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ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Vizita președintelui Republicii Arabe Yemen

RECEPȚIA OFERITĂ DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT

j?g/W • anchetă
mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari de porumb, floa
rea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi etc. Care este stadiul acestei lucră.ri, 
ce trebuie întreprins pentru grăbirea prășitului ? Iată obiectul unui raid- 
anchetă organizat de ziarul nostru în regiunile București, Dobrogea, Ol
tenia, Crișana.

Cu fiecare an crește volumul lu
crărilor de întreținere care se exe
cută mecanizat. Membrii gospodării
lor colective se conving că, folosind 
mașinile de la S.M.T., prășitul se 
poate face într-un timp scurt și de 
calitate superioară, ceea ce asigură 
obținerea unor recolte mai mari.

într-un ritm intens
In raionul Calafat, regiunea Olte

nia, extinderea mecanizării lucrărilor 
de întreținere a culturilor a fost privi
tă cu multă răspundere de către con
siliul agricol. Cele peste 200 cultiva
toare și 160 sape rotative ale 
S.M.T.-urilor au fost repartizate din 
timp pe gospodării, în funcție de 
suprafețele cultivate și de lucrările 
ce; trebuie executate. Pentru folosi
rea rațională a mașinilor, consiliul 
agricol a organizat demonstra
ții practice în gospodăriile co
lective din Dobridor, Cetate și 
Salcia. Acum, în cuprinsul raio
nului, lucrările de întreținere se 
desfășoară din plin. La sfecla de za
hăr și floarea-soarelui s-a executat 
prașila I și rări tul pe întreaga su
prafață, iar în majoritatea gospodă
riilor s-a executat,, la aceste culturi, 
și prașila a II-a. Se apropie de sfîrșit 
și ; prima prașjlă la porumb. La 
G.A.C. din comuna Moțăței se lu- 
crtează din zori și pînă seara. In 
urma mecanizatorilor, peste 1 200 de 
colectiviști prășesc,, pe rînd, culturile 
și fac răritul plantelor. Inginerul a- 
gronom Damian Popescu suprave
ghează permanent. cum se execută 
prașila mecanică pe cele 1 000 ha 
cultivate cu porumb. împreună cu 
șeful brigăzii de tractoare, Petre leu,

La gospodăria colectivă din Redea, raionul Caracal, se execută prașila 
intîia mecanică pe ultimele suprafețe cultivate cu porumb

O ÎNTÎLNIRE SUB MUNTE
9 PE URMELE GEOLOGILOR 9 ÎN LUPTĂ CU PUHOIUL
SUBTERAN @ RECORD LA ÎNAINTARE

Acum 10 ani, pe drumurile înguste ale 
văilor din munfii Bisirifei și Moldovei au 
pătruns primele autocamioane. Veneau 
în urma tinerilor geologi, îmbrăca|i în 
salopete, cu rucsacuri în spate, care co
lindau munfii scormonind și lovind pie
trele cu ciocanele. Unii localnici se între
bau ce fel de comoară or fi căutînd. Au 
trecut anii și oamenii din partea locului 
au început să participe și ei la descope
rirea „comorii". Ea constă din minereu 
care confine plumb, zinc, cupru și alte 
metale neferoase atît de necesare indus
triei. Locul geologilor și geofizicienilor 
l-au luat minerii și constructorii. Primii 
au deschis galerii în subteran, iar ceilalți 
ridică pe valea Ostrei complexul indus
trial minier de la Tarnifa, care va pune în 
valoare zăcămîntul din munfii regiuni' 
Suceava.

Pentru transportul minereului din mi
nele de pe valea Bistriței pînă la uzina 
de preparare de pe valea Ostrei, se află 
în construcție un tunel lung de peste 
6 km, ce străbate masivul muntos din
spre Bistrifa spre Valea Moldovei, la Os- 
tra. Aici, la frontul de la secfia Osfra, lu
crează brigada de mineri condusă de 
Petre Crișan. Șeful brigăzii s-a făcut cu
noscut prin succesele obținute pe șantie
rul hidrocentralei de la Bicaz. Cînd s-au 
încheiat lucrările la marele tunel al Bica- 
zului, s-a înapoiat spre locurile natale, 
la minele de la Brad.

Lucrările la tunelul de la Ostra au 
început cu mineri localnici. Atîta vreme cît 
nu au apărut probleme deosebite, lucru! 
a mers bine. Dar în vara anului trecut 
s-a ivit o situafie mai grea. O infiltrație 
puternică de apă produsese o surpare pe 
o distanță de 45 m lungime și pe o înăl
țime de peste 50 m. Trebuia consolidat 
terenul. S-a cerut sprijinul brigăzii lui 
Crișan. Cei 14 oameni din brigadă, înso
țiți de maistrul Viorel Mușat și de maiș

In aceste zile, colectiviștii, meca
nizatorii din gospodăriile de stat și 
S.M.T. muncesc intens la întreține
rea culturilor, lucrare de cea mai 

iau măsurile care se impun pentru 
ca mașinile să funcționeze bine, cu 
întreaga lor capacitate.

Lucrările de întreținere a culturi
lor se desfășoară într-un ritm in
tens și în raionul Segarcea. Numai 
în cîteva zile prașila întîi s-a efec
tuat pe 3 700 ha cu sfeclă de zahăr, 
4 500 ha cu floarea-soarelui și pe 
15 000 ha cu porumb.

Aceeași muncă harnică se desfă
șoară și pe ogoarele regiunii Do- 
brogea. La gospodăria agricolă co
lectivă din Cogealac, raionul Istria, 
prășitul porumbului a fost executat 
pe 600 hectare. Tractoriștii Nicolae 
Bagia și Vasile Bagia lucrează pînă 
seara tîrziu. Zilnic, fiecare tractorist 
prășește cîte 16-17 hectare. La gos
podăria colectivă Câstelu, membrii 
consiliului de conducere au fost re
partizați pe echipe și răspund de 
ritmul și calitatea lucrărilor execu
tate. Rezultate bune la întreținerea 
culturilor au obținut și gospodăriile 
colective din Rîmnicu de Jos, Fîntî- 
nele, Nuntași și altele. Pînăiîn pre
zent, în regiunea Dobrogea, prașila 
întîi la sfecla de zahăr s-a execu
tat pe întreaga suprafață și acum 
s-a început prașila a doua. La floa
rea-soarelui, iucrarea este pe termi
nate, iar în unele unități a început 
și prașila a doua mecanică. La po
rumb s-au prășit pînă acum, aproape 
120 000 ha, ceea ce reprezintă 48 la 
sută din suprafața cultivată.

în raionul Criș, unde condițiile 
climaterice favorabile au permis ca 
semănatul să se termine mai de
vreme, lucrările de întreținere sînt 
avansate. Potrivit. celor relatate de 
mecanicul șef . al S.M.T. Chișineu 
Criș, ing. loan Petruța,-toate cele 42

trii de schimb Vasile Dudaș și Lazăr 
Gheorghe, au revenit pe meleagurile 
moldovene. Colectivul, completat cu mi
neri localnici, a început lupta cu apete 
dezlănțuite din culcușul lor multimilenar, 
care antrenau un mare velum de pietriș 
ce trebuia stăvilit. Pe șantierele de la 
Bumbeșfi-Livezeni, Salva-Vișeu sau Bicaz, 
Crișan și oamenii săi mai întihiseră ast
fel de cazuri. Porneau la treabă cu price
perea unor oameni încercați. 18 metri 
cubi de apă năvăleau în fiecare oră. 
Muncind zi și noapte, în condiții grele, 
sub conducerea inginerului Gligor Mun- 
teanu, minerii ciștigau terenul centimetru 
cu centimetru. In afară de șeful de bri
gadă Petre Crișan, s-au evidențiat aici 
maistrul miner Viorel Mușaf, maiștrii de 

Incrinto de începerea lucrului

sape rotative și 61 de cultivatoare 
sînt folosite din plin. La gospodăriile 
colective din Șepreuș, Vărșad, Ză- 
rand, Sîntana, Sintea Mare, Pilu și 
altele s-a dat cu sapa rotativă pe 
toată suprafața cultivată cu porumb, 
în gospodăriile colective din raion 
prășitul sfeclei de zahăr s-a execu
tat pe 70 la sută din suprafață.

La prășit cu toate 
mijloacele

Ploile căzute în ultimul timp au 
favorizat atît vegetația culturilor, cît 
și creșterea buruienilor. Aceasta im
pune ca la prășit, pe lîngă mașini, 
să fie folosite și alte mijloace pen
tru ca lucrarea să se execute neîn- 
tîrziat. în multe locuri se ține seama 
de această cerință, folosindu-se pră- 
șitorile trase de animale ori lucrîn- 
du-se manual.

în raionul Lehliu, pe tarlalele mul
tor gospodării vezi, alături de mașini 
și prășitori trase de animale, rînduri 
nesfîrșite de colectiviști. La G.A.C. 
Ileana, pe o tarla însămînțată cu 
porumb, brigadierul Grigore Drăgan 
verifică felul cum sînt respectate in
dicațiile stabilite din seara prece
dentă. Mai întîi se făcea răritul, 
iar apoi prășitul cu sapa pe rînd. în 
acea zi, terenul fiind încă umed, 
pentru a nu se pierde timp, prășitul 
între rînduri se efectua cu atelajele, 
„în această perioadă fiecare oră este 
prețioasă — ne-a spus brigadierul. 
Trebuie să terminăm prima prașilă 
în 4-5 zile la toate cele 188 ha cu 
porumb ale brigăzii și să începem 
plivitul griului“. Realizări bune au 
obținut și celelalte brigăzi din gos
podărie.

Gospodăria colectivă din comuna 
Lipovu, regiunea Oltenia, cultivă cu 
plante prășitoare 1 332 hectare. Bri
gada de tractoare de aci are puține 
cultivatoare. De aceea inginerul a- 
gronom Ștefan Rădulescu a luat 
măsura să fie folosite și mijloacele 
proprii — prășitorile cu tracțiune 
animală. Prima prașilă este acum pe 
terminate.

Peste tot unde, alături de mașini, 
au fost folosite și alte mijloace pen
tru grăbirea prășitului, lucrările sînt 
înaintate. Este necesar ca aceste ac
țiuni să fie larg extinse.

Nu e prevăzut în plan...
în timpul raidului-anchetă a fost 

vizitată și gospodăria colectivă din 
Pantelimonu de Sus, regiunea Do
brogea. Ce s-a constatat aci ? 
în timp ce la G.A.C. Pantelimonu 
de Jos, gospodărie vecină, prima 
prașilă a fost terminată la floa
rea-soarelui pe întreaga suprafață, 
iar la porumb este pe sf îrșite, la Pan
telimonu de Sus, lucrările deabia 
au început. De ce ? Inginerul Ștefan 
Palan, președintele gospodăriei, a 
plecat de cîteva zile la casa agro
nomului din Constanța la un curs 
de pregătire. La plecare a lăsat un 
plan de muncă, pentru zilele cît va 
lipsi. Planul cuprinde sarcini impor
tante dar nu prevede... întreținerea 
culturilor. Și tov. Dumitru Smeu, vi
cepreședintele gospodăriei, se ține 
de acest plan în timp ce buruienile 
năpădesc culturile.

(Continuare în pag. IlI-a)

schimb Gheorghe Ungureanu, Vasile Du
daș, mineri ca Alexandru Macovei, Szé- 
keiy lozsef, Herman Cucinschi, Alexandru 
Negreanu, Dumitru Foca, ajutorii de mi
neri Nicolae Băieșu, Gheorghe llișoi și 
mulți alții. După mai bine de 60 de 
zile obstacolul a fost învins.

Minerii de la Brad urmau să se înapo
ieze la locul lor de baștină. Au hoiărît 
însă cu toții să rămînă aici pînă la stră
pungerea tunelului. în septembrie 1963, 
prima lună de lucru în condiții bune, s-a 
realizat o viteză la înaintare de 55 m li
niari. A urmat octombrie cu 121 m, no
iembrie și decembrie cu peste 130 m în 
medie pe lună. Cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe anul 1964, brigada s-a 
angajat să realizeze o viteză la înaintare 
de 150 m pe lună. In lunile februarie și 
martie ale acestui an angajamentul a fost 
îndeplinit și depășit, iar în cursul lunii 
martie brigada, cu toate că a avut de 
străbătut porțiuni cu rocă extra tare și cu

Pe șantierul naval Oltenița

Al Vll-lea concurs • v ' v

7i artiștii;""^;" 2500 pe o singura scena
Mă aflu în noua sală, inaugurată 

în urmă cu cîteva luni, a Casei de 
cultură din Cîmpina și cred că în 
cronica spectacolului la care am a- 
sistat sîmbătă și duminică trebuie 
să închinăm primele rînduri arhi- 
tecților și constructorilor. Este o sală 
modernă, cu himină indirectă, cu 
scaune capitonate cu gust, cu o sce
nă largă, aproape suficient de largă 
chiar și pentru marile formații ale 
amatorilor. Pe această scenă au în
căput in ultimele două zile aproxi
mativ 2 500 de artiști amatori din 
raioanele Tîrgoviște, Ploiești și Cîm
pina, aflați în emoțiile și entuziasmul 
întrecerii din cadrul fazei regionale, 
a celui de-al VIL-lea concurg- pe!\ 
țară.

