
își calcula în turnanta învecina
tă a treia încercare la 1,92... Pista 
scăldată de averse în cursul di
mineții, rafalele de aer, învîrte- 
jindu-se în direcția tabelei de 
marcaj, precum și nivelul scăzut 
al mercurului nu ne îngăduiau 
să scontăm un succes deosebit în 
finala sprinterilor. Ceri drept, cu 
vreo oră înainte, Valeriu Jurcă 
izbutise să corecteze vechiul re
cord al lui Savel, pe 400 m gar
duri — dar să nu uităm că de-a 
lungul unui tur de stadion avan
tajele și dezavantajele vîntului 
stau sub semnul egalității.

In fine, după două reveniri în 
bloe-starturi, cei șase viteziști își 
sincronizează demarajul și se nă
pustesc vertiginos către linia de 
sosire. La jumătatea distanței, 
„culoarul nr. 1" se desprinde net 
și fulgerul celulei fotoelectrlce 
face să încremenească de emo
ție acele cronometrelor : 10,4 — 
record republican egalat !

După aproape două decenii, 
sprintul românesc își anunță ast
fel reintrarea în arena internațio
nală; succesorul lui Iordache, 
Moina, Lupșa, Wiessenmayer — 
se numește Gheorghe Zamfirescu. 
Secondat îndeaproape de Al. Tu- 
dorașcu, tînărul atlet de la Steaua 
are toate șansele să modifice, încă 
în acest sezon, cifrele celor mai 
bune performanțe obținute la noi 
pe 100 și 200 m,

O zecime de secundă în minus, 
în cea mai concisă dispută sporti
vă, ar echivala precum știm cu 
prezența culorilor noastre pe tra
seul olimpic al clasicei probe. Nă
dăjduim că Zamfirescu — și, poa
te, nu numai el — ne va oferi a- 
ceastă satisfacție !

★
Din tribunele patinoarului de a- 

lături, transformat în teren de 
baschet ad-hoc, mii de spectatori 
au urmărit debutul selecționatei 
profesioniste a Statelor Unite. In 
compania unora dintre jucătorii 
cluburilor bucureștene, oaspeții 
și-au executat cu brio mult aștep
tatul program, lasîndu-ne să a- 
runcăm o privire în „caseta magi
că“ din care scot, ca niște presti
digitatori, peste o sută de puncte în 
fiecare meci. Çoussy, Robertson, 
Pettit, Lucas și ceilalți „bancheri" 
ai coșului de baschet alcătuiesc — 
incontestabil — cea mai puterni
că formație care a evoluat sub 
panourile noastre, Tehnica și fan
tezia jocului lor justifică pe de
plin admirația publicului și a spe
cialiștilor de pretutindeni.

Dan DEȘLIU

Carnet olimpic

LA ORIZONT TOKIO!
• Ce! mai lung traseu olimpic ® 
de cronometraj ® 0 graniță mult

Prima dintre solemnitățile ocazionate 
de începerea Jocurilor Olimpice va avea 
loc, ca de fiecare dată, în Grecia — țara 
de origine a Olimpiadelor antice. In loca
litatea Olimpia va fi aprinsă de la razele 
soarelui (cu ajutorul unor lentile uriașe) 
torța olimpică. Arzînd apoi neîntrerupt, ea 
va fi purtată pînă la Tokio. Din cauza tra
seului foarte lung, a greutăților ce ie im
plică parcurgerea acestuia, s-a renunjal 
la sistemul de a transmite flacăra olimpi
că prin ștafete terestre. De această dată, 
forja va fi transportată cu avionul din 
Grecia pînă în Japonia. Itinerarul aerian 
al tradiționalei torje, însumînd aproxima
tiv 10 000 de kilometri, va avea urmă
toarele escale : Atena, Istanbul, Beirut, 
Teheran, Lahore, New Delhi, Rangoon, 
Bangkok, Kuala Lumpur, Manilla, Hong- 
Kong, Taipe, Okinawa, Torța olimpică 
urmează să sosească în capitala Japoniei 
în ziua de 10 octombrie, data ceremoniei 
de deschidere a J.O. între timp, pe o 
durată de 30 de zile, din diferite extre
mități ale teritoriului japonez, tineri spor
tivi, în vîrsfă de 16 pînă la 20 de ani, se 
vor îndrepta spre Tokio purtînd o flăcări 
simbolică. Cum acest traseu terestru mă 
soară circa 7 000 km, înseamnă că, în to
tal, distanta străbătută de flacăra olim 
pică va fi de 17 000 kilometri, Pregătirile 
legate de îndelunga călătorie a torței sa
cre sînt ca și încheiate. Organizator, 
jocurilor sînf însă în dilemă în ce priveș 
te fixarea ultimului schimb al ștafete 
olimpice, Unii susțin candidatura fostulu 
înotător Furukhasi, celebru 
alții pe cea a unora din 
ale atletismului japonez : 
Nambu.

la vremea sa 
vechile glori 
Tajima, Oda

*

De mare importanță pentru stabilire, 
ordinii sosirii în diferite probe este, fără 
îndoială, sistemul de cronomefrare. La 
concursul preolimpic organizat anul tre 
eut la Tokio și cu alte ocazii, au fost în
cercate cele mai perfecționate tipuri de 
aparate de măsurat timpul. Pentru pro 
bele de înot, de pildă, s-a și ales un a- 
parat de mare precizie care marchează 
automat timpii realizați și ordinea în cla
sament a concurenților. Este interesant 
de arătat că aparatul începe șă funcțio
neze prin intermediul unui microfon ata
șat pe brațul sfarterului. Pocnetul pistolu
lui, captat de microfon, este transmis 
printr-un circuit la un contor de înregis-

OBERHOF 17 (Agerpres). — Etapa 
a 8-a a „Cursei Păcii“ s-a dispu-, 
tat ieri ccntra-Tcronometry individual, 
pe o distanță de 45 km, între orașele 
Erfurt și Oberhof, 
obișnuit de grey pentru acest gen da 
etape, a solicitat eforturi deosebite ci
cliștilor. Cel mai ' _ 
lizat de purtătorul tricoului galben, Jan 
Smolik, care domină cu autoritate cyrsa 
încă de la începutul ei, Acesta a. cîștigat 
ieri cea de-a treia etapă și are qcum 
un avans de peste 7 minute față de al 
doilea clasat, Doi dintre protagoniștii de 
pînă acum ai cursei, G, Moiceanu și po
lonezul Gazda, nu șu avut suficiente 
resurse în această dificilă înfreepre și au 
pierdut contactul cu liderul cursei, Cu 
toate că Moiceanu ny și-a putut aduce 
aportul scontat, echipa R.P. Romîne s-a 
clasat pe locul trei în etapă și se men
ține mai departe pe locui doi în clasa
mentul general pe țări. Acest lucru se 
datorește în special lui Constantin Dumi
trescu, care a ocupat locul trei în etapă, 
confirmînd reputația sa internațională de 
bun alergător în cursele contra timp. Ar- 
deleanu, situat pe locul 7, și Ziegler au 
obținut rezultate destul de valoroase, lată 
clasamentul etapei de ieri : 1. Smolik
(R.S.C.) a parcurs 45 km în 1h 17’14” ; 
2. Spruyt (Belgia) la 19” ; 3. C. Dumi
trescu (R.P.R.) la 1’29” ; 4. Gougault
(Franța) la 1’44” ; 5. Schur (R.D.G.) la 
2’07” etc.

