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PE GRAFICELE ÎNTRECERII SOCIALISTE
NOI SUCCESE IN REALIZAREA ANGAJAMENTELOR

Din fabrici și uzine, mine și 
șantiere, ne sosesc zilnic la redac
ție vești care oglindesc amploarea 
crescîndă a întrecerii socialiste, 
înfăptuirea cu succes a angaja
mentelor luate de oamenii mun
cii în întâmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre. Caracteristic pentru 
realizările dobîndite pînă acum 
de majoritatea colectivelor de în
treprinderi este faptul că ele sînt 
obținute în domenii esențiale, 
hotărîtoare ale luptei pentru rea
lizarea, la toți indicatorii, a pla
nului de stat pe anul în curs. La 
baza acestor realizări stă munca 
entuziastă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, priceperea 
lor de a identifica și pune tot mai 
larg în valoare noi rezerve de 
creștere a producției și producti
vității muncii, de economisire a 
materiilor prime, materialelor și 
combustibililor și de reducere a 
prețului de cost, de îmbunătățire 
a calității produselor.

Toate aceste rezultate — care se 
concretizează în îndeplinirea și 
depășirea pe primele 5 luni ale 
anului a planului de stat la pro
ducția globală industrială, în re
alizarea unei producții cu circa 
16 la sută mai mari decît cea re
alizată în perioada corespunză
toare a anului trecut — relevă în 
mod grăitor ce însemnate posibi
lități' ies la iveală pe parcursul 
realizării prevederilor de plan, cit 
de mult contează inițiativa și spi
ritul gospodăresc al colectivelor 
de muncă în utilizarea eficientă, 
cu rezultate practice concrete, a 
acestor posibilități.

Experiența dobîndită pînă a- 
cum se cere folosită, la maximum, 
dezvoltată continuu, spre a spori 
astfel aportul fiecărei întreprin
deri la realizarea integrală și în 
cele mai bune condiții a planu
lui pe întreg anul în curs. Aceas
ta este cu atât mai necesar cu cît, 
la ora actuală, mai există încă 
unele colective de întreprinderi 
care au anumite rămâneri în ur
mă în ce privește realizarea unui 
indicator sau altul al planului. E 
nevoie ca aceste colective să fie 
cît mai multilateral sprijinite în- 
cît la marea sărbătoare a aniver
sării toate întreprinderile să se 
prezinte cu planul îndeplinit, cm 
angajamentele realizate exemplar.

Casele călătoare
• întoarcere 
de odihnă •

La prima vedere s-ar părea că 
n-avem de-a face cu nici o noutate. 
In definitiv, se pot număra destule se
cole de cînd casele se fac din lemn, 
ba mai mult, excluzînd peșterile — 
care nu pot fi considerate drept lo
cuințe construite ci... cel mult ame
najate — acesta a fost materialul 
de bază din care omul și-a înjghe
bat primele adăposturi. In decursul 
vremii, îndeletnicirea construirii de 
case a depășit marginile meseriei, 
devenind, pe alocuri, artă. In acest 
sens poporul nostru poate oferi mul
te exemple. E de-ajuns o călătorie 
prin Maramureș sau, mult mai a- 
proape, la Muzeul satului și rămîi 
uimit de ce e în stare să devină 
lemnul căzut pe mîna unui meșter- 
artist.

Dar, în momentul de față, nu ne 
aflăm nici la muzeu și nici pe Va
lea Izei, ci în curtea liniștită a Insti
tutului de cercetări forestiere. Sîntem 
invitați să trecem pragul unor case 
din lemn, tip nou, care se construiesc 
în serie. Pare bizară această inten

Casă prefabricată din lemn

Brigada de montorl condusă de Tu
dor Siancu de la Uzina de pompe 
din București a asamblat peste plan, 
în cursul lunii mai, 10 pompe dife
rite și a realizat două mii lei eco
nomii. In fotografie (de la stingă la 
dreapta) cîțiva dintre membrii bri
găzii : Mircea Valentinu, Dumitru 

Cristescu și Tudor Stancu

Viteze |||||^
® Magistrale subterane ® înfruntind duritatea rocii
© Trenul cu 135 vagoane Un o/m obișnuit

Dacă te afli într-o limuzină aler- 
gînd pe o șosea cu Viteza maximă, 
intr-un vapor navigînd spre un port 
îndepărtat sau într-un supersonic 
„planînd“ la înălțimi amețitoare, un 
lucru e cert : vitezele — fie ele te
restre, navale sau aeriene — au o 
limită stabilită de anumite legi. Pe 
șosea — legile circulației. Pe apă sau 
în aer — legile nautice și ale fizicii. 
Depășindu-le, consecințele pot fi din 
cele mai grave. Există totuși un do
meniu în care vitezele, oricît de 
mari ar fi, nu sînt penalizate : ma
gistralele subterane. Pe „șoselele“ 
create aici de mineri, vitezele de 
înaintare ating uneori adevărate re
corduri. Autorii lor nu sînt socotiți 
contravenienți. Dimpotrivă. Pe piep
turile lor strălucesc insignele de 
fruntași în producție.

...Ne aflăm pe una din magistra

ia lemn? • Cabane in stațiunile 
Locuințe permanente și sezoniere

ție, în secolul domniei betonului, 
oțelului și sticlei...

— O întoarcere la lemn ?
Gazdele noastre, inginer șef de 

proiect Florin Atanasiu de la I.S.P.F. 
și inginer Ștefan Iacob de la INCEF, 
par amuzați de întrebare.