Este destul de greu să scrii o ase
menea cronică „la fața locului“. 
Doar două uși mă despart de sala cu 
luminile și mirajul scenei. Din cînd 
în cînd se deschide ușa și unul din 
membrii juriului mă compătimește : 
„Ce păcat ! Ați pierdut formația de 
dansuri din Trăisteni, aproape 100 
de oameni în scenă, de la 4 la 70 de 
ani...“. Sau mă invită în sală : „Nu 
veniți ? Urmează brigada artistică 
de agitație a constructorilor ploieș- 
teni...“.

încerc să sintetizez din zeci și zeci 
de imagini, din vioiciunea fluierului 
tradițional sau din limpezimea „mi
cii serenade“ de Mozart, din progra
mele brigăzilor artistice sau din iu
reșul dansatorilor, acea impresie do
minantă pe care o impune orice 
spectacol.

...In programul său, brigada artis
tică de agitație a schelei Băicoi a fă

benzi de cuarf a realizat 204 m liniari 
de galerie, stabilind un record de viteză 
la înaintare. Brigada, bine organizată, a 
fost dotată cu utilaje din cele mai mo
derne. Lucrul este aproape în întregime 
mecanizat, ceea ce a dus la reducerea 
efortului fizic și la creșterea productivi
tății muncii. Pentru a scurta timpul de 
manevră la încărcare și pentru a se eli
mina timpii neproductivi, frontul de lu
cru este deservit de o cale ferată dublă.

In cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, minerii de aici s-au 
angajat să-și îndeplinească planul anual 
și să realizeze o viteză media la înain
tare de 7 m pe zi.

In prezent, pentru ca minerii de la 
frontul Ostra să se poată întîlni cu cei 
de la frontul Pîrîul Ursului din valea Bis
triței, trebuie să ocolească peste 150 km 
prin Cîmpulung Moldovenesc și Vatra 
Dornei, deși în linie dreaptă nu-i mai 
despart decît 2 km de munte. Dar nu 
peste mult timp ei se vor întîlni în tunel 
după străpungerea muntelui.

Nisfor TUICU 
coresp. „Scînteii“ 

cut o adevărată risipă de fantezie. 
Două albume pun față-n față ima
ginile trecutului cu cele ale prezen
tului. „Lumea petrolului", descrisă 
de Bogza în urmă cu trei decenii, a- 
pare cu atît mai cruntă în compara
ție cu viața de astăzi a petroliștilor. 
„Pînă astă noapte la ora 24, petro
liștii din schela noastră au dat noi 
cantități de țiței peste plan în ca
drul angajamentului luat în cinstea 
lui 23 August“.

Pînă astă noapte... Această preci
zare mă îndeamnă să stau de vorbă 
cu interpreții, de la care aflu că în- 
tr-adevăr datele au fost luate în 
cursul dimineții, cu conștiinciozita
tea unui ziarist pasionat. Actualita
tea proaspătă, fierbinte, acea senza
ție „de închidere a ediției" la ora ul
timelor știri a străbătut întregul 
program al brigăzii aflate în aceste 
zile într-un dublu examen '■ în fața 
spectatorilor și în fața catedrei. Pa
tru membri ai brigăzii urmează 
școala medie serală, iar ceilalți doi 
(sînt șase în această formație) au 
terminat-o în ultimii ani.

In urmă cu trei ani am asistat, la 
clubul Uzinei „1 Mai" din Ploiești, la 
ședința de constituire a orchestrei 
semisimfonice. Era un început timid, 
o ambiție îndrăzneață. Ieri, aproape 
50 de instrumentiști au adus în sala 
concursului sonoritatea viorilor și 
violoncelelor.

„20 de trepte", „Sub 20 de arcuri 
de triumf". Spicuiesc aceste expresii, 
folosite în spectacol, și desprind 
treptat acea impresie generală despre 
care vorbeam mai sus. Cred că cele 
două zile de concurs au sugerat spec
tatorilor, în primul rînd, sentimentul 
maturității, al mândriei pentru mari
le realizări obținute de poporul 
nostru în anii socialismului.

Iar sentimentul maturității poate fi 
sugerat și "de spectacolele acestui 
mare concurs care ilustrează nivelul 
atins în țara noastră de arta ama
toare.

...Și spectacolul continuă deși 
dinspre munți coboară o noapte a- 
proape senină. Din nou se deschide 
ușa : „Nu veniți ? Urmează...“.

De data aceasta mă duc.

Paul DIÀCONESCU
Cîmpina, prin telefon.

Din țara
Se extinde inițiativa La
constructorilor de tractoare de

sfîrșit 
săptămî

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii').— Ieri, 
la comitetul de partid al Uzinei me
canice Sinaia a avut loc o consfă
tuire în legătură cu extinderea ini
țiativei constructorilor de tractoa
re, „La fiecare fază și operație — o 
înaltă tehnicitate". Din consfătuire a 
reieșit că inițiativa a fost preluată cu 
mult interes de colectivul uzinei. In
gineri și specialiști din serviciile teh- 
nolog-șef, metalurg-șef, sculer-șef,

Restaurarea unor monumente 
istorice și arhitecturale

Numeroase monumente și ansam
bluri arhitecturale vechi, ridicate în 
urmă cu secole, se află în momentul 
de față în plină restaurare. După ter
minarea vastelor lucrări întreprinse 
la mînăstirile Neamț, Moldovița, 
Voroneț, la Casa domnească de la 
Brebu, regiunea Ploiești, se lu
crează acum, printre altele, la 
restaurarea mănăstirilor bucovinene 
Sucevița și Dragomirna. O fostă casă 
a Movileștilor, ridicată in secolul

Duminică seara, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a oferit o 
recepție cu prilejul vizitei în R. P. 
Romînă a mareșalului Abdullah al- 
Sallal, președintele Republicii Arabe 
Yemen.

Au luat parte Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Alexandru Bîrlădeanu și Gogu 
Rădulescu, vice-președinți ai Consi
liului de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, gene
ral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Corneliu Mă-

Indici superiori de utilizare 
a agregatelor

Colectivele de la laminoarele de 
profile de 650 și 800 mm de la Com
binatul siderurgic Hunedoara au rea
lizat anul acesta, în medie, pe fiecare 
oră efectivă de lucru cîte 6 pînă la 
10. tone de oțel peste indicele plani
ficat. Aceasta s-a datorat îndeosebi 
îmbunătățirilor aduse procesului teh
nologic. Astfel, prin ridicarea regimu
lui termic al cuptoarelor cu propulsie, 
s-a asigurat o aprovizionare mai rit
mică a cajelor cu lingouri șl blumuri 
incandescente de oțel, ceea ce a dus 
la creșterea vitezei de laminare. La 
laminorul bluming indicii de utilizare 
sînt acum de peste 2,5 ori mai mari 
în comparație cu cei realizați la în
ceputul șesenalului.

Rezultate asemănătoare au obținut 
și oțelarii și laminoriștii de la Uzine
le „Industria Sîrmei’-Cîmpla Turzil.

Pe scena concursului

cei mai buni muncitori au început 
o muncă susținută pentru a contribui 
la creșterea eficienței ei. Pînă în pre
zent au fost făcute numeroase pro
puneri menite să contribuie la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și sporirea productivității 
muncii. In urma consfătuirii, comite
tul de partid a stabilit noi măsuri 
organizatorice în sprijinul extinderii 
inițiativei.

XVI în incinta ansamblului de la 
Sucevița, este de asemenea restabi
lită în vechile forme. Continuă, tot
odată, lucrările de restaurare și cer
cetările arheologice la Curtea dom
nească diqi Tîrgoviște și la ansam
blurile monumentale de la Hurez — 
ridicate ■ în ultimii ani ai secolului 
XVII. Sînt aproape terminate lucră
rile de restaurare a complexului ce
tății Sebeș, monument de arhitectură 
construit în-secolul XIV, și a cetății 
țărănești din Prejmer. — secolul XIII. 

nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale, generali și ofițeri superiori, oa
meni de știință, artă și cultură.

Erau prezente persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe președintele R.A. 
Yemen.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.A. Yemen și R.P. Romîne.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

Extinderea unor tehnologii avansate, 
folosirea de materiale noi la căptu- 
șirea cuptoarelor șl ridicarea conti
nuă a calificării muncitorilor au per
mis să se atingă un indice mediu de 
utilizare a agregatelor mai mare cu 
peste 30 la sută față de realizările 
din primul an al șesenalului. Numă
rul șarjelor a crescut cu circa 30—40 
la sută datorită folosirii blocurilor 
din dolomită stabilizată la căptuși- 
rea cuptoarelor electrice. .

Laminoriștii brăileni au aplicat o 
mare parte din măsurile tehnico-or- 
ganizatorice prevăzute, obținînd o 
creștere de 3,4 la sută a indicilor de 
utilizare a agregatelor. Muncitorii la
minorului de tablă din Galați au reu
șit să reducă cu 2 la sută . timpul de 
întreruperi planificat și să înregistre
ze o creștere a producției de 0,14 
tone pe oră.

La excursiile acestei săptămîni 
organizate de agenția București a 
O.N.T. „Carpați“ au participat pes
te 1 500 de bucureșteni. Excursioniștii 
au plecat cu trenul sau autocarul 
spre cabanele și vilele de pe Valea 
Prahovei, pe Valea Oltului, la Poiana 
Narciselor, la hidrocentrala de la Bi
caz, Lacul Roșu, la Doftana, Sinaia 
etc. In ciuda vremii capricioase, 
cei mai nerăbdători iubitori ai lito
ralului și-au petrecut duminica pa 
litoral la Mamaia.

A 10-a serie
ORADEA (coresp. „Scînteii"). —* 

Ieri, la băile „Victoria“ a sosit a 10-a 
serie de oameni ai muncii din acest an 
care își petrec concediul aici. Ei vor be
neficia de condiții de cazare și 
tratament îmbunătățite. Mai multe pa
vilioane au fost reamenajate și dotate 
cu mobilier și utilaj modern. Un co
lectiv format din medici balneologi a- 
sigură tratamentul corespunzător. De la 
începutul anului, la băile „Victoria" 
și-au petrecut concediul de odihnă a- 
proape 7 500 de oameni ai muncii.
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care interpretează un concert de Brahms 
trebuie să fie, el însuși, o orchestră, 
ceea ce se poate spune despre Richter, 
care e mai mult decît un pianist ; inter
pret ca el se pot număra pe degete în- 
ir-un secol. îndată după dialogul suav 
al pianului cu cornul și celelalte ins
trumente, Richter atacă instrumentul cu 
acea vehemenfă muzicală a cărei taină 
o știe numai el (sau poate nici el !), 
pentru a ne imprima înalta tensiune cu 
care vom urmări concertul pînă la ul
tima măsură. Richter lasă întotdeauna 
impresia că nu își crufă resursele inte
rioare, de aceea desfășurările sale au

George Enescu“w

Fcad de monlaj a elementelor prefabricase asamblate prin precomprimare la Fabrica de înnobilare a 
lemnului din cadrul C. I. L. Pipera-București

PE ȘANTIERE 
metode industriale de execuțieB

• Prefabricatele și tipizarea lor ® Procese 
tehnologice cu flux continuu ® O practică 
dăunătoare: organizarea lucrului „dira mers**Sacrului „dini mers**

plăci cheson și plăci autoclavizate) 
pentru circa 500 OOCt m p de hale in
dustriale. în aceeași perioadă pro
centul die prefabricate-utilizat a cres
cut față, de totalul betonului armat 
cu 40 la sută. Există încă mari posi
bilități de extindere a folosirii pre
fabricatelor realizate în industrie. 
Aceasta depinde de adoptarea în 
proiecte a soluțiilor de structuri pre
fabricate, și în mod special, de pre
fabricate tipizate. Merită eviden
țiată colaborarea fructuoasă realiza
tă de șantierele trustului nostru cu 
institutele Q’e proiectare ale Ministe
rului Economiei Forestiere și Consi
liului Superior al Agriculturii. Avem 
realizate sau în curs de execuție su
prafețe mari de hale cu structură 
prefabricată.