Clasamentul general individual : 1.
Smolik (R.S. Cehoslovacă) 24 h 53’28” ; 2. 
Hoffmann (R.D,G.) la 7’05” ; 3. Wiede
mann (R.D.G.) la 7’15” ; 4. Kudra (R.P.P.) 

Ieri, selecționata baschetbaliștilor profesioniști americani a susținut două meciuri de
monstrative în compania unor baschetbaliști romîni. Oaspeții au obținut victoria în 
ambele jocuri : 121—67 și respectiv 121—80. In fotografie — fază din meciul de ieri 

dimineață. Foto : A. Cartojan
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Un ingenios sistem
visată de halterofili
trat, Aparatul măsoară timpii intermediari 
ai curselor, îndată ce înotătorul atinge 
cu piciorul marginea bazinului la întoar
cere, iar la sfîrșityl probei îi adună, Pen
tru a se elimina orice eroare în stabili
rea exactă a timpilor realizați, pe bor
dura bazinului, la sosire, sînt montate 
plăci sensibile la șocuri mai mari de 400 
grame pe centimetru pătrat. In momentul 
atingerii marginii bazinului, indicatoarele 
cronometrului se opresc,

Aparate electronice de măsurat timpul 
și cronometre speciale, capabile să 
sesizeze sutimile și chiar miimile de se
cundă, vor fi folosite și la alte competi
ții, In timpul J.O. vor fi utilizate 1 000 de 
cronometre de nouă tipuri. Pen
tru ca spectatorii să poată urmări pe loc 
înregistrarea timpilor la o serie de dis
cipline sportive ca baschet, box, canotaj, 
gimnastică, fotbal, călărie, hochei pe iar
bă etc., au fost puse la punct și sînt 
in curs de montare circa 100 de ceasuri

de mari dimensiuni, 50 de cronometre de 
cristal, 10 aparate automate de înregistrat 
timpii.

★
Locul de înfîlnire al „celor mai puter

nici oameni din lume” — cum sînt nu
miți halterofilii — va fi la Shribuya, un 
nou și mare cartier al metropolei japone
ze. Infr-o modernă sală rezervată adună
rilor și concertelor publice, a cărei con
strucție a fost terminată recent, va fi 
montât, pe o estradă specială, podiymul 
de concurs. întrecerile pot fi urmărite de 
circa 2 500 de spectatori. In jurul între
cerilor olimpice de haltere comentariile 
sînt cît se poate de diferite, Se fac pro
nosticuri nu numai asupra câștigătorilor, ci 
și asupra performanțelor acestora, Mul
te discuții a stîrnit recentul rezultat al 
fînărului halterofil sovietic Leonid Jabo- 
finski. El a stabilit un excepțional record 
mondial la totalul celor 3 știluri. Noua 
performanță (560 kg) este superioară a- 
celeia cu care luri Vlasov a deținut pînă 
acum șefia clasamentului halterofililor de 
categorie grea. Proaspătul recordman 
mondial are cele mai mari șanse la cîști- 
garea titlului olimpic șl, așa cum apre
ciază specialiștii, este capabil să atingă 
primul granița celor 600 de kg la total. 
Forma în care se află, tinerețea (23 de 
ani), statura (1,90 m), greutatea (145 kg) 
sînt tot atîtea afuuri aie lui Jșbotinski.

Fotografia reprezintă macheta a două noi construcții olimpica a căror construcție va fi gata Iurta viitoare. în prim plan = bazinul 
aeoperit pentru concursurile de înot și sărituri în apă (capacitatea tribunelor : 13 000 locuri).'în dreapta, rus — Sala de baschet, 

cu o capacitate de 4 000 locuri,

Pe stadionul „23 August" din Capi
tală ș^au disputat duminică ultimele 
întreceri ale concursului republican 
de primăvară al atleților seniori. 
Proba de 200 m plat a revenit lui 
Gh. Zamfirescu, care a acoperit dis
tanța în 21"4/10 (la o zecime de se
cundă de recordul țării). Lia Mano- 
liu a cîștigat proba de aruncare a 
discului (52,20 m), iar M. Çalnicov a 

După etapa a XXI-a, ale cărei me
ciuri s-au disputat sîmbătă, echipele 
de categoria A au luat o scurtă va
canță (pînă la 7 iunie) pentru a per
mite selecționabililor să se pregă
tească în vederea meciului revanșă 
cu olimpicii bulgari. Astăzi, lotul 
nostru reprezentativ pleacă în Unga
ria, unde va întîlni miercuri într-o 
partidă amicală echipa olimpică a 
țării gazdă.

★
Cronica jocurilor de slmbâtă ne

cesită cîteva completări. Este de re
marcat mai întîi faptul că în toate 
cele 7 meciuri s-au înscris doar 15 
goluri. Dacă adăugăm că aproape 
jumătate din acestea au fost marca
te la Timișoara, în partida dintre 
cele două reprezentante ale fotbalu
lui bănățean, reiese cît de ineficace

au fost înaintările. Dinamovlștii buau- 
reșteni se dovedesc în continuare 
lipsiți de aportul înaintașilor. De cî
teva etape, aceștia nu-și fac simțită 
prezența tocmai prin forța și precizia 
șuturilor la poartă. Fapt cu atît mai 
curios cu cît linia de atac dinamo- 
vistd se bazează pe jucători (Frățl- 
lq, spre exemplu) fruntași în clasa
mentul golgeterilor. în meciul cu Cri- 
șul, se știe, actualii lideri au marcat 
singurul lor punct dintr-un penalti. 
Nici n-ar fi putut marca mai mult ; 
în prima repriză ei n-au șutat la 
poartă decît de 3—4 ori. E prea pu
țin. Nici chiar rapidiștii, a căror for
mație și-a asigurat șapte victorii 
consecutive înscriind 14 puncte fără 
să primească vreunul, nu se pot de
clara satisfăcuți de randamentul 
înaintașilor. Sîmbătă, la Pitești, deși 
au avut numeroase ocazii, ei au în
scris doar o dată. Echipa din Ploiești 
și-a bazat atacurile pe Dridea 
Badea. Dar primul s-a remarcat 
mult prin... faulturi, iar celălalt 
repetate șuturi pe lîngă minge.