— O întoarcere ? De ce ? Doar 
nu l-am părăsit niciodată. Singurul 
lucru pe care l-am făcut e că ne-am 
străduit să-i dăm o utilizare supe
rioară. Casele acestea nu constituie 
o întoarcere la... buștean. Lemnul 
însă rămîne. E drept, ceea ce ve
deți în jur poate fi considerat, în- 
tr-un anume sens, deșeu. Un deșeu 
care, valorificat superior, se trans
formă la rîndul său într-un material 
cu calități excepționale. El poate fi 
folosit foarte bine și la construcția 
de case. Dar, poftiți înăuntru 1

Trebuie să fim sinceri. Intr-un „de
șeu' ca cel în care am intrat, am lo
cui oricînd cu plăcere. Două camere, 
baie din faianță, bucătărie, cămară, 
pe jos covor din masă plastică, pe 
pereți tapet uni, în tonuri discrete 
— imagine familiară, întîlnită în

Prin folosirea mai bună a agregatelor
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii').— 

Siderurgiștii uzinei din Oțelul Roșu 
desfășoară cil entuziasm întrecerea 
pentru a da viață angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei. La 
secția oțelărie, prin folosirea mai 
bună a agregatelor șl reducerea tim
pului de încărcare, s-au elaborat, de

însemnate economii de combustibil
Brigăzile de mecanici și fochiști 

din depourile de locomotive C.F.R. 
Brașov, Sibiu, Tg. Mureș, Sighișoara 
și Ciceu, folosind judicios forța 
trenurilor, remorcînd tot mai mul
te trenuri cu tonaj sporit au reușit 
să economisească pînă acum peste 
4 400 tone combustibil la locomoti
vele cu aburi și 1 480 tone combus
tibil la cele Diesel electrice. Valoa
rea combustibilului economisit se 
ridică la suma de peste 2 300 G00 
lei. Cele mai însemnate realizări 
le-au obținut mecanicii Aron Ne
meth, Sabin Barbu, Iacob Popa și 
Murg Lazăr de la depoul C.F.R. Bra
șov.

întrecerea mecanicilor și fochiștl- 
lor este sprijinită de lucrătorii fero
viari din stațiile de formare și în

lele subterane ale exploatării miniere 
Săsar din Baia Mare. Mai' precis, 
pe galeria direcțională 25 Nord. La 
capătul cel mai îndepărtat al tune
lului săpat în roca de granit a mun
telui, întîlnim o parte a brigăzii de 
mineri condusă de comunistul Por- 
firie Popa. Rînduiala la locul de 
muncă, „ținuta“ lucrării, ca și rezul
tatele înscrise în graficul întrece
rii atestă pe deplin faima de care se 
bucură între mineri brigada lui. în 
ultima vreme, ortacii lui Porfirie 
Popa au deschis în subteran 5 dru
muri noi. Unul dintre acestea — sec
torul VI — a devenit azi sectorul 
de bază al producției pe întreg a- 
nul în curs.

în alte locuri, vitezele de înaintare 
pe galerii sînt de ordinul sutelor de 
metri pe lună. La Săsar, unde du
ritatea rocii este mare, 70 m 

majoritatea apartamentelor noi. Căl
dura de afară e oprită să intre în 
casă, pentru iarnă se văd sobe sau 
calorifere, ba se pare chiar că și 
zgomotul pătrunde aici mai greu. 
Un singur element nu întîlneștl — 
zidul. Zidul din beton ori cărămidă. 
Peste tot — lemn. Panouri prefabri
cate din lemn.

De fapt, aceasta e noutatea prin
cipală. Casele cărora le sîntem oas
peți au fost clădite din panouri pre
fabricate, care au în structura lor 
plăci fibrolemnoase, iar în exterior 
plăci din așchii din lemn — mate
riale realizate prin industrializarea 
resturilor lemnoase din pădure — 
crăci, cioturi, capete, așchii — ori a 
celor rezultate din prelucrarea lem
nului în fabrici. Sînt acele resturi 
care odinioară, fiind considerate de
șeuri, erau lăsate în pădure ori puse 
pe foc.

Despre calitățile acestor două ma
teriale s-a mai scris. De altfel, 
P.F.L.-ul melaminat ori emailat e ad
mirat pe pereții navelor și autobu
zelor, pe mesele și mobilierul comer
cial și casnic etc., iar așchiile din

Vasile TINCU

(Continuare în pag. IlI-a) 

la Începutul anului și pînă în pre
zent, mai bine de 6 700 tone de oțel 
peste prevederile planului. Cele mai 
însemnate realizări au fost obținute 
de echipele conduse de prim-topito- 
rii Ion Stroe și Petru Mila, de la 
cuptorul nr. 4, care au elaborat pes
te plan aproape 2 400 tone de oțel.

drumare a trenurilor, de către echi
pele de întreținere și centralizare a 
căii, din atelierele de reparații. 
(Zamfira LUPȘA, tehnician, coresp. 
voluntar).

Sonde reactivate
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Petroliștii schelei Gura Ocniței, din ca
drul trustului de extracție Tîrgoviște, 
se străduiesc să reactiveze unele sonde 
din fondul inactiv care nu mai produ
ceau de mult timp. Pînă în prezent ei au 
redat producției 5 asemenea sonde. A- 
cestea au asigurat un spor considerabil 
de țiței. Și în cadrul trustului de extrac
ție Ploiești au fost reactivate în ultimul 
timp 16 sonde de la care s-a obținut 
un însemnat plus de producție.

viteză lunară de înaintare în
seamnă un record. Porfirie Popa 
și brigada lui l-au atins. Pen
tru meritele sale și ale brigăzii 
pe care o conduce li s-a decernat 
insigna de fruntaș în producției 
S-a făcut cu acest prilej un calcul 
foarte semnificativ. Dacă am încăr
ca în vagoane de cale ferată mine
reul excavat peste plan de briga
dă s-ar forma un tren cu... 135 va
goane. Se vor găsi desigur cefe
riști care să obiecteze. Se știe doar, 
un tren are mult mai puține vagoa
ne. Ceea ce nu-i va „deranja“ pe 
minerii de aici. A XX-a aniversa
re a eliberării patriei o vor întîm- 
pina cu noi succese.