Cu rezultate favorabile, în ce pri
vește ritmul de execuție și obținerea 
unei productivități ridicate, s-au 
realizat structuri de rezistență — to
tal sau parțial — din construcții 
metalice. Prin folosirea acestora la 
obiectivele : fabrica de băi și radia
toare din fontă, fabrica de armă
turi neferoase țji echipament metalic 
și fabrica de obiecte sanitare din

Realizarea exemplară a investiții
lor planificate în acest an — din 
care un volum însemnat revine și 
trustului nostru — impune pro
movarea largă, în continuare, a 
metodelor industriale, eficiente, de 
execuție. Aceasta este dictată de 
practica șantierelor, deoarece me
todele tradiționale de lucru nu 
mai satisfac nevoile actuale ; pe șan
tierele de construcții-montaj se cer 
folosite tot mai mult metode care 
să apropie activitatea din construcții 
de cea industrială.

Activitatea pe șantierele de con
strucții are astăzi două aspecte 
noi. Este vorba în primul rînd 
de transformarea șantierelor de 
construcții în unități de montaj al 
unor elemente prefabricate realizate 
fie în industria republicană, fie în 
ateliere de producție auxiliară ale 
organizațiilor de construcții. Aceasta 
presupune dezvoltarea continuă a 
sectorului industrial de producție a 
elementelor prefabricate, atît _ pen
tru construcțiile industriale, cît și 
pentru blocurile de locuințe.

Șantierele de construcții sînt a- 
provizionate într-o măsură mereu 
mai mare cu elemente prefabricate porțelan din București s-au realizat 
din beton armat realizate în fabrici importante scurtări de termene față 
moderne. Montarea pe șantier a a- 
cestor elemente (stîlpi, grinzi, pane, 
ferme, elemente plane de acoperiș, 
panouri mari de pereți pentru cons
trucții industriale și de locuințe, 
planșee pentru locuințe) se realizea
ză mult mai ușor cu mijloace meca
nizate corespunzătoare. Se asigură 
astfel un ritm mult superior față de 
metodele tradiționale de lucru. Ase
menea elemente prefabricate din 
beton armat se realizează și în sec
ții de producție auxiliară a unor 
șantiere mari din cadrul trustului 
nostru, completînd producția unită
ților industriale. Un factor de cea 
mai mare importanță, care condițio
nează execuția în serie a elemen
telor prefabricate, fie în întreprin
deri industriale, fie pe șantiere, este 
tipizarea lor. Aceasta presupune o 
proiectare judicioasă a elementelor 
și mai cu seamă înlăturarea modifi
cării lor la perioade scurte, cunos- 
cînd că modificările duc la restrîn- 
gerea caracterului de serie.

In cadrul trustului nostru s-au 
executat în intervalul 1959—1963 
montaje la structuri prefabricate 
(stîlpi, ferme-arc din elemente asam
blate prin precomprimare, pane,

de normativele în vigoare.
Un alt aspect nou, extinderea pro

cedeelor de producție industrială 
pentru procese tehnologice cu flux 
continuu, este tot mai des întîlnit 
pe șantiere. O extindere largă au că
pătat cofrajele glisante pentru struc
turi de rezistență la rezervoare, si
lozuri, stîlpi, construcții de hoteluri 
și blocuri de locuințe. Următorul 
exemplu este concludent. Dacă în 
1960 s-au turnat cu cofraje glisante 
2 600 m c, anul trecut s-a ajuns la 
un volum de 14 500 m c. Avantajele 
acestui sistem de lucru au fost larg 
popularizate și, în colaborare cu 
proiectanții, el va fi mult extins. Pe 
șantierele trustului au fost și sînt 
aplicate cu bune rezultate și alte 
metode industriale : executarea ca
nalizărilor în cofraje pneumatice, 
pardoseli din dale prefabricate în 
industrie (beton, mozaic), izolații 
fonoabsorbante din panouri prefa
bricate, subansamble în instalații și 
altele. Toate acestea dau posibilitate 
constructorilor să lucreze cu o pro
ductivitate ridicată, să scurteze du
rata de execuție a construcțiilor ; 
majoritatea obiectivelor construite în 
ultimul timp de trustul nostru au

fost date în funcțiune în mai puțin 
de un an și 5 luni.

Extinderea metodelor industriale 
a avut ca urmare și creșterea par
cului de utilaje și mijloace de trans
port, folosirea mai rațională a aces
tuia. Capacitatea de ridicare a uti
lajelor grele a crescut de la 125 000 
t/an în 1959 la 640 000 t/an în 1963, 
atît prin dotarea cu noi utilaje, cît 
și prin îmbunătățirea indicilor de 
exploatare.

Mecanizarea lucrărilor de săpare, 
încărcare și transport al pămîntului 
și organizarea corespunzătoare a a- 
cestor lucrări într-un proces tehno
logic continuu au dus la ridicarea 
indicelui de mecanizare complexă a 
lucrărilor de terasamente de la 40 
la sută în 1960 la 63 la sută în anul 
trecut. La operațiile de preparare, 
transport și punere în operă a be
tonului, mecanizarea complexă și 
executarea în lanț a acestei operații 
a atins anul trecut un nivel de 78. 
la sută.

Folosirea și generalizarea metode
lor industriale de construcții presu
pune o temeinică studiere a orga
nizării execuției pe șantiere. In a- 
cest scop o mare importanță are pri
mirea la timp a documentației teh
nice. Pornind de là aceasta se poate 
determina tehnologia optimă, se pot 
întocmi fișe tehnologice de lucru 
care, ca și în industrie, trebuie să 
stea la baza procesului de lucru. 
Practica a dovedit că în construcții 
este dăunător să se organizeze lu
crul „din mers“. Noi am căutat ca 
toți tehnicienii, muncitorii și ingine
rii să-și însușească în amănunt teh
nologia determinată în fișele de lu
cru și să o aplice întocmai. Orice 
abatere poate conduce la dereglări 
ale lanțului de lucru, cu efecte ne
gative atît în ce privește calitatea 
lucrărilor, cît și durata de execuție. 
Preocuparea pentru însușirea proce
deelor industriale și crearea de co
lective specializate în aceste genuri 
de lucrări a crescut, extinzîndu-se 
experiența cîștigată de muncitorii și 
tehnicienii cu calificare înaltă.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent și posibilitățile mari care există 
pe șantierele noastre în domeniul 
extinderii metodelor industriale de 
lucru ne-au determinat să întărim 
colaborarea cu proiectanții, să gene
ralizăm tehnologiile moderne de 
execuție — cale importantă de res
pectare a termenelor de dare în 
funcțiune a construcțiilor.

Ing. N. ȚUCMAN
director general 
Trustul 1 construcții montaj- 
București

SEARĂ RRABMS
CB GE0RGESCV SI RICHTER

Maestrul George Georgescu, la pu
pitrul Filarmonicii, ne-a oferit un festi
val Brahms înfr-o sală care se umpluse 
virfualmenfe înainte de a se pune bi
letele în vînzare ; marele oaspete al 
serii era extraordinarul pianist sovietic 
Sviatoslav Richter. Programul, alcătuit în 
mod exemplar, cuprindea simfonia a 
lll-a și concertul nr. 2. Scris aproape 
odată cu simfonia lll-a, concertul nr. 2 
este și el o simfonie în întregul înțeles 
al cuvînfului. Astfel, festivalul Brahms 
înmănunchea două blocuri de muzică, 
contemplate de noi cu o atenție încor
dată.

Simfonia a lll-a este numai cîntec, de 
la început și pînă la urmă. Această sim
fonie nu are propriu-zis un scherzo ; 
chiar și ritmurile sfîncoase, abrupte ale 
lui Brahms sînt oarecum rotunjite aici. 
Liniile melodica largi sa succed fără 
întrerupere în ambianța armonică a 
unui clar-obscur nordic ; o mare căl
dură iradiază din surse ascunse, nicio
dată în întregime dezvăluite, ca și- în 
tablourile lui Rembrandt. Toate aceste 
mișcări melodice sînt echilibrate într-o 
construcție de perfectă unitate, întărită 
cu aspecte ciclice, neînfîlnite în alte 
simfonii ale lui Brahms.

Maestrul George Georgescu a mo
delat simfonia pe linia ei de echilibru 
clasic ; gestul său larg, afit de familiar 
orchestrei noastre, a fost însă și oglinda 
tabloului sonor. Pentru a cîta oară se 
întoarce el la simfoniile lui Brahms, pe 
care le cunoaște atît de intim ? Or
chestra îi înțelege toate intențiile, răs- 
punzîndu-i reflex pînă la ultimul pu
pitru, ceea ce comunică publicului un 
sentiment de siguranță și liniște, con
diție strict necesară unei audiții muzi
cale de nivel superior.

Concertul nr 2 pentru pian și or
chestră, unul dintre cele mai frumoase 
concerte de pian din cîte s-au scris 
vreodafă, reprezintă o lucrare încă mai 
amplă decît simfonia lll-a, nu numai ca 
dimensiuni, dar și ca abundență a ma
terialului muzical, ca diapazon al expre
siei, care oscilează de la lirismul rare
fiat al înaltelor meditații, pînă la acu
mulări de energie dramatică de o in
tensitate sfîșietoare. Mai potrivit ar fi 
să fie numite concertele lui Brahms — 
simfonii concertante. Pianul este frafat 
cu toată bogăția de mijloace instru
mentale dobîndite de romantici, dar 
orchestra îi este opusă cu o importanță 
cel puțin egală, De aceea, pianistul

în conlucrarea cu Filarmonica, dirijată 
autoritar și firesc de George Geor
gescu, pianul se îmbina de minune cu 
orchestra și trebuie să amintim aci 
muzicalitatea cu care violoncelistul Al
fons Capitanovici a secondat pianul în 
pagina de muzică de cameră, care este 
partea a lll-a.

în interpretarea lui Richter era prezent 
tot ceea ce poate da pianul. Sunete cu 
frumusefea cea mai aspră se îmbinau 
cu altele de o delicateță nemărginită ; 
claritatea și articularea desăvîrșită a fra
zelor montau în colierul, timpului toate 
aceste giuvaeruri strălucitoare.

Dar toate aceste daruri sonore, risipite 
cu generozitate, toate aceste, comori 
pianistice, erau privite de interpret de 
la o mare și superbă înălțime, ele erau 
doar materialul de pref din care dura 
un moment splendid închinat lui Brahms; 
am contemplat acest moment cu răsu-

MS®

tlarea tăiată ; așa m-am pomenit că nu 
pot nici aplauda la urmă, atunci cînd 
publicul nostru i-a acoperit pe interpreți 
cu ovafii nesfîrșife.

un caracter pasionant, sînt pline de pe
ripeții 'și' auditorului din sală i se pare 
că asistă la momente unice (tovarășii 

■ noștri de la~ cinematografie pentru a 
conserva pe peliculă cîteva imagini, au 
tulburat vraja acestor momente).

IHI

Anatol VIERU

wo ne um- ■■ m îmi 
pe scena mui

Mîr-I amintesc pe Nicolai'Ghiaurov cu 
nouă ani în urmă, pe una din scenele 
Varșoviei, la cel de-al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, în 
plin concurs. Ghiaurov se prezenta 
unui public nou, 
l-a cucerit 
sale calități vocale, 
nalității sale. De atunci, în mai puțin de 
un deceniu, falentul lui Ghiaurov a ob
ținut o largă consacrare internațională, 
impunîndu-se pe cele mai mari scene 
de operă ale lumii. în compania unor 
cîntăreți celebri : Maria Callas, Tifo 
Gobbi,. GiuleHa Siminato, Franco Co
relli, Nicolae Herlea, 
spectacole cu operele 
„Faust“, „Bărbierul din

entuziast, pe care 
datorită excepționalelor 

farmecului perso-

el a susținui 
„Don Carlos“, ' 

Sevilla", pe 
scenele operelor din Londra, Milano, 
Moscova, Paris, Viena, Chicago. Vi
neri seara l-am înfîlnif din nou pe
Ghiaurov, cu prilejul apariției sale în 
„Faust“ la Teatrul de Operă și Balet. 
Aceeași prestanță și aceeași modestie 
cuceritoare Iar pe scenă un actor multi
lateral, un cînfăreț cu o voce amplă, 
al cărui timbru catifelat este reliefat

prin contrast de momentele în care vi
goarea ia locul lirismului cald.

Mefisio s-a impus chiar de la prima 
sa apariție. Ghiaurov a dat viață perso
najului atît prin coloritul vocal cît și 
prin prezența scenică plină de forță, 
elegantă și — aș spune — diabolică în 
același timp. Profunzimea înțelegerii 
partiturii muzicale și a dramaturgiei li
bretului au permis artistului să se inte
greze complet, să se identifice cu un 
personaj care cere o afîf de bogată 
gamă interpretativă.

A excelat în. multe momente ale 
spectacolului. Este știut că rondo-ul din 
tabloul al 2-|ea al operei „Faust“ este 
o pagină muzica.lă dintre cele mai difi
cile. Aici Ghiaurov a demonstrat în mod 
deosebit toate resursele sale. Cu glas 
unitar, de la notele joase pînă la cele 
înalte, el a colorat fiecare frază punînd 
în valoare intențiile textului, izbutind 
prin tehnica vocală să realizeze un mo
ment de mare emoție. „Blestemul flori
lor“, scena din biserică sau scena din 
închisoare, „Serenada" au relevat și ele 
însușirile interpretului.