Corespondentul nostru din Galați 
ne-a transmis că echipa locală con
tinuă seria jocurilor slabe, care au 
adus-o, după cum se știe, pe ulti
mul loc în clasament. Adversara 
gălățenilor — echipa brașoveană 
Steagul roșu — a făcut de aseme
nea o partidă confuză, limitîndu-se 
la o apărare supraaglomerată.

I Și 
mai 
prin

Rezultate in categoria B
Seria I. Metalul Tîrgoviște-Dinamo 

Bacău 1—0 ; Unirea Rîmnicu Vîlcea- 
Poiana Cîmpina 1—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț-Știința București 2—2 ; C.F.R. 
Pașcani-Știința Craiova (amînat) ; Fla
căra Moreni-Tractorul Brașov 1—0 ; 
Știința Galați-Chimia Făgăraș 3—0.

Seria a Il-a. C.S.M, Reșița-Arieșul 
Turda (amînat) ; C.F.R. Timișoara-Mu- 
reșul Tg. Mureș 1—1 ; Gaz Metan Me- 
diaș-A.S.M.D. Satu Mare 2—0 ; C.S.M. 
Sibiu-Jiul Petrila 2—0 ; C.S.M. Cluj- 
Flamura roșie Oradea 2—0 ; Minerul 
Lupeni-Minerul Baia Mare 1—0 ; In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii-A. S. Cu- 
gir 0—0.

Sportul peste hotare
NATAȚIE. — Inotătoarea sovietică Ga

lina Prozumenșcikova a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 200 m bras, în 
cadrul meciului de natație U.R.S.S.-R.D. 
Germană, care are loc la Berlin. Ea a par
curs această distanță în 2’45”4/10. Recor
dul mondial precedent era de 2'47”7/10 și 
aparținea aceleiași sportive.

FOTBAL. —■ Turneul preolimpic de fot
bal rezervat echipelor sud-americane a con
tinuat la Lima cu desfășurarea jocului Ar
gentina-Chile. Fotbaliștii argentineni au 
repurtat victoria cu scorul de 4—0 (1—0).

Ieri la Lisabona, echipa Angliei a în
trecut cu 4—3 (2—1) formația Portugaliei. 
Reprezentativa Italiei a cîștigat la Praga 
cu 3—2 (2—0) partida cu selecționata 
R. S. Cehoslovace.

HANDBAL. — Intr-un meci internațio
nal feminin de handbal disputat la Goer- 
litz, echipa R. D. Germane a învins cu 
scorul de 8—1 (6—0) echipa Austriei.

PRONOSPORT
Concursul nr. 20 din 17 mai

Steaua—Petrolul 1
Dinamo Pitești—Rapid 2
C.S.M.S.—Progresul 1
Știința Timișoara—U.T.A. X
Siderurgistul—Steagul roșu x
Știința Cluj—Farul 1
Metalul Tîrgoviște-Dinamo Bacău 1
Portugalia—Anglia 2
Juventus—Bologna x
Lazio—Internationale x
Milan—Fiorentina 1
Modena—Torino x

sărit la lungime 7,46 m. Iată alte re
zultate mai importante : masculin : 
20 km marș — I, Popa lh 33’43” (nou 
record republican) ; 5 000 m — A.
Barabaș 14’09” ; înălțime — C. Po
rumb 2,04 m; ciocan: C. Drăgulescu— 
62,38 m ; feminin : greutate — Ana 
Sălăgeanu 15,77 m ; 400 m — Floren
tina Stancu 57”4/10 ; 200 m — Cris
ta Meșzaros 25”5/10.

HANDBAL
Campionatele republicane de 

handbal în 7 au programat ieri me
ciurile derbi : întîlnirea masculină 
Dinamo-Steaua și cea feminină Ști- 
ința-Rapid.

Prezentîndu-se la meci cu o for- 
rnație de rezerve — ieri au lipsit I- 
vănescu, Mozer, Redl, Costache II, 
Hnat — dinamoviștii nu puteau e-r 
mite prea multe pretenții. Pe teren 
însă cei care au avut majoritatea 
timpului inițiativa au fost tocmai 
jucătorii dinamoviști, care, din mi
nutul 10 al partidei, au condus per
manent, la 2—3 puncte diferență. 
De altfel, cu 4 minute înainte de 
sfîrșityl partidei, la scorul de 12—9 
în favoarea dinamoviștilor, nimeni 
nu se mai îndoia de victoria aces
tora. O revenire, în aceste ultime 
minute, a jucătorilor militari, adu
ce, pe tabela de marcaj, cu 20 de se
cunde înaintea fluierului final un 
scor egal : 13—13.

S-au remarcat Nica de la Dinamo 
și Gruia de la Steaua. O notă dis
cordantă pentru meciul de ieri 
au constituit repetatele manifes
tări nesportive (faulturi, vocife
rări, discuții cu spectatorii) ale jucă
torului dinamovist Costache I.

Derbiul feminin a revenit echipei 
Știința la categoricul scor de 7—1. 
Pentru cei care au lipsit ieri după- 
amiază de pe stadionul Tineretului 
rezultatul poate constitui o mare 
surpriză. în partida de ieri însă ju-

Olanda 3—0 ; Cehoslovacă-Suedia
0—3. în meciul de la Düsseldorf, R, F. 
Germană conduce cu 2—0 în fața echipei 
U.R.S.S.

Cicliștii în drum spre Ploiești

fed

ATLETISM. — în prima zi a Jocurilor 
britanice <ie atletism de la Londra, Lynn 
Davies (Țara Galilor) a obținut două per
formanțe de valoare internațională. El a 
cîștigat proba de săritură în lungime cu 
8,03 m (a doua performanță mondială a se
zonului) și po cea de 100 yarzi în 9’’5/10. 
Trevor Burton (Anglia) s-a clasat pe pri
mul loc la săritura cu prăjina — 4,43 m 
(nou record britanic).