Minerul, care în abataj înfrun
tă muntele învingîndu-1, este în 
viața de toate zilele un om obișnuit. 
L-am găsit zilele trecute acasă, la
masa de soris, lingă mezinul fami
liei. Unul din băieți își făcea lecții
le, celălalt citea. Alături, fetița și 
cel de-al treilea fiu cu preocupări si
milare. Cei mici sînt toți școlari. Și 
pionieri. In timpul liber, tatăl devi
ne pedagog și ajutorul lui se reflec
tă în carnetele de note ale copiilor. 
Sînt fruntași la învățătură ca și ta
tăl în mină. Am luat o... pauză și 
am ieșit în grădină. Un parfum suav 
de trandafir și liliac ne-a întîmpinat 
chiar la intrare. „Mîna“ gospodaru
lui se vede imediat. Aceeași ordine, 
aceeași organizare ca în abataj.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteii“

GEMENII
Cel pe care vi-i prezentăm s-au 

născut în august 1944. Sînt gemeni. 
Frații Popescu sînt amîndoi macara
gii pe unul din șantierele care înalță 
blocuri de locuințe la Iași. Iată-i la 
locul de muncă, în cabina unei ma
carale turn. Constantin și Ion Popescu 
sînt în întrecere. Acesta este și mo
tivul pentru care Ion a urcat (în pau
za de prînz) în cabina fratelui său. 
Ceva era în neregulă, Ia frînă, și era 
necesară o remediere urgentă.

Șeful de brigadă, Mihai Mănucă, îi 
făcu semn Iui Constantin să coboare. 
Un tînăr sprinten și vlnjos a coborît 
repede scara.

— E gata frîna ?
— Da, am aranjat-o. N-avea cine 

știe ce, dar ni s-a părut slabă.
— Și acum unde te duci ?
— La macaraua mea.
— Păi, nu ești Constantin f
— Nu, sînt Ion > uitați-vă, Constan

tin abia acum coboară.
Tovarășul Mănucă nu era prima 

dată pus în încurcătură cu frații Po
pescu. Și, cu siguranță că nu va fi ul
tima. Cei doi macaragii gemeni sea
mănă leit.

Priviți-i în fotografie șt veți obser
va cu ușurință acest lucru. Despre 
confuziile pe care le fac fetele, se fac 
uneori glume. Dar... să fim discreți.

Cei doi gemeni nu sînt cunoscut! 
doar pentru asemănarea lor. Se poate 
spune că ei au crescut pe șantier, vi- 
guroși, așa cum sînt și construcțiile 
pe care le ridică. Au aproape 4 ani în 
cîmpul muncii. Au lucrat la Buzău, la 
Ploiești și iată-i acum la Iași, în cel 
mai nou cartier — Socola-Nicolina. 
în brațul macaralelor turn pe care le

SERBĂRILE
MICILOR ȘCOLARI

Ieri au avut loc în întreaga tară 
serbările de sfîrșit de an școlar ale 
elevilor din clasele I-1V. Pretutindeni, 
Ia orașe și sate, în sălile de festivi
tăți ale școlilor, la teatrele de vară și 
căminele culturale, părinții și învăță
torii au împărtășit bucuria succeselor 
micilor școlari. Prin cîntec, joc și 
poezie, pionierii și școlarii și-au ex
primat dragostea lor față de partid, 
recunoștința pentru miile de școli nou 
construite, pentru manualele gratuite 
editate în milioane de exemplare, 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de învățătură și viață. Buche
tele de flori multicolore oferite ca
drelor didactice au ținut loc de cu
vinte alese de mulțumire pen
tru acei care ajută tînăra gene

Răsplata binemeritată a elevilor fruntași de la Școala de 8 ani nr. 175 
„Grivița Roșie"

Corul Școlii de 8 ani nr. 5 din raionul „30 Decembrie" a pregătit pentru
serbare un frumos program artistic. Foto : Gh. Vințilă

comandă e ceva din brațul puter- ră. Fac sport și își completează stu- 
nic al constructorului de azi. Intre- diile la cursurile serale.
cîndu-se pe ei, transportînd zilnic Cei doi frați gemeni au fost pri
zed ?i zeci de tone de prefabricate, miji la începutul acestui an în rîn- 
cărămizi, var, ciment și alte materiale, durile candidaților de partid în a- 
dau posibilitate montorilor, zidarilor ceeași zi, în aceeași adunare, 
și zugravilor să asigure un ritm ra
pid ridicării construcțiilor. La căminul Manole CORCACI
unde locuiesc au o conduită exempta- coresp. „Scînteii“

rație să-și însușească pas cu pas cu
noștințele necesare în viață.

Ziua împărțirii premiilor are întot
deauna semnificația unui bilanț. Rod
nica activitate a învățătorilor și ele
vilor a fost oglindită în carnetele pli
ne cu note de 9 și 10. La capătul unui 
an de muncă urmează zile de vacan
ță plăcută. In scurt timp, cravatele 
roșii vor flutura în adierile pădurilor 
și pe țărmul mării. Mulți dintre băie
ții și fetele pe care i-am întîlnit ia 
serbările școlare se vor număra prin
tre cei 2 100 000 de pionieri și școlari 
care vor petrece clipe de neuitat în 
excursii și drumeții, în taberele orga
nizate în cele mai pitorești locuri din 
(ară. Ei vor participa la spectacole ar
tistice, concursuri sportive și la alte 
manifestări cultural-educative organi
zate în timpul verii.