La manifestările din cadrul Festi
valului care se va desfășura în ace
lași timp cu Concursul internațio
nal „George Enescu“ își vor da con
cursul și oaspeți de peste hotare 
Sînt programate spectacole susți
nute de balerini ai Teatrului Mare 
din Moscova. Sub bagheta cunoscu
tului dirijor Herbert von Karajan 
vor avea loc concerte ale F ilar-, 
monicii din Viena. La pupitrele or-- 
chestrelor simfonice vor apărea di
rijorii André Cluytens, Zțibin, ' 
Mehta, John Pritchard, compozito
rul și dirijorul Aram Haciaturian. 
Și-au anunțat, de asemenea, par- ( 
ticiparea ca soliști pianiștii Arthur 
Rubinstein și John Ogdon, uio- 
lonceliștii André Navarra și Gas
par Cassado, clavecinistul Hans 
Pischner și alții. William Mc Alpin, 
Kim Borg, Ayhan Baran, Miroslav 
Cangalovic, Patricia Johnson, Gali
na Vișnevskaia vor cînta în specta
cole de operă.

Ghiaurov se dovedește un mare ar
tist și prin modul în care creează și men
ține, în spectacol, relațiile cu cei dit) 
jur, prin amplitudinea comunicării. în . 
scenă. El nu realizează contrastul dintre 
Meiisto și celelalte personaje prin ac
centuarea unilaterală a momentelor în 
care este dezvăluit geniul răului. Artis
tul susține această notă dominantă a ro
lului printr-o remarcabilă diversitate de 
nuanțe,

In interpretarea rolului susținut pe 
scena operei noastre, artistul bulgar a 
reușit o comunicare deplină și datorită 
participării talentaților noștri soliști Cor
nel Fînățeanu, Ladislau Konya, Maria 
Șindilaru, Zoe Dragotescu, precum și 
competentei conduceri muzicale a 
maestrului emerit al artei Jean Bobescu. 
A fost un spectacol de înaltă ținută, din
tre acelea care ss întipăresc în memo
ria iubitorilor de operă.

Agenda muzicala.
Luni, 25 mai, ora 20, în sala 

Dalles va avea loc un recital or
ganizat de Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu“.

Marți, 26 mai, ora 20, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de violă susținut de 
Alexandru Rădulescu, acompaniat 
la pian de Victoria Ștefănescu.

Miercuri, 27 mai, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va 
avea loc un recital de pian — pro
gram Bach — susținut de Liana' 
Șerb eseu.

Joi, 28 mai, ora 19,50, în stu
dioul Radioteleviziunii va avea loc 
concertul corului și orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor : Emanoil Elenescu ; d.irijorul 
corului : Alexandru Șumski. In 
program : Simfonia dramatică 
„Romeo și Julieta“ pentru soliști, 
cor și orchestră de Berlioz. So
liști : Zenaida Pally, Ion Stoian, 
Nicolae Florei.

Sîmbătă, 30 mai, ora 20, în stu
dioul Radioteleviziunii va prezen
ta un concert orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George E- 
nescu“. Dirijor : Mircéa Cristes- 
cu. In program : Uvertura „Rosa- 
munda" de Schubert ; Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 2 în 
fa minor de Chopin. Solist : Ro
dolfo Caporali (Italia) ; Trei lie
duri pentru tenor și orchestră de 
Cornel Țăranu. Solist: 
Suită 
foc“ 
va fi repetat 
ora 11.

Ion Piso
din baletul „Pasărea de 

de Strawinsky. Programul 
duminică, 31 mai,

Săptămâna ac.eatsta 
pe ecrane

Tînărul de pe vasul „Columb" 
— film de aventuri realizat de 
studioul „A- P- Dovjenko” din 
Kiev. Regia Evgheni Serstobitov. 
In rolurile principale : Volo'dia 
Kislenko, Ira Mițik, Tania Fateeva 
și alții

Cei patru călugări — O come
die a studiourilor italiene. Regia : 
Carlo Ludovico Bragaglia. In dis
tribuție : Aldo Fabrizi, Niîio Ta
ranto, Erminio Macario, Peppino 
de Filippo, Luciana Gilli etc. 
fotografie : O scenă din iihn.

Neobișnuit de timidul soare de mai 
al acestui an Ivmînînd înălțimile de 

la Cota 1 400.

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Propaganda tehnică în uzină

La clubul combinatului nostru se 
desfășoară o bogată activitate pentru 
popularizarea ultimelor noutăți teh
nice, folosindu-se forme variate : 
conferințe, recenzii de cărți, con
cursuri, discuții și convorbiri cu spe
cialiști. Consiliul de conducere al 
clubului a organizat un colectiv de 
37 conferențiari — ingineri, maiștri, 
tehnicieni și economiști cu o bună 
pregătire și experiență profesională. 
Pe lingă conferințele de cultură teh
nică generală, ei țin conferințe teh
nice legate de specificul tehnologii
lor din fiecare secție, înlesnind cu
noașterea amănunțită a instalațiilor 
și a procesului de producție de către 
muncitori. Și recenziile cărților care

1 1 r

Măsoară, socotesc
eaca...

De pe peronul stației C.F.R. Fău- 
rei și pînă în centrul comunei sînt 
doar 200—300 de metri. Dar, ca să 
ajungi acolo, trebuie să te aventurezi 
pe un drum plin de riscuri : să 
treci peste toate liniile stației, peste 
sau pe sub vagoane. Altă posibilitate 
nu există decît ocolind cîțiva km. 
Acestei situații i se poate pune ca
păt prin construirea unei pasarele 
peste liniile de cale ferată. încă din 
1962 s-a adus materialul necesar, 
s-au turnat fundații. Intr-o lună, cel 
mult, pasarela ar fi fost gata. Dar 
ne-am pomenit că lucrarea a fost o- 
prită. Și de aproape doi ani vin mereu 
specialiști de la direcția regională 
C.F.R. București. Măsoară, socotesc 
și... pleacă.

V. P1NTILIE 
funcționar

organizate diferențiat, dupăapar sînt 
specificul și profilul fiecărei secții.

Concursurile tehnice „Cine știe, 
cîștigă“ organizate în ultimul timp 
au avut ca teme : „Să ne cunoaștem 
secția“, „Mase plastice romjnești“, 
„Chimiști pricepuți“ etc. Cu mult in
teres sînt urmărite de muncitori 
convorbirile cu specialiști, fruntași 
în întrecere, inovatori, organizate în 
fața microfonului sau înregistrate pe 
bandă de magnetofon, prin care sînt 
popularizate metodele și experiența 
înaintată. La simpozioanele tehnice 
s-au prezentat referate despre chi
mia în patria noastră, rolul mais
trului în producție etc. Organizarea 
sesiunilor de referate tehnico-științi
fice, la care sînt invitați și specia
liști din alte întreprinderi, a devenit 
la noi în combinat o tradiție. Comu
nicările științifice făcute în aseme
nea ocazii cuprind concluziile unor 
îndelungate experiențe, rezultatele 
unei munci, intense de cercetare.

Ion HASAȘIU
Combinatul chimic-Tîrnăveni

A

Condiții inegale
întreprinderea de mecanizare și 

transport forestier Craiova (I.M.T.F.) 
a fost dotată încă din anul 1962 cu 
40 de autotrolii, utilaje de mare pro
ductivitate. Nu s-au creat însă și 
condiții necesare pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a acestor 
utilaje. Din această cauză, în anii 
1962 și 1963, indicii tehnico-econo- 
mi'ci de folosire a autotroliilor nu 
s-au realizat decît cîteva luni. De 
aici destule necazuri : întreprinderea 
nu și-a îndeplinit planul, a avut 
lună de lună depășiri la prețul 
cost. Deseori, pentru a se recupera 
„restanțele“ de la autotrolii, s-a re
curs la suprasolicitarea autolăzilor.

Toate întreprinderile forestiere din 
regiune știu că I.M.T.F. Craiova are 
autotrolii. Dar, în vreme ce unele au 
luat măsuri ca acestea să poate fi 
folosite cu întreaga capacitate (I. F 
Novaci, Tg. Jiu), altele, ca I. F. Cra
iova, nu asigură material lemnos în 
lungimi corespunzătoare și la dru
muri accesibile.

La neutilizarea judicioasă a utila-

Valentin LOGH2N

In atenția părinților
Lucrez ca tehnician la un centru 

de încălțăminte ortopedică. Printre 
altele, la centrul nostru se execută 
încălțăminte specială pentru corec
tarea mersului copiilor cu „picior 
plat*. Am constatat însă că unii pă
rinți observă cam tîrziu acest defect, 
ceea ce, firește, îngreunează corec
tarea cuvenită. După părerea mea, 
ar trebui ca nu numai medicii ci și 
părinții să urmărească de la vîrsta 
de 2—3 ani conformația picioarelor 
la copii ți să țină seama de reco
mandarea de a-i încălța cu ghete. 
De altfel, cred că pînă la vîrsta de 3-4

ani toți copiii ar trebui să poarte CÎ1 
mai mult timp ghete, nu sandale, 
cum în mod greșit preferă unii 
părinți. Socotesc că forma ghete
lor produse în prezent, cu talpa pla
tă,' nu e indicată. După cîte am aflat, 
la institutul de cercetări pielărie și 
cauciuc se fac studii în vederea sta
bilirii unor dimensiuni optime ale 
calapoadelor pentru încălțăminte. Ar 
fi bine dacă aceste studii ar avea 
cît mai curînd urmări practice.

Tlfu VAS1LÖIU 
tehnician ortopedist

jelor noastre mai contribuie și un 
alt factor. întreprinderile forestiere 
din regiune folosesc de cîteva luni la 
transportul lemnului și mijloace 
auto I.R.T.A., pentru a urgenta 
transportul materialului lemnos spre 
combinate, șantiere și depozite. Nu 
obiectăm împotriva acestui procedeu. 
Sîntem puși, însă, să lucrăm în con
diții inegale. In timp ce autocamioa
nele I.R.T.A. sînt repartizate în 
locuri de exploatare ușoare, unde 
există drumuri de acces pietruite și 

de chiar asfaltate, noi sîntem trimiși să 
facem transporturi în locurile cele 
mai grele la cioată, pe drumuri ne
amenajate. In astfel de condiții re
alizăm abia o cursă pe zi și uneori 
mergem în gol. In plus, depășim 
consumul de benzină, suprasolicităm 
careul auto.

Incepînd cu luna mai, sarcinile de 
olan pentru aceste utilaje au crescut 
eu 40 la sută față de trimestrul I. 
întreprinderile forestiere pe care le 
deservim, au știut din timp că tre
buie să ia măsuri pentru a asigura 
folosirea capacității utilajelor noas
tre Dar pînă acum nu se vede su
ficientă preocupare în această pri
vință. Se menține o situație cu totul 
necorespunzătoare mai ales la l.F. 
Tr. Severiți. Craiova și în alte locuri.

Propunem ca Direcția regională a 
economiei forestiere să cerceteze cele 
semnalate de noi și să ia măsuri 
pentru crearea condițiilor necesare 
folosirii întregii capacități a utilaje
lor de mecanizare a transportului fo
restier.