TENIS. — în competiția de tenis pentru 
„Cupa Davis" s-au jucat meciuri din ca
drul optimilor de finală. Rezultatele înregis
trate : Iugoslavia-Argentina 5—0 ; Anglia- 
Irlanda 5—0 ; Italia-Rliodesia 3—0 ; Franța-

TELEGRAME EXTERNE
IN PUSTIUL KZÎL-KUMERUPȚIA VULCANULUI ETNA

După cum relatează coresponden
tul din Roma al agenției France 
Presse, în cursul zilei de sîmbătă, 
în craterul central al vulcanului 
Etna s-au produs noi explozii pu
ternice însoțite de erupții de lavă. 
Cu toate acestea, specialiștii au a- 
preciat că volumul de lavă care se 
scurge de cîteva zile din crater s-a 
micșorat. Potrivit agenției citate, 
numeroși ziariști și turiști care se 
aflau la Observatorul de vulcanolo
gie, situat la o altitudine de 3 000 
de metri pe flancul vulcanului, au 
putut observa filmul erupțiilor. 
Lava, care este foarte fluidă la ie
șirea din crater, se scurge cu o vi
teză de 20 de km pe oră, constitu
ind un șuvoi gros de 10 metri și 
lat de 30 de metri.

ÎN PORTUL FOLKESTONE

Agenția France Presse relatează 
că portul britanic Folkestone a fost 
zilele trecute teatrul unor serioase 
tulburări provocate de bande de 
tineri huligani care s-au încăierat 
între ele semănînd panică printre 
locuitorii portului. Agenția reamin
tește că în urmă cu aproximativ o 
lună un alt oraș englez — Clacton 
—• a fost teatrul unor tulburări si
milare provocate de huligani care 
au devastat plaja acestui port.

CREȘTEREA CONSUMULUI 
DE ALCOOL ÎN MEXIC

Vorbind la un congres al medici
lor psihiatri din Mexic și S.U.A., 
ținut în capitala Mexicului, dr. 
Hector Cabildo a atras atenția asu
pra creșterii consumului de alcool 
în Mexic, arătînd că fiecare mexi
can consumă în medie 35 litri de 
alcool anual. Companiile care pro
duc băuturi alcoolice cheltuiesc a- 
nual 800 de milioane pesos pentru 
publicitate. Această sumă este su
perioară bugetului Ministerului Să
nătății al Mexicului. 

cătoarele de la Știința și-au depășit 
adversarele în toate compartimen
tele de joc. Ele au atacat cu insis
tență poarta Rapidului, iar în apă
rare au folosit o zonă elastică, de 
nepătruns. Cea mai bună jucătoare 
de pe teren a fost Aurelia Szöke, 
autoare a patru spectaculoase goluri. 
Lipsite de aportul jucătoarelor rea
lizatoare, Boțan și Oțelea, indispo
nibile, rapidistele au jucat ieri cu 
mult sub posibilitățile lor reale.

Alte rezultate — masculin : Ra-r 
pid-Știința Galați 27—15, Rafinăria 
Teleajen-C.S.M.S. 24—19, Dinamo 
Bacău-Tractorul 25—18, C.S.M. Re- 
șița-Voința Sibiu 23—16 ; feminin : 
Mureșul Tg. Mureș-Electromagneti- 
ca 17—5, Confecția-Progresul 7—5, 
S.S.E. Ploiești-Rulmentul 6—7, Vo
ința 
S.S.E.
5—12.

Sighișoara-Tr actorul 8—12,
PetroșenLS.S.E. Timișoara

Varga-Popovici 
Năstase-Kovacs 
Boaghe, Dron- 

6-4;

TENIS
Cu scorul de 4—1 a cîștigat echipa 

de tineret a R. P. Romîne meciul de 
tenis cu echipa tineretului din R. P. 
Ungară, încheiat ieri pe terenurile 
clubului Progresul din Capitală. Re
zultate tehnice : 
4—6 ; 6—3 ; 6—2 ; 
6—3 ; 3—6 ; 6—4 ; 
Varga, Kovacs 5—7 ; 6—4 ;
6—4 ; Popovici-Kovacs 6—4 ; 6—2 ; 
Năstase-Varga 6—3 ; 0—6 ; 6—4.

CICLISM
Cursa ciclistă „Cupa „Steaua“ a 

fost cîștigată de dinamovistul Nico
lae Ciumeti (6h 42'05”), urmat de 
coechipierii săi I. Cosma și C. Cio
can, în același timp. Etapa a 3-a și 
ultima, București-Ploiești-București 
(114 km), a revenit la sprint lui Si- 
mion Ariton (Voința) în 2h 59’57”. In 
același timp au - - -
meti și Cosma.

sosit Grigore, Ciu-

CICLISM. — Francezul Poulidor a cîști
gat ediția din acest an a Turului Spaniei, 
în clasamentul general individual el a to
talizat 78h 23’35” fiind urmat de spaniolul 
Otano (78h 24'08”). Poulidor și-a creat a- 
vansul în proba de 40 km contra-cronome- 
tru individual, disputată acum cîteva zile, 
cînd a luat un avans substanțial. Ultima 
etapă a turului — desfășurată pe circuit la 
Madrid, de-a lungul a 87 km — a revenit 
belgianului Melckenbeek.

Au fost terminate principalele 
lucrări de valorificare a 4,5 milioa
ne ha de pășuni ale părții de nord- 
vest a pustiului Kzîl-Kum. Pe a- 
cest teritoriu, care intră în compo
nența R.S.A. Karakalpakă (Uzbe
kistan) au fost construite, în ulti
mii opt ani, 450 fîntîni arteziene 
de mare adîncime și 350 puțuri. La 
fiecare 10 km au fost instalate rezer
voare betonate de apă dulce pentru 
vite. Cu ajutorul mașinilor de fo
rat, montate la suprafață, în 3—4 
zile se pot săpa fîntîni adinei de 
300—400 m.

In prezent, în această regiune a 
început o nouă etapă în asaltul îm
potriva pustiului. Pe terenurile 
unde nu a fost descoperită apa dul
ce se preconizează aducerea ei pes
te pustiul Barhanni, printr-o con
ductă din țevi din polietilenă, lun
gă de 410 km, din fluviul Amu- 
Daria.