DUMINICĂ 
IN ȚARĂ
Sfîrșit de an»

la Universitatea 
populară

Duminică dimineață în sala mare 
a Palatului R. P. Romîne a avut loc 
festivitatea de închidere a cursurilor 
Universității populare din orașul 
București, organizată de Comitetul 
de stat pentru cultură și artă. 3 000 
de muncitori, ingineri, funcționari, 
cadre didactice, medici, elevi și stu- 
denți care au frecventat în acest an 
universitatea, au sărbătorit împreună 
acest sfîrșit de an școlar. Scriitorul 
Demostene Botez, președintele Con
siliului pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din Comite
tul de stat pentru cultură și artă, a 
făcut o trecere în revistă a succese
lor dobîndite în acest an de învăță- 
mînt. La cursurile Universității 
populare au fost înscriși 8 000 de 
cursanți, cu 4 000 mai mulți decît în 
anul precedent. în cadrul ei au 
funcționat 20 de cursuri pe diferite 
specialități, cuprinzînd domenii ale 
științei, tehnicii, artei și culturii. 
Au mai luat cuvîntul acad. Andrei 
Oțetea, directorul cursului „Istoria 
universală“, șf scriitorul Eusebiu Ca- 
milar, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, directorul 
cursului „Literatură romînă“. A ur
mat un spectacol literar-muzical.

Sărbătoarea cintecului 
dansului și portului 
argeșean

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Ca 
în fiecare an la Pitești a fost orga
nizată tradiționala sărbătoare a cîn- 
tecului, dansului și portului arge
șean. La această frumoasă serbare, 
închinată anul acesta celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
au prezentat spectacole 40 din cele 
mai bune formații corale, de dansuri, 
orchestre, ansambluri de călușari. Cei 
peste 3000 de artiști amatori, prezenți 
pe scenele Teatrului de Stat, grădinii 
de vară și pe estrada special amena
jată de pe stadionul din parcul Ar
geșul, au fost urmăriți cu interes de 
zeci de mii de spectatori. De o deo
sebită atenție s-au bucurat renumi
tele coruri din Călinești, Leordeni, 
Domnești, corul de femei al coo
perativei „Muncitoarea" din To- 
poloveni, ale palatului de cultură 
din Pitești, C.I.L.'i' Rm. Vîlcea, 
sindicatului minier Cîmpulung și al
tele, ca și formațiile de dansuri din 
Stoicănești, Stănești, Malaia, ansam
blul de călușari din Pădureți și al
tele.

Excursii în Carpațiî 
răsăriteni

BICAZ (coresp. „Scînteii’). — 
Ieri stațiunile de odihnă și locu
rile pitorești din Carpațiî răsări
teni au cunoscut o animație deo
sebită. Mii de excursioniști venițl 
din toate colțurile țării și-au dat 
parcă întîlniie în spectaculoasele 
chei ale Bicazului, la baraj și în 
împrejurimile lacului de acumu
lare, sau pe potecile umbroase 
ale Ceahlăului. Mulți dintre ei au 
sosit încă din ajun, poposind pes
te noapte la cabanele din stațiu
nea Lacul Roșu, din Bicaz sau de 
pe Ceahlău. Cei mai matinali s-au 
dovedit a fi iubitorii de ascen
siuni, care au luat pieptiș traseul 
marcat al Ceahlăului, o dată cu 
răsăritul soarelui. Deschiderea 
sezonului de pescuit pe lacul de 
acumulare de la Bicaz a atras un 
mare număr de pescari amatori 
din împrejurimi, care s-au înșirat 
cît ține malul stîng al lacului.

Una din principalele atracții 
pentru turiști a constituit-o plim
bările pe fața liniștită a lacului 
de acumulare. In tot cursul zilei 
de ieri le-au stat la dispoziție 8 
ambarcațiuni : două curse de per
soane și 6 șalupe taxi, cu care 
excursioniștii au organizat curse 
de agrement.

Din nou 
la pescuit

încă nu se luminase bine de 
ziuă și sportivi pescari amatori 
din București se îndreptau spre 
locurile bine cunoscute cu apă 
și pește. O mare parte din cei 
peste 13 000 de pescari amatori 
din regiunea București s-au în
tîlnit ieri în prima zi de pescuit 
pe malurile apelor de pe văile 
Pasărea, Afumați, Cernica, Ber- 
ceni, Pitească etc. în regiunea 
București sînt peste 2000 ha cu 
bălți, iazuri amenajate și natu
rale.

Manifestări 
c u It u r a I ■ a rt is t i c e

ARAD (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri ■ dimineață Filarmonica de 
stat din localitate a prezentat un 
concert simfonic pentru tineret în 
sala Palatului cultural. Sub ba
gheta dirijorului Jan Hugo Huss 
programul a cuprins, printre alte
le, „Rapsodia romînă" de Ciprian 
Porumbescu, Simfonia a 5-a în do 
minor de Beethoven. Solistul con
certului a fost violonistul Daniel 
Podlovski, laureat al concursului 
„George Enescu". Seara, tot la 
Palatul culturii a avut loc un con
cert dat de corul Filarmonicii de 
stat „Banatul" din Timișoara, di
rijat de Ion Romînu. La orele 20 
pe scena teatrului de stat a fost 
prezentată piesa „Nu puneți dra
gostea la încercare", adaptare de 
George Carabin, după un scena
riu de Basilio Locatelli.
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Mai miu produși

de la anîmalele-matcă

© Fișe de evidentă individuale ® Calificarea 
operatorilor @ Mijloace rapide pentru transportul 
materialului biologic ® Diagnosticul gestației la vaci

Creșterea numărului de animale 
depinde, în primul rînd, de obține
rea a cît mai mulți produși de lae- 
fectivele-matcă. Totodată, aceasta dă 
putința să se obțină producții mai 
mari de lapte, cu cheltuieli mai re
duse. Ținînd seama de aceste cerin
țe, lucrătorii unității noastre se preo
cupă de organizarea tot mai bună a 
acțiunii de însămînțare artificială a 
animalelor.