Florea POPESCU 
C-tin ISPÂȘOIU 
Ion PIREA 
conducători auto 
I JWt.T .F. -Craiova

CINEMATOGRAFE : Cei 
gări : Sala Palatului R. P. 
lează la orele 17,15 cu seria 
1102 și la orele 20,15 eu seria de bilete 
nr. 1104), Republica (Bd. Magheru nr. 
2), Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16), Grivița 
(Calea Griviței — podul Basarab), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21), Aurora (Bd. Di
mitrov nr. 118), Modern (Piața G. Coșbuc 
nr. 1). Cauze drepte — cinemascop : Pa
tria (Bd. Magheru nr. 12—14), București 
(Bd 6 Martie nr. 6), înfrățirea între po
poare (Bd. Bucure.știi-Noi), Melodia (Șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
Tînărul de pe vasul Columb — cinema
scop : Carpați (Bd. Magheru nr. 29). 
îmblânzitorii de biciclete — cinemascop : 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2). Anotimpuri : Vic
toria (Bd. 6 Martie nr. 7), Excelsior (Bd. 
1 Mai nr. 174). Kaloian : Central (Bd. 6 
Martie nr. 2), Viitorul (Str. M. Eminescu 
nr. 127), Pacea (Bd- Libertății nr. 70—72) 
Divorț italian î Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12), Totul despre Eva : Union (str. 13 De
cembrie nr. 5—7). Program de filme pen
tru copii (dimineața) : Doina (str. Doam
nei hr. 9). Nu se poate fără dragoste 
(dupâ-amiază) : Doina. Frații corsicani — 
Cinemascop . Glulești (Calea Giulești nr. 
56). Crîngașl (Șos. Crîngași nr. 42). Zbori, 
pasăre ! ; Talente studențești : Timpuri 
Noi (Bd 6 Martie nr. 18). Nu pleca : 
Cultural (Piața l. Pintille nr. 2). Un om 
care nu există : Feroviar (Calea .Grivi
ței nr. 80) Cum Stăm, tinere? - Dacia 
(Calea Griviței nr. 137). Taxiul morții : 
Buzești (str. Buzeștl nr. 9—11). Aventu
rile unui tînăr — cinemascop Bitccgl 
(Bd 1 Mai nr. 57), Arta (Calea Că'arași 
nr. 133). Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Volga (Sos. I Pintille nr. Glj. Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Un suris In pil-

patru călu- 
Romîne (ru
de bilete nr.

nă vară : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143). 
Anaconda : Flacăra (Calea Dudești nr. 
22), Colentina (Șos. Colentina nr. 84), 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 190). To
tul râmîne oamenilor : vltan (Calea Du
dești nr. 97). Cavalerul Pardaillan — ci
nemascop : Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221). Zile de fior și rîs : Popular (Str. 
Mătăsari nr. 31), Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Dragoste lungă <le-o seară : 
Moșilor (Calea Moșilor nr. 221), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Hoțul din San 
Marengo : Cosmos (Bd. 30 Decembrie nr. 
89).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 —> Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : In pas de dans — selection! din 
producția de sfîrșit de an a Școlii de 
coregrafie din București. 19,55 - Sonete 
de Shakespeare, prezintă. poeta Maria 
Banuș. 20,20 — Filmul documentar
„Chopin în patrie“ 20,40 — Agenda mu
zicală, de Jack Bratin și Boris Stegă- ' 
rescu. 21,40 — Telesport. In încheieri': 
Buletin de știri și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 26, 2? 

și 28 mai. In țară : Vreme în general 
frumoasă, dar ușor instabilă. In 
cursul după amiezelor averse Izolate. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatura . 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, iar maximele între 16 
și 26 grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme frumoasă. în curs de în
călzire. Cer variabil, mal mult senin,’ 
Vînt slab. Temperatura în creștere,
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PRONOSPORT

întreținerea culturilor

instalata de bioxid de carbon a fabricii de produse chimice „Sinteza' 
din Oradea

După două zile de întreceri po velo
dromul Dinamo, alergătorii de pistă din 
selecționata Bucureștiului au terminat la 
egalitate cu cea a orașului Sofia. Dovedin- 
du-se sprinteri mai buni, cicliștii noștri au 
cîștigat probele de viteză, urmărire pe echi- 
po (4000 m), și semifond (75 turo cu sprint 
la fiecaro 5 ture), iar oaspeții, în rîndurile 
cărora au evoluat aproape toți membrii lo
tului olimpic au ieșit învingători în „cursa 
italiană”, 1000 m cu start de pe loc și 
semifond (75 ture cu adițiune de puncte și 
sprint Ia fiecare trei ture).

Alte intîlniri

poarta oaspeților
tabela de marcaj. Se 
unghi la poarta apărată

0 victorie care putea fi mai categorică

•*vBK' te

atac la

Kl’®' : / fi®

frage din orice 
cu strășnicie de 

Varga — un portar dotat cu remarcabile 
reflexe, Pe covorul verde se țes adevă
rate dantelării fotbalistice. Dinu, Adam, 
Codreanu — și nu numai ei — își croiesc 
drum spre careul advers prin acțiuni care 
mai de care mai specfaculoase. După ce 
în minutul 10 se înscrie un gol anulaf de 
arbitru penfru poziția de. ofsaid a unui 
atacant romîn, două minute, mai tîrziu 
Codreanu face un adevărat slalom prin
tre masivii apărători maghiari; centrează 
la Adam care trage, cu sete. Balonul care 
se îndrepta oricum, spre plasă este de
viat de stoperul ech.ipei. oaspete Galam- 
bos în colțul opus al porții,

In continuare, jucătorii noștri mențin 
același ritm viu. Ca urmare a superiori
tății evidente, în minutul 40 se înscrie cel 
de-al doilea gol. Un reușit schimb de 
balon între Dumitriu II și Dinu —. și acesta 
șutează imparabil sub bară, făcînd inu
tilă intervenția portarului. Pentru a ilustra 
buna dispoziție de joc a formației ro
mîne în prima repriză, arătăm că s-a 
tras de nu maî puțin 14 ori la poartă, 
apărătorii maghiari fiind oevoiți să trimită 
adesea mingea în corner.

La reluare, inițiativa este fot de partea 
jucătorilor noștri. Dar Pavlovici ratea
ză chiar la început două ocazii. îna
intarea acționează cu „încetinitorul”, 
iar în apărare se tac simțite unele bil-

Rezultatele c a t e g on ei B
Seria I : Știința București — C.F.R. Unirea Rm. Vîlcea 2—0 ;- •• - —-.........  o.

bîieli. Bineînțeles, de toate acestea pro
fită echipa oaspete care începe să atace 
fot mai insistent. Ca urmare, în minutul 
65, centrul atacant Pușkaș reduce scorul 
cu concursul ' generos al apărătorilor 
romîni. Schimbările survenite în formație 
— introducerea lui Pavlovici, accidenta
rea lui Codreanu, înlocuirea lui Adam 
cu Mureșan, scad din potențialul de luptă 
al jucătorilor noștri. Se greșesc multe ac
țiuni, se trimit pase la adversar. Pînă 
la sfîrșit mai sînt de semnalat cîteva ac
țiuni la ambele porți, rămase fără rezul
tat.

Oaspeții au prezentat o echipă, robus
tă, cu jucători care activează în categoria 
A. Ei au făcut dovada unei bune tehnici 
individuale, reușind mai ales în repriza 
a doua să pună în pericol poarta apărată 
de Andrei. Cîteva individualități -s:-au fă
cut remarcate în mod deosebit •: portarul 
Varga, mijlocașul Galambos, înaintașul 
Pușkaș.

Frumusețea unei întreceri sportive 
constă în a ști nu numai să cîșfigi dar să 
și prețuiești meritele învingătorului a- 
tunci cînd pierzi. Din păcate însă unii 
jucători ai echipei oaspete au avut pe te
ren gesturi nesportive.

Ion MĂRGiNEANU

Ca de obicei, ploaia și-a pus și ieri 
semnătura în condica de prezență a a- 
cestui mai atît de capricios. Spre ceasu
rile după-amiezei însă, cerul ș-a limpezit 
oferind un decor cu adevărat primăvă- 
ratic întîlnirii internaționale de fotbal 
dintre echipele de tineret ale Romîniei 
și Ungariei.

Evoluția jucătorilor noștri era aș
teptată cu interes de publicul spec
tator. După turneul din Suedia și R. r. 
Germană, unde au lăsat o bună impre
sie, tinerii fotbaliști romîni se prezentau 
la un examen dificil: meciul cu echipa 
Ungariei, Au trecut cu bine acest exa
men, cîștigînd cu 2—1, dar scorul nu 
este edificator, el nu oglindește pe de
plin situația de pe teren. In mod normal, 
victoria culorilor noastre ar fi trebuit să 
fie categorică, o diferență de 3—4 goluri 
nefiind cu nimic exagerată. Numai că, 
molipsindu-se pe semne de capriciile na
turii, „speranțele" fotbalului nostru au 
avut o comportare inegală de-a lungul 
celor două reprize. Dacă în prima partea 
întîlnirii au făcut să vuiască tribunele, en- 
tuziasmînd spectatorii prin frumusețea jo
cului practicat, prin fantezia și rapidita
tea acțiunilor care i-au derutat pe adver
sari, după primul sfert de oră al reprizei 
secunde, aceiași jucători și-au uitat parcă 
la vestiare măiestria și vitalitatea.

începutul pariidei este furtunos. Ata
căm în trombă și numai pripeala lui 
Adam pu aduce cea dintîi schimbare pe

internațâonaIe
în primul joc al turneului pe care-1 

întreprinde în țara noastră, echipa 
vest-germană de fotbal F.C. Nürn
berg a întîlnit duminică la Ploiești 
pe Petrolul. Meciul s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 2—2 <0—0). 
Au marcat pentru gazde Badea (61’) 
și Dridea (80’) din Hm, iar pentru 
oaspeți Strech (70') și Müller (75').

★
PITEȘTI (coresp. „Scînteii").— Di- 

namoviștii piteșteni au qîștigat me
ciul cu Szeged (R.P. Ungară) cu sco
rul de 3—2. Punctele au lost marcate 
de C. lonescu, în minutul 48, Nagy, in 
minutul 73 și Stoenescu, în minutul 
87, dintr-o lovitură de la 11 metri. 
Cele două puncte ale oaspeților au 
fost înscrise din lovituri de la 11. 
metri de către Arato.

, "... —r t* *> Știința
Pașcani .1—1 ;. Metaîuî. Tîrgovișter-...
Chimia Făgăraș 4 — 1 ; El------
Bacău—Foresța Fălticeni 10 — 2 ;
Poiana Cîmpina—Metalul București
2—1 ; Ceahlăul Piatra Neamț—Știin
ța Galați 1—2 ; Tractorul Brașov—

Din colțul tribunei

Dinamo a Il-a : C.S.M. Reșița—C.F.R. Ti
mișoara 2—1 ; A.S.M.D. Satu Mare— 
Minerul Lupeni 1—0 ; Minerul Baia 
Mare—Industria Sîrmei C. Turzii 
2—2 ; Flamura Roșie Oradea—A. S. 
Cugir 0—0; Jiul Petrila—Gaz Me
tan Mediaș 1—0 ; Arieșul Turda— 
Mureșul Tg. Mureș J—2 ; C.S.M. Si
biu—C.S.M. Cluj 1—1.

Concursul- din 24.V.1964 .
R. P. Romînă (tineret)—R. P. Un

gară (tineret)
Dinamo Pitești—Szeged (R.p.Ù.) 
Petrolul—F. C. Nürnberg (R.F.G.) 
Poiana—Metalul București (cat. B). 
Ceahlăul—Știința Galați (cât. B) 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 

(cat. B)
A.S.M.D. Satu Mare—Minerul Lu

pen! (cat. B)
Flacăra roșie Oradea—A.S. Cuglr 

(cat. B)
Atalanta—Torino
Fiorentina—Modena
Lazio—Sampdoria
Mantova—Roma

u-

Speranțe
Atrași probabil de mirajul 

neț dimineți însorite (rara avis !)
iubitorii voleiului nu s-au prea 
îmbulzit ieri în tribunele sălii 
Floreasca. La drept vorbind — 
spre paguba lor : în compania re
prezentativei maghiare, fetele 
noastre au făcut o partidă de zile 
mari.

Pe lîngă satisfacția succesului, 
cele trei seturi, consumate în tot 
atîtea sferturi de oră, au relevat 
un cupht de tinere jucătoare a. 
căror contribuție s-a dovedit e- 
gală cu a celor mai bune dintre 
titularele formației gazdă. Pentru 
Elena Verdeș, debutantă în pri
ma echipă a țării, n-a existat 
minge irecuperabilă, pasă la în- 
tîmplare, ratare în disputa la fi
leu. După cum serviciile Doinei 
Popescu — demne de Drăgan sau 
Derzei — rareori au putut fi pre
luate corect de adversare. Foarte 
activă și în jocul de cîmp, „tuna
rul" echipei romîne a oferit la 
un moment dat o autentică poan
tă de finețe. Schimbîndu-se la 
serviciu în setul final, ea a schițat 
obișnuita mișcare impulsivă — 
dar în locul bombei „à la japo
naise“, balonul a descris o para
bolă scurtă, căzînd lent și precis 
între patru jucătoare din terenul 
opus...

în ciuda unor asemenea efecte 
și a reacției evident favorabile 
pe care o declanșau în tribune, 
mezinele noastre au observat 
de-a lungul întregului meci acea 
sobrietate în joc și în atitudine 
care constituie, probabil, cea mai 
fericită completare a talentului. 
Să sperăm că le vom regăsi aido
ma și de azi înainte, pe ele ca și 
pe colegele lor de echipă, ca și — 
de ce n-am spune-o ? — pe cît 
mai mulți dintre sportivii frun
tași, mai tineri sau mai împovă
rați de lauri.

Dan DEȘLIU

S-A ÎNCHEIAT „CÜHSA PĂCII
9 Cîștiqâior: Jan Smolik (R. S. Cehoslovacă) 
e Echipa R. P. Romîne pe locul II

PRAGA 24 (Agerpres). — Cea de-a 
17-a ediție a competiției cicliste „Cursa 
Păcii", desfășurată timp de două săp- 
tămîni pe traseul Varșovia—Berlin— 
Praga, s-a încheiat duminică cu victoria 
tînărului alergător cehoslovac lan 
Smolik.