Joan Merriam, care Ia 17 martie a 
decolat pe bordul unui avion de 
sport bimotor pentru a face ocolul 
lumii, a aterizat Ia 12 mai pe aero
portul din Oakland, California, rea- 
lizîndu-șl scopul propus. Iat-o la 
sosirea pe aeroport primind Hori 
de la G. Vukasin, președintele Ca

merei de comerț din Oakland.
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Lacul Roșu, un frumos loc de atrac
ția pentru turiști și oamenii veniți la 
odihnă în stațiunea balneo-clima- 

terică cu același nume.
Foto : Gh. Vințilă

NUMIKEÄ NOULUI AMBASADOR 
AL REPUBLICII POPULARE R0MÏME 
ÎH UNIUNEA BIRMANÀ

Stat 
to- 

fost

Prin decret al Consiliului de 
al Republicii Populare Romîne, 
varășul Gheorghe Popescu a 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în Uniu
nea Birmană în locul tovarășului 
Horațiu Iancu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerpres)

Sesiune
tehnico-științifica

IAȘI (coresp. „Scînteii“), — Comi
sia inginerilor și tehnicienilor a co
mitetului sindicatului de la Direcția 
regională C.F.R.—Iași a organizat 
zilele trecute o sesiune tehnico- 
științifică privind tehnica nouă 
în transportul feroviar. La lu
crări au luat parte ingineri și tehni
cieni din toate direcțiile regionale 
C.F.R. din țară. Participanții au au
diat cu interes și au purtat discuții 
vii pe marginea a 12 comunicări și 
referatș care au susținut temele : 
„Tehnica nouă în transportul fero
viar“ și „O etapă nouă în consumul 
de combustibil“. Dintre referatele 
prezentate amintim : „Metode mo
derne de consolidare a terasamen- 
telor folosite în cadrul Direcției re
gionale C.F.R.-Iași“, „Problemele 
punerii în funcțiune a unei insta
lații de telecomandă cu cod de frec
vență“, „Consumul de combustibil în 
etapa actuală“, „Sistemul modern 
de mișcare a brutului local“, „Co
relarea organică a graficului de cir
culație cu turnusurile grafice ale lo
comotivelor — o cale pentru redu
cerea consumului specific“ și altele. 
Participanții la sesiune au vizitat 
Uzina metalurgică din Iași și Stația 
C.F.R.-Socola, care în prezent se 
modernizează.

Congresul P. C. Francez 
și-a încheiat lucrările

PARIS 17 (Agerpres). — Congre
sul al XVII-lea al Partidului Co
munist Francez și-a încheiat lucră
rile. Participanții la congres au a- 
doptat noul statut al partidului și 
o rezoluție politică.

Congresul a ales noua componen
ță a organelor de conducere ale 
partidului. Maurice Thorez a fost 
ales președinte al Partidului Comu
nist Francez, iar Waldeck Rochet — 
secretar general.

Maurice Thorez, președintele P.C. 
Francez, a rostit cuvîntarea de în
chidere la ultima ședință a congre
sului.

Plenara C. C. al P. C 
din Germania

BERLIN 16 (Agerpres). — C.C. al 
Partidului Comunist din Germania a 
examinat la cea de-a 3-a plenară a 
sa problema situației tineretului în 
Germania occidentală. Potrivit co
municatului transmis de postul de 
radio „Deutscher Freiheitssender 
904“, plenara a adoptat o hotărîre cu 
privire la desfășurarea campaniei 
pentru primirea de noi membri în 
partid și a cerut anularea interzice
rii ilegale a P.C.G. și restabilirea le
galității sale depline.

încetarea din viață 
a lui Otto Kuușinen

La Moscova a încetat din viață 
Otto Kuusinen, vechi membru al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului și 
secretar al C.C. al P.Ç.U.S., pre
ședintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Sovietului Naționalități
lor.
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„MARȘUL PÀCII" MARATON-ATENA
ATENA 17 (Agerpres). — Zeci de 

mü de persoane venite din toate re
giunile Greciei au participat dumini
că la „Marșul păcii“ pe distanța Ma- 
raton-Atena (42 kilometri), în favoa
rea dezarmării generale și pentru 
interzicerea armelor nucleare. La a- 
ceastă mare manifestație au partici
pat, de asemenea, delegații ale parti
zanilor păcii din Marea Britanie, 
Norvegia, India, Danemarca, R. F. 
Germană și din alte țări, precum și 
reprezentanți ai unor organizații in
ternaționale care luptă pentru pace,

Primul spectacol 
al Rapsodiei romine la Haga

HAGA 16 (Agerpres). — în conti
nuarea turneului pe care-1 între
prinde în mai multe țări din Eu
ropa, ansamblul folcloric „Rapsodia 
romînă“ a prezentat vineri seara 
primul spectacol la Haga, în marea 
sală a palatului din Scheveningen. 
Erau de față reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice olandeze, cri
tici de artă, ziariști și un numeros 
public. Asistența a primit cu mult 
entuziasm pe solii artei romînești, 
aplaudînd la scenă deschisă fiecare 
număr din program. Prelungirea 
spectacolului cu jumătate de oră a 
ilustrat deosebitul succes de care 
s-a bucurat „Rapsodia romînă“, 
primul ansamblu folcloric romînesc 
care face un turneu în Olanda.

Temerile președintelui 
înaltei autorități a CECO

STRASBOURG 17 (Agerpres). — 
Referindu-se la fuzionarea executi
velor celor trei organisme vest-eu- 
ropene — Piața comună, Comunita
tea europeană a cărbunelui și oțelu
lui (C.E.C.O.) și Euratomul — în- 
tr-un raport prezentat în fața re
prezentanților parlamentari ai „ce
lor șase“, întruniți recent la Stras
bourg, del Bo, președintele înal
tei autorități a C.E.C.O., și-a 
exprimat teama că fuzionarea nu 
va înlătura dificultățile din calea 
integrării politice vest-europene. 
Fuziunea executivelor, a precizat el, 
trebuie să fie însoțită de o sporire 
a competenței parlamentarilor.

Pe de altă parte, el a atras aten
ția asupra necesității salvgardării 
producției materiilor de bază ale 
Comunității, și în special a oțelului, 
amintind că tarifele vamale ale Pie
ței comune asupra oțelului au fost 
ridicate în scopul evitării unei cri
ze în siderurgie. Totodată, del Bo 
a cerut „celor șase" să accepte uni
ficarea tarifelor lor vamale asupra 
oțelului pentru ca Piața comună să 
poată participa cu succes la trata
tivele tarifare din cadrul „rundei 
Kennedy“.