Cu sprijinul comitetului raional de 
partid și al Consiliului agricol raio
nal Galați, Centrul de însămînțări 
artificiale Șendreni a organizat con
sfătuiri cu conducerile gospodăriilor 
colective, cu colectiviștii care lu
crează în sectorul zootehnic, unde 
s-a dezbătut temeinic această pro
blemă. Pe baza analizei efectuate 
din timp, s-a arătat gospodăriilor co
lective că perioada de multe luni 
care trece de la fătare pînă la insta
larea noii gestații reprezintă o pier
dere însemnată. Din analiza datelor 
culese de la gospodăriile colective 
din Pechea, Odaia Manolache, Vî
nători, T. Vladimirescu, Tulucești și 
Șendreni a reieșit că într-un an s-au 
pierdut 859 de luni de lactație, în 
care timp s-ar fi putut obține o pro
ducție totală de 154 620 litri de 
lapte.

Să luăm de exemplu două gospo
dării mari, „11 Iunie“ din Pechea, 
care are 564 de vaci, și cea din Șivița, 
454 vaci și juninci. In G.A.C. „11 
Iunie“ la diagnosticul gestației făcut 
în septembrie 1963 la 43 de vaci, pe
rioada de la fătare și pînă la insta
larea gestației a fost în medie de 3,2 
luni ; la Șivița, la 34 de vaci perioa
da era de 9 luni. Aceasta demon
strează că în timp ce la gospodăria 
colectivă din Pechea a fost o preo
cupare deosebită pentru controlul 
vacilor, însămînțarea lor artificială 
la momentul optim și furajarea în 
condiții corespunzătoare, la G.A.C.

Șivița nu a existat această preocu
pare. Și la această gospodărie, că
tre sfîrșitul anului 1963 s-au luat 
măsuri de furajare mai bună a ani
malelor, s-au procurat medicamente 
pentru combaterea sterilității și s-a 
executat diagnosticul gestației la 
timpul potrivit ceea ce a dus la ob
ținerea unor rezultate mai bune.

Ținînd seama de însemnătatea pe 
care o are obținerea unui număr cit 
mai mare de produși de Ia animale- 
le-matcă, centrul de însămînțări ar
tificiale Șendreni a luat o serie de 
măsuri pentru scurtarea perioadei 
medii cuprinse între fătare și insta
larea gestației, astfel ca aceasta să 
nu fie mai nare de două luni. în re
zolvarea acestei probleme, un sprijin 
prețios am primit din partea consi
liilor de conducere ale gospodăriilor 
colective, organizațiilor și grupelor 
de partid din brigăzile zootehnice, 
care au analizat problemele privind 
organizarea reproducției. La G.A.C. 
Pechea, T. Vladimirescu etc. opera
torii acțiunii de însămînțare artifi
cială au prezentat referate privind 
realizarea planului de montă și fătări. 
In ședințele lunare din cadrul C.I.A. 
s-a analizat cum se preocupă aceștia 
de scurtarea perioadei dintre făta- 
re-gestație.

La punctele de însămînțare artifi
cială s-au făcut niște cutii, cu 32 de 
compartimente, în care s-au intro
dus fișe cu date privind starea de 
reproducție a fiecărei vaci. Dacă o 
vacă a fost însămînțată artificial la 
8 februarie, fișa s-a mutat peste 18 
zile (26 februarie), cînd s-a urmă
rit dacă vaca a intrat din nou în căl
duri, pentru a fi însămînțată artifi
cial. In caz contrar, fișa se mută în 
compartimentul care reprezintă ziua 
următoare. Fișele vacilor însămînța- 
te artificial și care nu mai intră în 
călduri se trec în compartimentul 
nr. 32 pentru diagnosticul gestației.

Tov. Eremla Victoria de Ia G.A.S. Popoștl-Leordenl este una din lngrL 
Jitoarele fruntașe care crește viței sănătoși, bine dezvoltați

Acest sistem de evidență simplu și 
practic este ușor de urmărit de către 
fiecare mulgător.

în vederea cunoașterii stării de 
reproducție a fiecărei vaci, s-a tre
cut la permanentizarea îngrijitorilor 
și la retribuirea lor după rezultatele 
obținute, încît să fie cointeresați să 
obțină numărul de viței prevăzut și 
să asigure ca vacile 
țațe artificial la cel 
la fătare.

Consiliul agricol 
ne-a ajutat și în luarea altor măsuri 
de care depinde bunul mers al ac
țiunilor de însămînțare artificială. 
Menționăm sprijinul primit în con
fecționarea de cutii de protecție a 
termoselor, transportul acestora cu 
cele mai rapide mijloace, în așa fel 
ca materialul biologic să ajungă în 
cel mai îndepărtat punct de însă
mînțare artificială în nu mai mult 
de patru ore.

Spre a micșora cît mai mult pe
rioada de la ultima fătare la insta
larea gestației la vacile care nu ma
nifestau călduri mai mult de două 
luni, s-au luat măsuri de tratare a 
lor. In total au fost tratate 1 584 de 
vaci cu gonadotropină serică și alte 
preparate. în felul acesta au putut* 
fi redate producției, rămînînd ges- 
tante, 751 de vaci.