Reunind echipe valoroase din 18 țări, 
„Cursa Păcii" a prilejuit o pasionantă 
întrecere sportivă. Printre protagonistele 
competiției s-a situat selecționata R. P. 
Romine, care a ocupat locul II în clasa
mentul general pe țări, după un palpi
tant duel sportiv cu echipa R. P. Polone 
și alte formații puternice. Cicliștii ro- 
mîni au fost aproape în fiecare etapă 
animatori de seamă ai cursei, au cîști
gat trei etape prin Gabriel Moiceanu, 
Ion Stoica și Constantin Dumitrescu, au 
sosit cu regularitate pe locuri fruntașe.

Ultima etapă. De-a lungul celor 156 
de kțn care leagă orașiil Ceské Btidejo- 
vice de Praga s-au înregistrat multe 
momente interesante, acțiuni îndrăznețe 
și schimbări spectaculoase în pluton. 
După sprintul cu premii de la Tabor 
(km 40) cîștigat de belgianul Jacque
min, se desprinde de unul singur 
Constantin Dumitrescu. Rulînd în stilul 
său caracteristic, cu o mare forță, ciclis-

tul roinîn își creează un avans de peste 
,2 minute. Dumitrescu își continuă cu 
mult curaj acțiunea și cîștigă detașat 
sprintul cu premii din orașul Banska- 
Bystrica. Efortul este însă prea mare și 
la km 104 este ajuns de un pluton for
mat din peste 25 de alergători. Pe stră
zile orașului Praga fugarii își mențin 
avansul și belgianul Jacquemin trece 
victorios linia de sosire pe stadionul 
Dinamo.

Clasamentul general individual : 1. 
Smolik (R.S.C.) a parcurs 2245 km în 
54h49’05" ; 2. Hoffmann (R.D.G.) la 
7’48”; 3. Wiedemann (R.D.G.) la 7’58”; 
4. Kudra (R.P.P.) la 8’32”; 5. Zapala
(R.P.P.) la 8’39”; 6. Appler (R.D.G.) la 
8’48”; 7. Kapitonov (U.R.S.S.) la 901”; 
8. Jusko (R.P.U.) la 9’08”; 9. Kulibin
(U.R.S.S.) la 9’37”; 10. Heller (R.S.C.) 
la 11’09”; 11. Mickein (R.D.G.) la
11’23”; 12. G. Moiceanu (R.P.R.) la
11’39”. C.' Dumitrescu a ocupat locul 
18 la 12’53”.

Clasamentul general pe echipe : 1. 
R.D. Germană ; 2. R. P. Romînă la
6’14”; 3. R. P: Polonă la 7’36”; 4. R. S. 
Cehoslovacă la 11’14”; 5. R. P. Ungară 
la 18’01" ; 6. U.R.S.S. la 20’19” ; 7. Iu
goslavia ; 8. Franța etc.

Penfru a 6-a oară consecutiv

RssgbîșW rommi 
au cucerit „üipä Păcii"

BERLIN 24 (Agerpres).— Competi
ția internațională de rugbi „Cupa Pă
cii“ a luat șfîrșit duminică la Goerlitz 
o dată cu desfășurarea întîlnirii fina
le: R.D. Germană—R.P. Romînă. Rug- 
biștii romîni au desfășurat un joc e- 
ficace, obținînd o categorică victorie 
cu scorul de 28—6 (13—6). In urma 
acestei victorii, echipa romînă a cu
cerit pentru a 6-a oară consecutiv 
trofeul pus în joc.

D up a 16 ani
Atletul ăinamovist Valeriu Jurcă 

este npul recordman al țării în proba 
de 200 m plat, în concursul disputat 
duminică pe stadionul Tineretului 
din Capitală, Jurcă a parcurs această 
distanță în excelentul timp de 21”. El 
a corectat astfel cu trei zecimi de se
cundă vechiul record al țării, care 
aparțffied' din anul 1948 maestrului 
emerit al sportului Ion Moina.1

Voleibalistele noastre învingătoare
Sala Floreasca din Capitală a găz

duit ieri dimineață întîlnirea femi
nină internațională de volei R.P. Ro
mînă — R. P. Ungară. Întîlnirea se 
anunța destul de echilibrată.

Pe teren însă, desfășurarea parti
dei n-a lăsat nici un dubiu — ex
cepție fac primele minute ale setu
lui I, cînd jucătoarele maghiare au 
condus cu 3—0 — cu privire la echi
pa care va ieși învingătoare. 
Aceasta a fost formația romînă, 
care ieri a acționat așa cum n-am 
văzut-o de multă vreme. Atacul 
a fost variat și eficace, linia 
a doua a „scos" majoritatea min
gilor trase de jucătoarele adverse, 
iar blocajul dublajul, întotdeauna 
pe fază.

Ceea ce a impresionat în mod deo
sebit pe spectatorii aflați ieri în sala 
Floreasca a fost omogenitatea forma-

ției noastre, care ieri a acționat ca 
un tot unitar pe toată durata parti
dei.

Remarcabil a fost jocul prestat de 
Doina Ivănescu (care rămîne în con
tinuare conducătoarea din teren a 
„sextetului" nostru feminin) Sonia 
Colceriu și Doina Popescu, a tinerei 
Elena Verdeș, revelația partidei de 
ieri.

Din formația maghiară, care a 
fost întrecută de un adversar în for
mă foarte bună, au ieșit în evidență 
Fekete și Tatar.

Rezultat tehnic : R. P. Romînă — 
R. P. Ungară 3—0 (15—7, 15—5,
15—5). Durata partidei: 45 de mi
nute.

Revanșa 
marți, tot 
ora ÎS.

meciului de ieri are loc 
în sala Floreasca, la

Marius POPESCU

întrecerea canotorilor fruntași
„Cupa Dinamo", primul mare concurs 

de canotaj din acest sezon, desfășurat 
ieri pe lacul Snagov, a reunit la start pe 
fruntașii sportului cu vîsle din jara noas
tră. Pentru concurezi, ca și pentru spe
cialiști, întrecerea a • constituit un reușit 
examen. în vederea apropiatelor con
cursuri internajionale de la Moscova, Ha
novre, Praga și în același timp pentru 
Olimpiada de la Tokio. Atenția a fost re
ținută, mai ales, de probele care vor 
figura în programul Olimpiadei. Acestea 
au fost viu disputate, victoria fiind de
cisă de multe ori abia pe ultimii metri. 
La caiac 4 (1000 m) masculin, de pildă, 
echipajul clubului Steaua (Artimov, Ni- 
coară, Conțolenco, Ivanov) a întrecut cu 
numai trei zecimi de secundă pe cel di- 
namovisf (Vernescu, Anastasescu, Turcaș, 
Ivănescu) iar la canoe simplu (1 000 m) 
Igorov (Steaua) și lonescu (Dinamo) un 
tînăr talentat, au ocupat în ordine pri-

mele două locuri înaintea experimentali
lor Rotman și Ismailciuc. Un rezultat sur- . 
priză a furnizat și echipajul de începă
tori prezentat de Dinamo, care a învins 
de o manieră categorică pe ceilalți con- 
curenți în proba de schit 8+1. Antreno
rul lotului republican masculin, Radu Hu- 
țan, care ne-a împărtășit cîteva impresii, 
a apreciat comportarea selecționabililor, 
în general satisfăcătoare pentru etapa ac
tuală de pregătire. El a ținut să mențio
neze ca un fapt îmbucurător creșterea 
numărului sportivilor susceptibili de se
lecționare în echipele naționale, forma 
constant bună a lui Aurel Vernescu (caiac 
simplu) Nicoară, Artimov, Ivanov și Con- 
Jolenco (caiac dublu) Kalinov, Lipalit, la- 
covici și Sidorov (canoe dublu) ca și 
comportarea frumoasă a tinerilor Igorov 
și lonescu. Clasamentul concursului : 1. 
Dinamo; 2. Steaua; 3. Olimpia.

Ani CONSTANTIN

S

TA

Proba de schil 8 + 1

CAMPIONATE-- COM PETIȚII
GIMNASTICĂ. Întîlnirea internațio

nală de gimnastică dintre echipele mas
culine și feminine ale R. P. Romîne și 
R.S.S. Armene, desfășurată timp de 
două zile la Cluj, s-a terminat cu suc
cesul selecționatelor țării noastre. La 
masculin, echipa R.P. Romîne a obținut 
victoria cu 565,80—558,45 puncte, iar 
la feminin cu 305,55—290,75 puncte.

LUPTE : Ultima etapă a turului cam
pionatului republican de lupte libere pe

; echipe a programat întîlnirea dintre 
fruntașele . clasamentului — Steaua. și 
Dinamo. . ;

întrecerile au fost viu disputate și re
zultatul fiind de 16—0 pentru Steaua 
reflectă comportarea slabă a dinâmoviș- 
ților bucureșteni.

Cea de-a 3-a echipă — Văgonul-Arad 
— a fost întrecută cu ușurință, atît de 
Steaua, cît și de Dinamo, cu același 
scor : 14—2.

în grădina Progresul, din strada Ion 
Vidu, au avut loc cîteva meciuri de 
lupte clasice, protagonistele fiind echipe 
de categoria A și B. Tinerii luptători de 
la Viitorul (anul acesta au promovat în 
seria B și aspiră cu reale pretenții la 
seria A) au avut o frumoasă comportare 
în fața sportivilor craioveni de la „E- 
lectrop.utere“, cîștigînd întâlnirea cu re
zultatul de 12—4.

In grupa echipelor de categoria .A 
s-au întrecut reprezentativele cluburilor 
Chimistul-Baia Mare, Rapid și Progre- 
sul-București. Mai bine pregătiți, spor
tivii de la Rapid au cîștigat în-' 
tîlnirea cu Progresul, cu 11—3, iar 
cea cu Chimistul, cu ' 10—6. La rîn- 
dul lor, luptătorii de Ia Chimistul au în
trecut surprinzător pe Progresul cu 
11—5.

întîrzieri la prășit se constată și în 
alte locuri. La gospodăria colectivă 
din Zerind, raionul Criș, cele 80 hec
tare cultivate cû floarea-soarelui au 
început să fie năpădite de buruieni. 
Cu toate acestea, la 20 mai nici un 
hectar nu fusese încă prășit. In ceea 
ce privește sfecla de zahăr, cu toate 
că la gospodăriile colective vecine 
s-au terminat prașila a doua și rări
tul, la Zerind, lucrarea s-a făcut pe 
numai 42 ha din cele 85 ha exis
tente. Sînt rămase în urmă și lucră
rile de întreținere la porumb. Lucră
rile de întreținere a culturilor au în- 
tîrziat și în gospodăriile colective 
din Țipar, Boiu, din raionul Criș. 
Și în 
riesc o 
S.M.T. 
afirmă 
tative 1 
cele 52 
za ar fi, după tov. Udrescu, faptul 
că stadiul de vegetație a plantelor 
nu permite încă prășitul meca
nic. Dar iată că la o consfătuire 
de producție care a avut loc la 
G.A.C. din Salonta, la care au parti
cipat și șefii celor două brigăzi de 
tractoare, a reieșit că lipsesc culti
vatoare și că din această cauză se 
■întîrzie prășitul ; și este adevărat că 
numai trei cultivatoare nu pot 
dovedi cu prășitul la 1 030 ha cu 
porumb de toată frumusețea. Re
zultă că tovarășii din conducerea 
S.M.T. Cefa nu cunosc situația de 
pe cîmp și țin cultivatoarele nefolo-

site, în timp ce colectiviștii din Sa- 
lonta și din alte locuri le duc lipsa, 

întîrzieri la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor au fost 
constatate și în unele gospodării 
colective din regiunea Oltenia. In 
raionul Filiași, de exemplu, s-a 
executat prașila întîi numai pe 3 000 
ha, la Oltețu pe numai 520 ha, 
iar la Balș pe 5 000 ha. După cum se 
știe, în aceste raioane însămînță- ■ 
rile de primăvară au început mai 
tîrziu. Totuși, în majoritatea gos
podăriilor colective plantele au ră
sărit și este necesar să se execute 
lucrările cu sapa rotativă. O parte 
din lanurile de grîu ale G.A.C. din 
Turceni, raionul Filiași, Oboga și 
Popînzălești, raionul Balș, sînt pline 
de buruieni. La G.A.C. Tămădău, re
giunea București, pe- terenurile bri
găzii conduse de Ștefan Mihălciuc se 
lucra intens, dar răritul se făcea

raionul Salonta se întîl-
> serie de deficiențe. La
Cefa, ing. Petre Udrescu
că din cele 17 sape ro- 

lucrează numai 14, iar din defectuos. Este necesar ca grăbirea 
cultivatoare — numai 3. Cau- prășitului să meargă mînă în mînă 

cu executarea unor lucrări de cali
tate.