FEDERAȚIA ARABIEI DE SUD;

Unica soluție, independența
în ultima vreme, în regiunea mun

toasă de la granița Federației Ara- 
biei de sud cu Yemenul au avut loc 
lupte sîngeroase între răsculați și 
trupe britanice și federale. Dispu- 
nînd de superioritatea numerică, uti- 
lizînd artilerie, tancuri și aviație, 
trupele de represiune au reușit să 
înfrîngă la 8 mai rezistența „lupilor 
roșii din Radfan", cum își ziceau răs- 
culații, fără a reuși însă să pună ca
păt situației încordate care s-a cre
at în federație și care, așa cum ara
tă evenimentele din ultimele luni, 
continuă să dăinuie atîta timp cît nu 
se dă ascultare cererilor legitime ale 
populației locale. La 16 mai postul 
de radio Londra a anunțat desfășu
rarea unor noi lupte. „Avioane de 
luptă britanice, arăta acesta, au e- 
fectuat astăzi noi atacuri cu rache
te și tunuri împotriva unor posturi 
rebele. Se crede că grosul forțelor 
rebele se ascunde în munții din a- 
propierea Yemenului".

Federația Arabie! de sud (supra
fața 290 080 km, populația 650 000 de 
locuitori) a fost creată prin reunirea 
mai multor șeicate și emirate, cărora 
la începutul anului 1963 li s-a adău
gat Adenul. Apariția ei este legată 
de preocupările Angliei de a-și în
tări pozițiile în regiunea cuprinsă 
între golful Aden și golful Persic, de 
a menține sub controlul său portul 
Aden, important centru comercial și 
mare bază militară. Aceste pla
nuri au venit însă chiar de la 
început în contradicție cu dorin
ța populației autohtone de a-și 
hotărî singură soarta. în perioada 
care a urmat apariției federației, pe 
cuprinsul său au avut loc mari de
monstrații, mitinguri, greve de pro
test în cursul cărora populația a 
cerut lichidarea bazei militare străi
ne, organizarea unor tratative cu 
privire la viitorul constituțional al 
teritoriului. La începutul lunii de
cembrie a anului trecut încordarea 
a crescut și mai mult. Folosind drept 
pretext un atentat care a avut loc 
pe aeroportul din Aden și în cursul 
căruia au fost răniți comisarul bri
tanic, Trevaskis, și alte oficialități, 
autoritățile au dezlănțuit un nou val 
de represiuni. Numeroși lideri ai 
sindicatelor și diferiți oameni poli- 

printre care, „Comitetul Bertrand 
Russell pentru dezarmare nucleară“.

Plecarea în „Marșul păcii“ s-a 
dat la ora 5 dimineața. In frun
tea participanților se aflau Ma- 
nolis Glezos, Niki Theodoraki, 
precum și liderul sindical Toni Am- 
batielos. A fost purtată o torță a- 
prinsă la mormîntul deputatului Gri- 
gorios Lambrakis, asasinat la 22 mai 
1963 la Salonic. Participanții purtau 
pancarte pe care era scris : „Mai pu
ține bombe, mai multe școli“, „De
zarmare generală și controlată“, 
„Prietenie cu vecinii din Balcani“, 
„Balcanii și Mediterana să fie denu- 
clearizate“, „Autodeterminare pentru 
Cipru“. Coloana manifestanților s-a 
oprit într-un loc unde 50 de patrioți 
greci au fost executați de naziști în 
cursul ultimului război mondial. 
Aici s-a desfășurat un miting.

în tot cursul „Marșului păcii“ cir
culația pe șoseaua Maraton-Atena a 
fost întreruptă. Marea manifestație 
pentru pace a poporului grec s-a în
cheiat cu un miting care a avut loc 
în cursul serii la Atena.

SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA 17 (Agerpres). — Pre

ședintele Makarios a condamnat în- 
tr-o cuvîntare radiodifuzată luarea 
de ostateci din rîndurile ciprioților 
turci, așa cum s-a procedat în urma 
incidentelor de la Famagusta, în 
cursul cărora s-au înregistrat victi
me în rîndurile ciprioților greci. El 
s-a desolidarizat de această acțiune 
cerînd punerea în libertate a osta- 
tecilor.

★
După cum transmite agenția 

„France Presse“, președintele Ma
karios și-a exprimat regretele sale 
lui Alejandro Flores, consilier po-

DUPĂ SESIUNEA CONSILIULUI N. A. T. 0.
LONDRA 17 (Agerpres). — Co- 

mentînd rezultatele sesiunii Consi
liului Ministerial al N.A.T.O., care 
și-a încheiat lucrările la Haga, Ro
bert Stevens, corespondentul ziaru
lui „The Observer“, scrie că în 
această sesiune criza din N.A.T.O. a 
fost amînată, dar nu înlăturată. 
Subliniind că la Haga a devenit și 
mai evident că divergențele se re
feră la caracterul alianței în ansam
blu, și nu numai la problemele or
ganizării militare, Robert Stevens 
își exprimă părerea că sesiunea a 
dovedit încă o dată sterilitatea în
cercărilor de a se impune N.A.T.O. 
funcțiile de „bloc internațional“.

Referindu-se la planurile america
ne de constituire a „forțelor nuclea
re multilaterale“, în care Germania 
occidentală va deține rolul central, 
autorul arată că constituirea aces
tor forțe amenință să devină un 

tici au fost întemnițați. Pe teritoriul 
Adenului a fost instaurată starea 
excepțională. Măsurile extreme n-au 
putut reduce la tăcere glasul forțe
lor patriotice. DimDotrivă, acțiunile 
de protest care pînă atunci se des- 
fășuraseră mai mult în Aden, au 
început să capete amploare și în 
alte regiuni ale federației. In pri
mele zile ale anului curent, ca ur
mare a intensificării răscoalelor, 
unele ziare occidentale vorbeau 
despre Federația Arabiei de sud ca 
despre „o federație a rebeliunilor".

Răscoalele din ultimele săptă- 
mîni sînt o nouă răbufnire a ne
mulțumirii maselor din Federația 
Arabiei de sud. Cerința populației 
de a obține independența a fost ex
primată din nou cu prilejul vizitei la 
Aden a lui Duncan Sandys, ministrul 
englez pentru relațiile cu Common- 
wealth-ul și pentru colonii. Acesta 
a fost martorul unor cereri in
sistente de a se efectua schim
bări constituționale și în ultimă in
stanță de a se acorda independența 
teritoriului. Datorită acestui fapt în 
comunicatul care a fost dat publi
cității după încheierea vizitei sale 
se menționează că, la mijlocul lunii 
iunie, la Londra va avea loc o con
ferință în legătură cu viitorul con
stituțional al Adenului și Federației 
Arabiei de sud șl cu alte probleme 
legate de aceasta. Totuși, unele de
clarații oficiale în sensul hotărîrii de 
menținere a bazei militare din Aden 
reflectă tendința anumitor cercuri de 
a transforma viitoarele tratative în- 
tr-o simplă formalitate.