La G.A.C. Odaia Manolache, în 
1962 de la 189 de vaci s-au pierdut 
237 luni de lactație, rezultînd că în 
total s-au pierdut 40 290 litri de lap
te. In 1963, la aceeași gospodărie, 
lunile de lactație pierdute s-au re
dus la 160.

Astfel de exemple se pot da din 
multe gospodării colective, în care 
s-a analizat starea de reproducție a 
fiecărei vaci și s-au luat măsuri 
pentru realizarea integrală a planu
lui de montă și fătări. Dacă ne-am 
fi interesat, în general, de fermele 
de vaci ale gospodăriilor colective, 
așa cum se mai întîmplă pe alocuri, 
n-am fi realizat mare lucru. A fost 
nevoie, uneori, să stăm ore întregi de 
vorbă cu mulgătorii, inginerii zooteh- 
niști din G.A.C., medici veterinari 
de circumscripție pentru a depista 
cauzele care determină ca o vacă 
sau alta să nu rămînă gestantă.

Analizînd perioada trecută de la 
fătare, pe fiecare vacă, a reieșit, că 
la vaca cu nr. matricol 31 de la gos
podăria colectivă Vînători, în 1962, 
intervalul fătare-însămînțare fecun
dă a fost de 10 luni. In 1963 această 
perioadă s-a redus la normal. Multe 
asemenea vaci, care constituiau o 
pagubă, odată redate producției au 
devenit rentabile pentru gospodării
le colective, iar pentru noi, specialiș
tii, constituie o sursă de satisfacție 
și mîndrie profesională.

Sîntem convinși că în acest an, a- 
plicînd tot complexul de măsuri 
tehnico-organizatorice, vom reuși să 
reducem cît mai mult media pe
rioadei de la fătare la instalarea 
gestației, contribuind la obținerea 
unui număr cît mai mare de pro
duși de 
creșterea 
carne.

Zilele Mihail Eminescu

raional Galați

Coral Uzinelor „23 August* In concurs

să fie însămîn- 
mult 2 luni de

Foto : Gh. Vințilă
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Sesiune științifică
BOTOȘANI (coresp. „Scînteli"). — 

Ieri, au început la Botoșani lucrările 
sesiunii științifice M. Eminescu, or
ganizată de Societatea de științe is
torice și filologice din R.P.R., cu 
prilejul comemorării a 75 ani de la 
moartea marelui poet.

La sesiune participă reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntului, ai So
cietății de științe istorice și filologice, 
cercetători științifici din întreaga 
țară, cadre didactice din învățămîn- 
tul mediu și superior, numeroși inte
lectuali, oameni ai muncii.

în prima zi a sesiunii au fost pre
zentate 7 comunicări științifice pri
vind viața și opera poetului. Prof, 
univ. Mihai Pop, director adjunct al 
Institutului de folclor al Academiei 
R.P.R., a prezentat comunicarea „E- 
minescu și folclorul”, conf. univ. A- 
lexandru Piru : „Aspecte satirice în 
creația eminesciană", conf. univ. Eu
gen Todoran (Timișoara) : „Natura în 
poezia luf M. Eminescu", prof. Ion 
Seredeanu (Cluj) : „Dorul în creația 
eminesciană", criticul literar Eugen 
Simion : „Posteritatea literară a luf 
Eminescu", dr. Vasile Bînzar (Boto- 
•șani) : „Cadrul botoșănean în crea- 
’ția eminesciană". Lucrările sesiunii 
continuă în zilele de luni și marți.

Numărul special 
al revistei 
„Luceafărul“

Turneul orchestrei 
radioteleviziunii ungare

Pe scena Teatrului C.C.S.

la efectivele-matcă și la 
producției de lapte și

zootehnist Cornel RADU 
Centrului de însămînțări

Ing.
șeful
artificiale Șendreni, regiunea 
Galați

Numărul de sîmbătă al revistei 
„Luceafărul“ este dedicat lui Mi
hail Eminescu. Critici și istorici li
terari de prestigiu ca și tineri cer
cetători abordează în studii și arti
cole diferite aspecte ale operei ma
relui poet. Revista reproduce unul 
din ultimele articole scrise de acad. 
Tudor Vianu care subliniază valoarea 
universală a operei lui Eminescu. 
Acad. G. Călinescu semnează arti
colul „Eminescu și arta", iar acad. 
Aurel Avramescu 
pările științifice 
„Poetul și vremea 
tulează cuvîntul 
Mihai Beniuc.

Dintre numeroasele articole pe 
care le cuprinde sumarul număru
lui, amintim de asemenea : „Emi
nescu, poet al poporului romîn" de 
Al. Andrițoiu, „Cum lucra Emines
cu" de Mihu Dragomir, cronica li
terară dedicată volumului „Viața 
lui M. Eminescu“ de G. Călinescu, 
semnată de Marin Bucur, „închina
rea unui moldovean" de Alecu Ivan 
Ghilia, „Eminescu în presa socialis
tă“ de Teodor Vîrgolici, „Metafora 
satirică“ de Cornel Regman, „Cul
tura și literatura națională“ de Mi
hai Drăgan etc.

Și poeții își aduc în paginile „Lu
ceafărului“ prinosul de recunoștință 
față de neîntrecutul maestru al 'li
ricii romînești. Versuri închinate lui 
M. Eminescu semnează Radu Bou- 
reanu, Majtényi Erik, N. Stoian, 
Gh. Tomozei, Marin Sorescu, Mihai 
Negulescu, Victoria Ana Tăușan, 
Gabriela Melinescu ș.a.