In această perioadă, cînd ploile că
zute favorizează atît dezvoltarea 
culturilor cît și a buruienilor are o 
deosebită importanță folosirea fiecă
rei ore bune de lucru în cîmp 
pentru executarea lucrărilor de în
treținere. în toate gospodăriile, ală
turi de mijloacele mecanizate, tre
buie să fie bine folosite atelajele, să 
se organizeze exemplar munca, ast
fel ca prașilele să se facă la timpul 
optim. De aceasta depinde, într-o 
măsură hotărîtoare,' obținerea unei 
recolte bogate în acest an.

De la corespondentul nostru în R. P. Chineza

Pekinul se trezește devreme. încă ză între 3 și 4 tone, cu o permanentă 
nu apucă să se stingă felinarele, cînd tendință de scădere, 
pe marele bulevard Ciagan poți ve
dea autobuze și troleibuze tixite de 
călători. Orașul oferă de asemenea 
o priveliște nelipsită la aceste ore : 
șirul nesfîrșit de bicieliști care se 
îndreaptă spre cele două extremi
tăți ale bulevardului lung de aproa
pe 30 km, spre cartierele fabricilor 
și uzinelor. Pekinul s-a transformat 
din „orașul consumator“ de dinainte 
de eliberare, într-un important cen
tru industrial, cu întreprinderi me
talurgice, constructoare de mașini, 
electrotehnice, cu industrie chimică, 
textilă etc.

Am vizitat fabrica de mașini-unel- 
te nr. 1, una din întreprinderile 
chineze cele mai moderne în această 
ramură. In fața unei mese, încărcate 
cu machete în miniatură ale produ
selor fabricii, directorul Cen și mun
citorul fruntaș Kin Wuan ne rela
tează realizările întreprinderii.

— Fabrica noastră a luat naștere 
prin comasarea unor ateliere de re
parații, avînd la început aproxima
tiv o sută de mașini vechi și vreo 
600 muncitori. Pe atunci nu puteam 
produce decît mașini-unelte simple 
și vagonete pentru minele de căr
buni. S-a. început și fabricarea unor 
freze simple dar calitatea lăsa de 
dorit. In 1956 guvernul a hotărît să 
sa construiască o fabrică pe de-a 
întregul nouă, dotată cu utilaje mo
derne. Construcția s-a terminat în 
anii 1958—1959. De atunci între
prinderea s-a dezvoltat în continuare 
și multe din echipamentele ei de azi 
sînt produse în propria ei incintă. 
Fabrica a fost profilată în special pe 
producția de mașini de frezat, de 
mare capacitate. Greutatea lor varla-

— In ultimii 2-3 ani, eforturile co
lective s-au îndreptat nu atit spre 
sporirea cantitativă a producției, cit 
spre îmbunătățirea calității și lărgirii 
sortimentului produselor — ne expli
că directorul Cen. Dacă cu 3 ani în 
urmă produceam numai 3 tipuri de

mașini de frezat, acum frezele noas
tre se produc în 6 tipuri, cu caracte
ristici tehnice mult îmbunătățite. 
Ridicarea calității este unul din 
principalele obiective ale întrecerii 
socialiste din întreprindere. Rezulta
tul iată-l : mașinile gata de drum, 
spre ă fi transportate in toate colțu
rile țării.

Intr-o secție a filaturii de bumbac nr. 2 din Pekin.

:

Am vizitat la Pekin fabrica ex
perimentală ‘ de îngrășăminte chi
mice de pe lingă Ministerul In
dustriei Chimice. Ăm stat de vorbă 
cu directorul Ciau Wui și cu preșe
dintele comitetului sindical, Win 
Kou-Sin. Istoria fabricii e asemănă
toare cu a altor întreprinderi tinere. 
Construcția a început în 1958 cu sco
pul de a experimenta fabricarea în
grășămintelor chimice, în special a 
celor azotoase, și apoi de a răspîndi 
experiența la întreprinderile mari din 
țară. Sarcina fabricii este de a găsi 
cele mai bune metode de organizare 
a procesului de producție, de a ex
perimenta capacitatea utilajului pro
dus de industria chineză, de a sta
bili materiile prime din care se pot 
obține cu cel mai mult folos și cu 
cele mai puține cheltuieli diferite 
îngrășăminte. Fabrica mai are mi
siunea de a pregăti personal tehnic 
și muncitori calificați pentru alte 
întreprinderi de îngrășăminte chi
mice. Un grafic arată că în puținii 
ani de la crearea acestei unități-la- 
borator au fost formați peste 3 000 
tehnicieni și muncitori calificați, 
care aplică în diferite regiuni ale 
țării cele învățate aci.

Experimentarea eficacității produ
selor se face pe ogoare. Practica a 
arătat că în regiunea Pekinului, in 
urma folosirii unui chintal de îngră 
șăminte, se obține un spor de 4 q. Ic 
orez și de 20 q. la varză. Cu toate 
că fabrica are un caracter experi
mental, ea trebuie să îndeplinească 
un plan de producție. Anul trecut 
ea a realizat peste 40 000 tone îngră
șăminte chimice șl 15 000 tone amo
niac. Planul pentru anul în curs 
prevede o creștere de producție de 
circa 25 la sută. In prezent, aici sînt 
în curs de calificare peste 1000 
muncitori proveniți din uzinele de 
îngrășăminte chimice din mai multe 
provincii.

Emil SORAN
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Marș al partizanilor 
păcii la Stockholm

STOCKHOLM 24 (Agerpres). — La 
24 mai, în capitala Suediei a avut 
loc un marș al partizanilor pă
cii. Coloane de demonstranți au 
pornit din diferite cartiere în- 
dreptîndu-se spre centrul capitalei. 
Participanții la marș purtau pancar
te care chemau la lupta pentru pace, 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei, împotriva 
armei atomice. Marșul s-a încheiat 
seara cu un miting în cadrul căruia 
participanții au chemat la unitatea 
forțelor iubitoare de pace ale țări
lor nordice, pentru măsuri concrete 
pe calea spre dezarmare. Ei au sub
liniat marea importanță a creării 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei și necesitatea de a intensi
fica lupta pentru interzicerea armei 
atomice.

Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Romine in S.U.A.

SEMNAREA DECLARAȚIEI COMUNE 
CU PRIVIRE LA TRATATIVELE 
DINTRE N. S. HRUȘCIOV 
SI G. A. NASSER

Imaffini dm viața ialmaÿonalà

La Alger va avea loc

Conferința
pentru denuclearizarea 
bazinului Mării 
Mediterane

ALGER 24 (Agerpres). — între 5 
și 9 iulie va avea loc la Alger o con
ferință pentru denuclearizarea bazi
nului Mării Mediterane. Comitetul 
algerian pentru apărarea păcii a a- 
dresat invitații principalelor organi
zații care luptă pentru pace din ță
rile mediteraneene. Conferința se va 
pronunța împotriva bazelor militare 
din bazinul Mării Mediterane.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Prima săptămînă de tratative dintre 
delegațiile guvernamentale ale R. P. 
Romîne și S.U.A. s-a încheiat vineri, 
în aceeași zi, Averell Harriman, 
subsecretar de stat al S.U.A., a ofe
rit un dineu în cinstea delegației ro
mîne, la care au participat persona
lități ale vieții politice și economice 
din S.U.A.

Sîmbătă, cu prilejul unei plimbări 
cu yachtul prezidențial „Honey Fitz“ 
pe fluviul Potomac, membrii delega-

țieî romîne, conduse de Gh. Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, s-au întreținut, într-o 
atmosferă cordială, cu Dean Rusk, 
secretarul Departamentului de Stat, 
Luther Hodges, ministrul comerțu
lui, Orville Freeman, ministrul agri
culturii, precum și cu membrii dele
gației S.U.A.

Tratativele dintre cele două dele
gații guvernamentale vor continua 
săptămîna aceasta.

CAIRO 24 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția TASS, la Cairo a 
fost semnată declarația comună cu 
privire la tratativele dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U. Du
minică seara, șeful guvernului so
vietic a oferit o recepție în cinstea 
președintelui R.A.U. N. S. Hrușciov 
și Gamal Abdel Nasser au rostit cu- 
vîntări.

TUNISIA Sprijin acordat hotărlrii

Declarațiile unor lideri politici
ACCRA 24 (Agerpres). — Cu pri

lejul zilei de 25 mai — ziua elibe
rării Africii — cînd se sărbătorește 
împlinirea unui an de la constituirea 
Organizației unității africane, Baak 
Kofi, ministrul apărării și lider al 
Adunării Naționale a Ghanei, a 
declarat : „în lupta pentru elibera
rea deplină a continentului african 
toate statele africane trebuie să-și 
unească rîndurile și să grăbească 
realizarea unității africane. El a 
spus că dacă guvernul din R.S.A. 
va continua teroarea rasistă, statele 
africane, precum și toate țările Iu- ' 
mii care se pronunță împotriva aces
tei politici, trebuie să dea dovadă de 
hotărîre și să aplice toate sancțiu
nile necesare. Ministrul ghanez a 
subliniat că țările africane trebuie 
să împiedice transformarea Rhode- 
siei de sud într-o nouă Republică 
Sud-Africană.

ALGER 24 (Agerpres). Mi-

nistrul afacerilor externe al 
geriei, Abdelaziz Bouteflika, a 
tat că Conferința șefilor de state 
și guverne ai țărilor africane de la 
Addis Abeba constituie temelia vii
toarei unități africane și a concen
trării eforturilor pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului. Boute
flika s-a pronunțat pentru spo
rirea ajutorului acordat patrio- 
ților din Angola, Mozambic, Africa 
de sud, Guineea portugheză.

DAR ES SALAAM 24 (Agerpres). 
— „Africa nu va fi liberă atît timp 
cît pe continent vor mai .exista țări 
sub dominația colonialiștilor“, se 
spune în declarația Frontului de eli
berare din Mozambic, care a adresat 
în același timp o chemare tuturor 
popoarelor din Africa și din întrea
ga lume să sprijine lupta împotriva 
colonialismului, pentru indepen
dență.

Al- 
ară-

ȚUNIS 24 (Agerpres).— Comitetul 
de conducere al Uniunii naționale a 
agricultorilor tunisieni a adoptat o 
rezoluție în care se arată că hotărî- 
rea guvernului privitoare la prelua
rea pămînturilor aparținînd străini
lor în Tunisia constituie o măsură 
importantă pe calea lichidării urmă
rilor colonialismului în țară. Uniu
nea națională a agricultorilor tuni
sieni a luat hotărîrea să acorde un 
ajutor autorităților în acțiunea de 
preluare a pămînturilor.

După cum s-a mai anunțat, la Assuan 
s-a încheiat prima parte a lucrărilor 
hidrotehnice. Fotografia de sus înfă
țișează momentul zăgăzuirii definiti
ve a vechiului curs al Nilului. Flu
viul a fost silit să urmeze noul făgaș, 
trasat de constructori, spre turbinele 

centralei electrice

BILANȚUL ESTE NEGATIV“
Un articol din „Economist“ despre sesiunea N.A.T.O.

Presa occidentală continuă să comen
teze recentele lucrări ale sesiunii ministe
riale a N.A.T.O. de la Haga. Revista en
gleză „Economist” scrie :

In ciuda vremii favorabile și a unei 
primiri cordiale in Anglia a lui Dirk Sfik- 
ker, secretarul general în retragere al 
N.A.T.O., nici chiar purtătorii de cuvinf 
oficiali nu au putut conferi reuniunii mi
niștrilor de externe ai alianței atlantice o 
ambianță veselă. Pină și discursul de des
chidere al lui Sfikker a avut un ton oare
cum elegiac, iar bilanțul realizărilor a- 
lianței întocmit de el prezintă un contras) 
puternic cu temerile sale evidente în ce 
priveșfe unitatea sa în viitor.

întrucît a fost vorba de o conferință 
pentru discutarea unei probleme politice, 
ea nu a îngăduit colaborarea în hotărî- 
rile asupra problemelor concrete, amă
nunțite, așa cum se întîmplă în discuțiile 
militare ale N.A.T.O. Problemele care au 
fost ridicate — Vietnam, Cuba, Cipru, 
Germania — sînf toate de nafura celor 
care au un efect de dezbinare asupra a-

multe oficialități și-au expri-lianfel, iar 
mat în particular îndoiala că Statele Unite 
ar avea dreptate să ridice probleme ca 
Vietnamul și Cuba 'm fața Consiliului în 
momentul de fafă. Acestea, s-a spus, sînt 
probleme în care divergenja dintre punc
tul de vedere american și european este 
cea mai adîncă și a ie ridica înseamnă a 
provoca o încordare în structura N.A.T.O., 
în punctul său cej mai slab, punctul în 
care interesele americane și vest-europe- 
ne sînt intr-adevăr divergente.