Operațiile militare ample împotri
va răsculaților au trezit vii pro
teste din partea opiniei publice in
ternaționale. Comitetul Special al 
O.N.U. pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a adoptat o rezoluție în 
care sînt condamnate măsurile mi
litare represive întreprinse în re
giunea Adenului. Rezoluția cere gu
vernului britanic să pună capăt ime
diat tuturor măsurilor militare împo
triva populației acestui teritoriu. 
Proteste similare au fost formulate, 
de asemenea, de țările arabe. Consi-

LA0S: Batalioane neutraliste refuză 
să se unifice cu gruparea de dreapta

VIENTIANE 17 (Agerpres). — O 
parte a trupelor neutraliste laoțiene 
ale lui Kong Le s-au desolidarizat 
de acțiunea de unificare cu gruparea 
de dreapta, anunțînd că își mențin 
independența. Referindu-se la surse 
oficiale din Vientiane, agenția 
France Presse relatează că șase ba
talioane de trupe neutraliste au re
fuzat integrarea anunțată de primul 
ministru Suvanna Fumma, după în
cercarea de lovitură de stat a ofițe
rilor de extremă dreaptă de la 19 
aprilie. Aceste batalioane constituie 
ceea ce agenția denumește „elita ar
matei neutraliste“, al căror coman
dant, colonelul Surideth, a anunțat 
la postul de radio Khang Khay că 
nu se supune integrării. Batalioanele 
respective dispun de 30 de care am- 
fibii de asalt și din ele fac parte mai 
multe companii de parașutiști.

Totodată, s-a anunțat că premierul 
Suvanna Fumma a plecat sîmbătă 
la Luang Prabang pentru a-1 infor- 

litic al generalului Ghyanl, coman
dantul trupelor O.N.U., în legătură 
cu incidentul survenit sîmbătă 
după-masă la hotelul „Sedra Pa
lace“. în cursul acestui incident Ce
sar Ortiz, funcționar al O.N.U., a 
fost amenințat de către ciprioți 
greci înarmați cînd el se opunea 
arestării unui ziarist cipriot turc în 
interiorul hotelului.

Tuomioja, mediatorul O.N.U., a 
adresat președintelui Makarios o 
notă în care se pronunță împotriva 
prezenței în hotelul amintit a ci- 
prioților greci înarmați.

obstacol serios în calea realizării 
unor noi acorduri în problema con
trolului asupra armei nucleare.

„Grupul operativ pentru problemele 
N.A.T.O.“, format din membrii re
publicani ai Camerei Reprezentan
ților a Congresului american, au. 
propus crearea unei comisii speciale 
sub conducerea celor doi foști preșe
dinți ai S.U.A., Truman și Eisen
hower, care să se ocupe de reorgani
zarea și întărirea Uniunii nord- 
atlantice.

Exprimîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu divergențele care există în 
cadrul N.A.T.O., grupul a adresat 
președintelui Johnson o scrisoare în 
care propune ca membri ai comisiei 
să viziteze țările membre ale 
N.A.T.O. pentru a studia posibilită
țile unei „îmbunătățiri a structurii 
N.A.T.O.“.

liul Ligii arabe se întrunește astăzi 
la Cairo .pentru a discuta situația 
din Arabia de sud.

Pe de altă parte, în coloanele pre
sei dintr-o serie de țări își face loc 
tot mai des părerea că singura cale 
pentru restabilirea liniștei în sudul 
Peninsulei arabice este recunoaște
rea dreptului la autodeterminare a 
populației sale.

„încercarea de a izola Adenul și 
întreaga Arabie de sud de tot ceea 
ce se petrece în lumea arabă — 
scrie revista „Jeune Afrique" — este 
o greșeală. Soluția este de a se în
drepta spre independența federa
ției". La rîndul său agenția „France 
Presse", încercînd să prevadă urmă
rile pe care le pot avea luptele din 
regiunea Radfan, scrie :

„In prezent, oare totul s-a terminat? 
Nimeni nu-și mai face iluzii aici, și 
militarii mai puțin ca oricine. De 
aceea lucrurile vor trebui să se în
toarcă, mai devreme sau mai tîrziu, 
spre o soluție politică, care nu poa
te fi decît independența. Ceea ce 
îi face pe numeroși observatori să 
se gîndească că una din ultimele 
baze militare engleze mari din Orien
tul Mijlociu este condamnată la o 
scadență rapidă". 

Nicolae N. LUPU

O subunitate de artilerie trăgînd asupra pozițiilor ocupate de râsculații 
din Federația Arabiei de sud

ma pe regele Laosului asupra numi
rii unor noi miniștri ai grupării neu
traliste, în locul celor care refuză să 
vină la Vientiane, de teamă că vor 
fi supuși represiunilor. în același 
timp, reprezentanții grupării Pathet 
Lao, care se află la Vientiane, au 
cerut ocrotire comisiei internaționale 
de control.

Comunicat comun 
sovieto-kenyan

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
lunile aprilie—mai o delegație gu
vernamentală a Kenyei a făcut o 
vizită oficială de prietenie în Uniu
nea Sovietică. La 17 mai a fost dat 
publicității comunicatul comun so- 
vieto-kenyan, semnat la Moscova de 
Alexei Kosîghin și Oginga Odinga.

în comunicat s-a exprimat identi
tatea punctelor de vedere ale celor 
două guverne cu privire la necesi
tatea asigurării păcii generale, a 
intensificării luptei pentru dezar
marea generală și totală și interzi
cerea armelor nucleare, pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război mon
dial, pentru lichidarea neîntîrziată 
a colonialismului șl neocolonialis- 
mului.

Comunicatul prevede, de aseme
nea, măsuri pe linia colaborării 
economice dintre cele două țări.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL
COMERCIAL UNGARO-ENGLEZ

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost semnat un protocol 
care stabilește lista de mărfuri din 
cel de-al doüea an al acordului un- 
garo-englez pe termen lung, anunță 
agenția M.T.I.

în urma tratativelor care au avut 
loc la Londra, au fost înlăturate re
stricțiile și se asigură importul în 
Anglia a o serie de produse indus
triale și agricole ungare.

în cursul anului 1964 schimbul de 
mărfuri va crește cu 20 la sută. Pro
tocolul prevede prelungirea terme
nului acordului pe termen lung, de 
la trei ani la cinci ani.

Pe mărgineai 
viitoarei vizite în Spania 
a ministrului de externe al Franței

PARIS 17 (Agerpres). — Anunțînd 
vizita pe care ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, urmează 
să o facă la Madrid între 28 și 31 
mai, agenția France Presse relevă 
că „apropierea franco-spaniolă con
tinuă să progreseze sub toate aspec
tele, în special în domeniul econo
mic, în urma acordării Spaniei, în 
noiembrie 1963, a creditului de 750 
milioane de franci“.