Ultima pagină a revistei înfățișează 
facsimile, mărturii privind larga răs
pândire a operei lui Eminescu, peste 
hotare, ca și părerile unor scriitori 
din străinătate despre versurile celui 
mai mare poet romîn. Numărul este 
bogat ilustrat, cu fotografii și repro
duceri de artă plastică.

prezintă preocu- 
ale scriitorului, 

noastră“ se inti- 
academicianului

Turneul pe care îl întreprinde la 
noi Orchestra simfonică a radiotele- 
viziunii din R. P. Ungară s-a des
chis, la București, în Studioul de 
concerte al radioteleviziunii. în semn 
de prietenie și omagiu pentru creația 
muzicală 
oaspeții 
primului 
simfonic“ 
tru emerit al 
mînă.

Deși relativ 
dioteleviziunii 
tat, prin datele realizărilor și apre
cierilor consemnate în programul de 
sală, cu o carte de vizită bogată, 
privind activitatea curentă de înre
gistrări și concerte, dusă în țară cît 
și peste hotare; carte de vizită în
tregită de referirile elogioase la 
adresa soliștilor, pianistul Kornél 
Zemplény,' violoncelistul Lâszlô Mezö 
—■ nume nou în arta interpretativă 
maghiară (în 1963 a cîștigat primul 
premiu al concursului internațional 
„Pablo Casals“ de la Budapesta) — 
cît și la adresa dirijorului György 
Lehel, laureat (ca și Zemplény) al 
premiului Liszt.

Disciplina cîntatului, dezvoltată, 
de bună seamă și datorită exigen
țelor activității de înregistrări (dis
ciplină pe care o cronică pariziană o 
releva ca o însușire a orchestrei ma
ghiare, ca o chezășie în ascensiunea 
ei spre cele mai redutabile înălțimi 
artistice), s-a manifestat din capul 
locului. Motivul ritmic al piesei lui 
I. Dumitrescu — un fel de „bolero“ 
romînesc — a fost redat cu preg
nanță și am admirat în interpre
tare mai. ales emisiunea și calitatea 
sonoră și omogenă a alămurilor. 
Prezentarea plină de însuflețire a 
Simfoniei nr. 94 de Haydn a stră
lucit, sub conducerea fermă, dina
mizatoare, a dirijorului, foarte atent 
secondat de concert-maestru, îndeo
sebi în finalul lucrării, atenuînd im
presia pe care am avut-o, pe alocuri, 
a existenței unor surplusuri în ex
presie.

Am ascultat, după pauză, Concer
tino de compozitorul maghiar con-

romînească de astăzi, 
au înscris la începutul 
lor program „Preludiu 

de Ion Dumitrescu, maes- 
artei din R. P. Ro-

tînără, Orchestra ra- 
maghiare s-a prezen-

temporari Păi Kadôsa. Este o spiri
tuală suită de divertisment, care o- 
feră solistului numeroase posibili
tăți de afirmare a măiestriei. Inter
pret al unor impunătoare concerte 
și sonate pe care le cunoaștem din 
înregistrări de incontestabil presti
giu artistic, Zemplény s-a dovedit a 
fi, și în tălmăcirea acestui concerti
no, un pianist-muzician cu o tehni
că solidă și clară, animat de dorința 
de a lumina printr-o autentică viziu
ne proprie ceea ce cîntă.

In încheierea programului susținut 
joi seara la București, Orchestra ra
dioteleviziunii din Budapesta a dat, 
sub bagheta lui György Lehel, în
treaga măsură a capacităților ei ar
tistice, în desfășurarea virtuoasă de 
ansamblu a Suitei a Il-a extrasă de 
Ravel din muzica baletului „Daphnis 
și Chloe“. Succesului serii i s-a a- 
dăugat Intermezzo din Suita „Harry 
Janos“ de Kodaly, piesă în care pu
blicul larg de pretutindeni salută 
prezența și valorificarea componis
tică a folclorului maghiar, cu figuri
le lui ritmice caracteristice, cu an
trenantele lui sonorități.

Aseară orchestra simfonică a ra
dioteleviziunii , din R. P. Ungară a 
prezentat la București cel de-al doi
lea concert al său, cuprinzînd simfo
nia nr. 2 în Re major de Brahms, 
concertul pentru violoncel și orches
tră de Șostakovici, și „Păunul“ de 
Kodăly Zoltân. Cu acest prilej pu
blicul nostru a apreciat din nou, cu 
căldură, calitățile orchestrei și ale 
dirijorului ei, precum și muzicalita
tea viguroasă, virtuozitatea violonce
listului Mézô Lâszlô.

Artiștii amatori 
în concurs

Eugen PRICOPE

Agenda muzicala

VOLUNTARI

Vineri, 12 iunie, ora 20, în sala 
Dalles va avea loc un recital de 
canto susținut de tineri înscriși la 
cel de-al III-lea concurs internațio
nal „George Enescu”. In program : 
lucrări de Enescu, Haendel, Mozart, 
Verdi, Respighi,

Sîmbătă, 13 iunie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va 
avea loc un concert de coruri din 
opere susținut de Corul Filarmoni
cii de stat „George Enescu“. Diri
jor : V. Pîntea.

intr-o singură zi Cînd va intra
Säptämina aceasta
pe ecrane

Faptele s-au petrecut recent, în- 
tr-o dimineață. Pe platforma puțului 
central al minei Petrila coliviile se 
goleau cu repeziciune și își conti
nuau drumul obișnuit spre adîncuri. 
Mecanicul mînuia cu siguranță ma
netele, urmărind șirul neîntrerupt al 
vagoneților. Deodată văzu la ca
blu cîteva fire rupte și dădu sem
nalul de oprire. Maistrul Iosif Ber
dan veni imediat la fața locului. 
El constată avaria și anunță echi
pele de intervenție. Cablul trebuia 
înlocuit. Operația durează, în mod 
obișnuit, 2—3 zile. Echipele au ho- 
tărît să acționeze rapid și să scur
teze acest termen.