De fapt, dacă un obiectiv al conferin
ței a fost de a determina și alfi membri 
ai N.A.T.O. să împărtășească responsabili
tăți în regiuni ca Vietnamul de sud, suc
cesul realizat pare cam fragil. Poate că 
acest lucru este inevitabil. Tratatul nord- 
aflantic, la urma urmelor, are numărul de 
membri pe care-i are, pentru că cei in
teresați în crearea sa au un interes comun 
în Europa. A spune că, în consecință, ei 
trebuie să aibă interese comune pe în
treg cuprinsul lumii înseamnă a merge 
mai departe decît sînt înclinați să meargă

V

Unde ar putea fi studiate mai bine 
începuturile vieții decît pe o tînără 
insulă care a fost formată din lava 
și cenușa unui- vulcan ? Problema a- 
pariției vieții pe pămînt virgin va fi 
studiată în curînd în apropierea coas
telor islandeze, pe insula Surtsey, al 
cărei proces de naștere a început la 
14 noiembrie 1963. Un grup de oa
meni de știință islandezi și americani 
pregătesc o expediție pe această 
insulă. Ei intenționează să cerceteze, 
în primul rînd, dacă pe suprafața ei 
pustie se formează microbi. Intre 
timp, acolo au poposit păsări mari
ne. a căror influență asupra apariției 
vieții pe insulă va constitui, de ase
menea, un obiectiv al cercetărilor.

Oamenii de știință au ajuns la con-

cluzia să Surtsey 
rabilă" și nu va 
după cum s-a presupus inițial. Ea 
este formată, în cea mai mare parte, 
din lavă. In apropierea primului 
crater a apărut, între timp, un al 
doilea din care se revarsă și astăzi în 
mare, de cîteva ori pe zi, lavă in
candescentă. Insula are acum o lun
gime de circa 1 700 metri și o lățime 
de circa 1 450 metri. Marginea crate
rului, format și el din lavă și cenușă 
și care constituie „vîrful" insulei, nu 
s-a modificat în ultimele săptămîni. 
El se află la o altitudine de 170 
metri deasupra nivelului mării. Vul
canul, care a erupt la o adîncime de 
130 metri sub nivelul apei, a înălțat 
deci un munte de 300 metri.

este o insulă „du- 
dispărea în ocean,

mulți dintre ei. Esfe important că singu
rul articol din palmaresul secretarului de 
stat american, Dean Rusk, care a fost 
salutat cu entuziasm de colegii săi, a fost 
acela referitor la contacte mai sțrînse cu 
Europa răsăriteană, un domeniu al poli
ticii în care europenii și americanii sînt 
de acord.

Nu este surprinzător așadar că S.U.A. 
au fost criticate pentru actuala confuzie 
a N.A.T.O. Celebra elocinjă brutală a lui 
Spaak a fost desfășurată împotriva 
aparențelor impasibile ale lui Couve de 
Murville, dar francezii sînt obișnuiji cu 
Spaak iar discursul său (mai puțin tăios 
decît se aștepta de fapt) a produs numai 
răspunsuri moderate și sofistice din partea 
miniștrilor de externe, Se pare că el a 
subliniat că deși Franja este satisfăcută 
de aranjamentele politice ale alianței, ea 
nu agrează angajamentele militare (in
tegrate), dar întrucît esfe singura jară de 
această părere nu mai era mare lucru de 
făcut în legătură cu aceasta. Această u- 
nică confruntare la conferință a trecut în 
aceeași liniște ca și resful, dar liniștea 
s-a datorat mai degrabă temerii de a 
produce pagube ireparabile decît unui 
autentic spirit de colaborare.

Măsurile care pot fi luate penfru a se 
scoale alianța din dificultățile jale tre
buie în mod necesar — ținînd seama de 
atitudinea Franfei — să rezide în afara 
discuțiilor oficiale din cadrul N.A.T.O.

Ceea ce esfe deprimant în legătură cu 
reuniunea este impresia de fantezie ste
rilă pe care o produce asupra observa
torului. Acest sentiment a fost simbolizat 
In mod pregnant de faptul că știrea cea 
mai interesantă (și înșelătoare) a confe
rinței a fost aceea că Couve de Murville 
va refuza să semneze comunicatul la sfîr- 
șitul deliberărilor miniștrilor. Dacă ar fi 
fost adevărat, ar fi fost un gest demon
strativ dar care nu ar fi modificat sifuafia 
reală din N.A.T.O.

Intr-adevăr, nu este ușor să se desprin
dă rezultate pozitive de la această întru
nire, cu excepjia alegerii lui Brosio ca 
secretar general. Bilanțul este negativ și 
nici un fel de declarații, în sensul că nici 
nu exisfa intenția de a i se da alt carac
ter, nu poate modifica această realitate. 
Există un acord general în sensul că a- 
lianța are nevoie de reforme, dar nici un 
fel de propuneri reale privind modul de 
a le efecfua.

In timpul lucrărilor Consiliului mi
nisterial N.A.T.O., femei din țările 
membre ale alianței atlantice au so
sit la Haga pentru a participa la o 
conferință și o serie de manifes
tări în sprijinul păcii și dezarmării. 
In fotografia din stînga : reprezen
tante ale organizației „Femei, lup
tați pentru pace" la conferința din 

capitala Olandei
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Tlrgul International de cărți, deschis la Varșovia, reunește volume apă
rute în peste 2000 de edituri din țările Europei, Americîl, Asiei șl Orien
tului Apropiat. La standul R. P. Romîno (fotografia de sus) slnt prezentate 

circa 500 de titluri de cărți

Acord comercial 
între R. D. G. și Turcia

ISTANBUL 24 (Agerpres). — La 
Ankara a fost semnat un protocol 
privitor la prelungirea acordului co
mercial dintre R.D.G. și Turcia. Re
publica Democrată Germană va ex
porta în Turcia motoare electrice, 
generatoare, cauciuc sintetic, aparate 
optice și alte mărfuri și va primi în 
schimb mărfurile tradiționale de ex
port ale Turciei, printre care tutun, 
fructe uscate etc.

Grevâ studențeasca 
in Ecuador

QUITO 24 (Agerpres). — După 
cum transmite postul de radio Quito, 
aproximativ 9 000 de studenți din 
cinci univdrsități de stat din Ecua
dor au declarat grevă pe termen ne
determinat. Studenții cer abrogarea 
așa-numitei legi cu privire la învă- 
țămîntul general, promulgată de 
junta militară aflată la putere.
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Uriașa coloană de fum aruncată de vulcanul submarin a fost fixată pe 
peliculă de la o distanță de 300 de metri

scurte știri
ALGER. Sîmbătă a avut loc la Al

ger prima ședință a Biroului Politic 
ales la recentul congres al Frontului 
de Eliberare Națională din Algeria. 
Secretarul general, Ahmed Ben Bella, 
a prezentat un raport asupra vizitei 
delegației algeriene în U.R.S.S., Bul
garia, Cehoslovacia și R.A.U. Au fost 
apoi discutate probleme legate de pre
gătirea Plenarei Comitetului Central 
care se întrunește la 25 mai.

BELGRAD. Duminică s-a deschis 
cea de-a 8-a Expoziție tehnică inter
națională. 422 întreprinderi iugoslave 
și 746 firme și întreprinderi din 27 țări 
ale lumii prezintă numeroase produse, 
în special ale industriei metalurgice.

CAIRO. Ziarul egiptean „Al Ahram" 
anunță că între guvernele țărilor ara
be au loc consultări în legătură cu 
convocarea celei de-a doua confe
rințe arabe la nivel înalt.

cu premierul indian, 
arată că cele două țări

him Abboud, 
J. Nehru, se 
condamnă politica de discriminare ra
sială dusă de către guvernul R.S.A., 
războiul dus de către colonialiștii 
portughezi în coloniile pe care le mai 
au în Africa și cer respectarea Car
tei O.N.U. și a rezoluțiilor adoptate 
în legătură cu aceste probleme la 
O.N.U. Cele două părți își reafirmă 
hotărîrea de a promova o politică de 
nealiniere, salutînd atît organizarea 
unei conferințe a țărilor neangajate 
cît și a unei conferințe afro-asiatice.

știință ar putea să constituie obiec
tul, unor „incidente nedorite“.

PARIS. Duminică dimineața, la o 
fermă părăsită din regiunea Beau
vais, la circa 50 km nord de Paris, 
poliția franceză a descoperit-o pe so
ția constructorului francez de avioane 
militare, Marcel Dașsault, răpită vi
neri noaptea de un grup de indivizi 
mascați. Ea se afla sub paza unuia 
dintre indivizi, pe nume Mathieu 
Costa, care a fost arestat și transpor
tat la sediul jandarmeriei din locali
tatea imediat apropiată, Senlis.

radioactivitatea. Plutoniul era desti
nat să alimenteze, un generator ato
mic al satelitului.

ATENA. Ministrul apărării al R.F. 
Germane, Kai Uwe von Hassel, va so
si la 31 mai la Atena la invitația gu
vernului grec.

Zeci de mii de persoane din toate 
regiunile Greciei și delegați din 
străinătate au participat la „Marșul 
păcii" pe distanța Maraton-Atena 
(42 de km). Iată în fotografia de sus 

coloana demonstranților

NEW YORK. U Thant, secretarul 
general al O.N.U., va face la 25 și 26 
mai o vizită oficială la Ottawa, la 
invitația guvernului canadian. Cu a- 
cest prilej, U Thant va expune condu
cătorilor Canadei punctul de vedere 
al O.N;U. în problema Ciprului și în 
alte probleme ale situației internațio
nale.

TEL-AVIV. Guvernul izraelian a 
luat o serie de măsuri împotriva func
ționarilor publici care se află de mai 
multă. vreme în grevă. Ministerul de 
Finanțe a anunțat că a suprimat, în- 
cepînd de la 20 mai, plata salariilor 
factorilor poștali și încasatorilor de 
impozite.

Situația
din Guyana Britanică

baza
care

JOHANNESBURG. Autoritățile din 
Republica Sud-Africană au refuzat să 

că"Copenhaga, după o vizită oficială acorde_ vjză de Jntrfe în,tară unor 
de trei zile în Danemarca.

COPENHAGA. Adolf Schärf, pre
ședintele Austriei, a părăsit dumini-

DELHI. în comunicatul comun în 
legătură cu vizita în India și trata
tivele președintelui Sudanului, Ibra-

oameni de știință de culoare din 
S.U.A. și Olanda, care urmau să țină 
lecții la Universitatea din Cape
town. Ministerul de Interne «ud-afri- 
can a pretextat că acești oameni de

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergia atomică din Statele Unite a 
făcut cunoscut sîmbătă că un satelit 
lansat în luna aprilie de la 
„Vandenberg“ din California,
transporta 1 kg de plutoniu radioac
tiv, nu s-a plasat pe orbita terestră, 
dezintegrîndu-se deasupra oceanului, 
în largul coastei Africii occidentale. 
Potrivit unui purtător de cuvînt al 
comisiei, dezintegrarea satelitului și 
respectiv dispersarea în particule fine 
a plutôniulùi, Srau produs la o alti
tudine de 36 mii metri, aceasta în- 
semnînd că particulele vor atinge su
prafața pămîntului peste cîțiva ani. în
tre timp — a declarat purtătorul de 
cuvînt — particulele își vor pierde

CONAKRY. In capitala Republicii 
Guineea a fost prezentat filmul docu
mentar „în viața unui popor există 
momente...“. Acesta este primul film 
de lung metraj creat exclusiv de ci
neaști guineezi. El prezintă momen
te de la proclamarea independenței, 
aspecte ale construcției economice, ale 
culturii naționale și ale luptei pentru 
unitatea africană.

ROMA. Pescarii italieni au prins în 
apropiere de Porto San Stefano, cu 
ajutorul harpoanelor, un rechin alb 
avînd o greutate de 1500 de kilo
grame, pe cînd acesta devoră un pui 
de cașalot.

GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 
în legătură cu situația încordată din 
Guyana Britanică, creată datorită 
provocărilor unui grup de teroriști 
și rasiști, în această țară au început 
să sosească trupe engleze. Partidul 
Popular Progresist din Guyana Bri
tanică a dat publicității o declarație 
în care arată că violențele care au 
avut loc se datoresc zîzaniei ațîțate 
în mod artificial de dușmanii inde
pendenței Guyanei.

într-un discurs radiodifuzat, Cheddi 
Jagan, primul ministru al Guyanei 
Britanice, a condamnat „intrigile 
străinilor și acțiunile liderilor opo
ziției menite să împiedice proclama
rea independenței acestui teritoriu“. 
El a condamnat, de asemenea, poli
ticienii și unele organe de presă care 
„în mod deliberat ațîță lupta rasială 
și incită la violență“ pentru a întîr- 
zia proclamarea independenței Gu
yanei și pentru a distruge forțele 
luptătoare pentru independență.
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