Vizita ministrului francez precede 
sesiunea Cpnsiliului ministerial al 
Pieței comune, care va relua la 2 
iunie dezbaterea cererii de admitere 
a Spaniei. Această cerere, susținută 
de reprezentanții Franței și R.F.G., 
s-a izbit de împotrivirea celorlalți 
patru membri, ceea ce a dus la amî- 
narea discutării acestei probleme. 
Ministrul de externe belgian, Paul 
Henri Spaak, a anunțat atunci că 
maximum de concesii pe care țara 
sa, sprijinită și de alți membri ai 
Pieței comune, este dispusă să le fa
că este încheierea unui acord co
mercial între Piața comună, ca enti
tate, și Spania.

Printre problemele concrete ce 
urmează să fie trecute în revistă la 
Madrid de Couve de Murville și mi
nistrul de externe spaniol, Castiella, 
figurează situația din Africa de 
nord, și în special oferta de mediere 
franceză — despre care presa occi
dentală a scris în ultima vreme — 
în legătură cu conflictul dintre Spa
nia și Maroc cu privire la Ifni și o 
parte a Saharei.

Imagini din viața internațională

© Pe o stradă din Roma, în timpul 
turneului grupului de balerini de la 
Teatrul de Operă și Balet din Bucu
rești : trecători citind afișe cu pro
gramul solilor arte! romînești. (Fo

tografia de sus).

® TUNIS. Președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, la semnarea legii cu privire 
la exproprierea pâmînturilor agrico
le aparținînd unor persoane de ori
gine străină. (Fotografia din dreapta).

« OSLO. Peste 200 de tineri demons
tranți, înfierînd politica rasistă a au
torităților de la Pretoria, au împie
dicat ținerea unui meci de fotbal în
tre Norvegia și Republica Sud-Afri- 
canâ. Fotografia de jos : Poliția în
cercînd să împrăștie pe demons

tranți.

STOCKHOLM. Luînd cuvîntul în 
fața studenților de la Universitatea 
din Uppsala (Suedia), Adlai Steven
son, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., s-a referit la uria
șul pericol pe care îl reprezintă arma 
nucleară pentru întreaga lume. Vor
bind despre rolul Organizației Națiu
nilor Unite, el a menționat că a- 
ceasta, în cazul unor conflicte care 
se pot ivi într-o parte sau alta a lu
mii, trebuie „nu să facă să sune trom
petele, ci să proclame încetarea fo
cului“.

OSLO. Norvegia a sărbătorit la 17 
mai cea de-a 150-a aniversare a con
stituției sale. O festivitate a avut loc 
în clădirea de la Edisvoll, la nord de 
Oslo, unde a fost semnată constitu
ția la 17 mai 1814.

MANILA. Din sursă oficială s-a 
aflat că președintele Macapagal al 
Filipinelor și președintele Sukarno al 
Indoneziei sînt de acord ca o viitoa
re întîlnire tripartită, la nivel înalt, 
în problema malayeză să aibă loc la 
Manila. Se așteaptă însă răspunsul 
care îl va da trimisului special filipi- 
nez, Salvador Lopez, premierul ma- 
layez, Abdul Rahman, cu privire la 
organizarea unei asemenea întîlniri, 
precum și cu privire la data și locul 
preferat.

PEKIN. Președintele Sudanului, 
Ibrahim Abboud, a sosit la Pekin, în
tr-o vizită oficială de cinci zile. El a 
fost primit la aeroport de președin
tele R.P. Chineze, Liu Șao-ți, de 
premierul Ciu En-lai și alte persoane 
oficiale.

BONN. Purtătorul de cuvînt al 
Partidului social-democrat german, 
Franz Barsig, a cerut expulzarea din 
R. F. Germană a profesorului David 
Hoggan, autorul unei lucrări în care 
încearcă să-l absolve pe Hitler de 
răspunderea pentru declanșarea celui 
de-al doilea război mondial.

MOGADISCIO. Luînd cuvîntul la 
aniversarea a 20 de ani .de la înfiin
țarea partidului de guvemămînt din 
Somalia, Liga tineretului din Soma
lia, Nur Mohammed Abdi, ministrul 
de interne al Republicii Somalia, a 
reafirmat politica de neutralitate po
zitivă a țării sale și a salutat crea
rea Republicii Unite Tanganica și 
Zanzibar.

BELGRAD. Kocea Popovici, secre
tar de stat federativ pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, și 
Oskar Kambona, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Unite Tanganloa 

o HAGA. In fața clădirii unde se ți
nea sesiunea Consiliului N.A.T.O. a 
avut loc o mare demonstrație a re
prezentantelor femeilor din țările 
N.A.T.O. O delegație de femei care a 
fost primită la sediul consiliului a 
adresat petiții cerînd renunțarea la 
constituirea forței nucleare multila
terale și măsuri reale de dezarmare.

(Fotografia din stînga).

© Pe teritoriul fostului lagăr hitle- 
rist al morții de la Treblinka a avut 
loc zilele trecute dezvelirea monu- 
mentului-mausoleu, ridicat in memo
ria a 800 000 de oameni asasinați 
în camerele de gazare ale acestui 

lagăr. (Fotografia de jos).

și Zanzibar, au discutat o serie de pro
bleme privind politica internațională 
și, îndeosebi, probleme ale Africii. De 
asemenea, s-a discutat pregătirea noii 
conferințe lărgite a țărilor neangajate, 
în declarația oficială este subliniată 
identitatea de păreri care s-a constatat 
în timpul convorbirilor.

CAIRO. La 17 mai, Ahmed Ben 
Bella, președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, a părăsit ora
șul Cairo, îndreptîndu-se spre patrie.

DELHI. Un tribunal desemnat de 
regele Bhutanului a condamnat la 
moarte patru persoane acuzate de a- 
sasinarea primului ministru al acestui 
teritoriu, Jigme Dorji. Printre cei con
damnați se află un general, un colo
nel și doi civili. Sentința urmează să 
fie confirmată de rege.

ACCRA. La Accra își continuă lu
crările Comitetul Executiv al Uniunii 
Agențiilor africane de presă. Sesiunea 
a discutat probleme ale dezvoltării 
mijloacelor de comunicație în Africa. 
De asemenea, a fost luată în discu
ție pregătirea viitoarei conferințe a 
Uniunii Societăților de radio și tele
viziune din Africa, a Uniunii pan-afri- 
cane a ziariștilor și Uniunii agențiilor 
africane de presă.
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