Echipa lui Dănescu coborî în 
mină, la ultimul orizont; echipa lui 
Antal urcă în turn, iar Ambruș ră
mase cu ai lui pe rampa puțului. 
Maistrul își îndreptă atenția mai 
întîi spre cei care lucrau în turn. 
Acolo, cablul avariat trebuia prins 
bine ca nu cumva să lunece după 
desprinderea din lacătul coliviei

da suprafață. Dacă s-ar fl întîmplat 
așa ceva, scoaterea lui ar fi durat 
cîteva zile. Lucrînd cu atenție, cei 
din turnul puțului au fixat cablul 
în centuri solide, de metal.

Au urmat alte ore de muncă în
cordată pentru așezarea cablului 
nou la locul lui. Aceasta a cerut 
mult curăț, îndemînare și precizie. 
Berdan dădea comenzi scurte, îl 
îndruma cină pe cei din turn, cînd 
pe cei din mină. Cînd s-au făcut 
probele, s-a văzut că totul era în 
ordine.

înnoptase. Cum colivia urca în
cet, de la gura minei se deslușea 
din ce în ce mai bine lumina lămpi
lor. Cei din echipa lui Dănescu au 
ieșit pe rînd. Erau așteptați cu ne
răbdare. S-au îmbrățișat de bucu
rie. Schimbaseră cablul într-o sin
gură zi. în dimineața următoare 
minerii își puteau relua munca.

D. IONAȘCU 
miner

Serviciul tehnic al Combinatului 
siderurgic Reșița rezolvă probleme 
importante de producție. Elaborînd 
la timp tehnologii, norme de con
sum, proiecte de standarde etc., co
lectivul serviciului tehnic se bucură 
de o bună reputație.

Din păcate, acest colectiv nu-și 
poate îndrepta toate forțele spre 
rezolvarea problemelor tehnice, de
oarece este încărcat cu lucrări ce 
cad în sarcina altora. Bunăoară, 
trebuie să alcătuiască procese ver
bale ale unor adunări care nu dez
bat probleme de tehnică, să întoc
mească răspunsuri la articolele a- 
părute în ziare și publicații, deși 
aceasta este o obligație a conduce
rilor unităților vizate. Tot serviciul 
tehnic se ocupă de mica mecaniza
re. Aceasta privește mai curînd ser
viciul mecanic-șef, care are sarcina 
de plan și posibilitățile să abordeze

practic asemenea probleme. Tra
ducerile unor materiale documen
tare din limbi străine le fac ade
sea ingineri de la serviciul tehnic. 
Toate acestea arată că sfera acti
vității serviciului tehnic nu e con
turată precis.

Considerăm că 
serviciul tehnic să-și desfășoare 
activitatea împreună cu serviciul 
studii și cercetări, cu care are mul
te preocupări comune. Amintim că 
și în prezent studiile „Maselote 
izoterme" și „Mărimea durabilită
ții camerelor regeneratoare de la 
cuptoarele Martin" au fost efec
tuate de serviciul tehnic, deși ele 
ar trebui să fie realizate de ser
viciul de studii și cercetări. Dacă 
aceste servicii ar lucra împreună, 
studierea tehnicii înaintate în ve
derea promovării procedeelor teh
nologice noi ar avea mai multă 
continuitate, asigurîndu-se tot
odată coordonarea unor probleme 
deosebit de importante pentru 
combinat.

ar fi nimerit ca

anul în curs, sînt prevăzute 5 000 
de proiecții.

Cursurile de „sanminim" sînt tot 
o formă de educație sanitară obli
gatorie pentru cei ce lucrează în 
sectorul alimentar, frizeri-coafori, 
îucrătorii din hoteluri, băi, centrale

Inspecția de stat pentru igienă și 
protecția muncii a Capitalei desfă
șoară o activitate susținută de edu
cație sanitară a cetățenilor. In școli, 
dispensare, întreprinderi, cartiere se 
difuzează broșuri, pliante, se (in 
conferințe și se prezintă filme prin
care se dau îndrumări și sfaturi sa- de aprovizionare cu apă potabilă. In 
nitare. In colaborare cu Crucea ro
șie continuă instruirea populației 
prin cursurile de igienă și de prim 
ajutor, cursurile de îngrijire a bol
navilor în familie și de echipieri sa
nitari. în ultimul timp au fost rea
lizate filme educativ-sanitare : „An
cheta", „Soare și aer", „Ascaridio- 
za°, „Apă vie", „Sănătatea este în 
mîinile tale", „Bastonașul". Pentru

ultimii ani, prin aceste cursuri au 
trecut peste 30 000 de persoane. Ser
viciul de educație sanitară din In
specția de stat pentru igienă și pro
tecția muncii a Capitalei a pus la 
punct programele analitice pentru 
toate tipurile de cursuri și a tipă
rit 30 000 manuale de „sanminim" a- 
limentar,

Ca activitate editorială se remar
că tipăriturile destinate susținerii 
acfiunii de control complex al stării 
de sănătate a populației. Broșura 
ilustrată în culori „Cum ne ferim de 
bolile molipsitoare" a fost difuzată 
în 70 000 de familii, prin interme
diul școlilor din Capitală. Alte tipă
rituri sînt în pregătire.

în cadrul preocupărilor pentru îm
bunătățirea diferitelor forme și me
tode de educație sanitară și pentru 
sporirea eficientei acestei activități 
s-au întreprins studii privind cursu
rile „Școala mamei", educația sani
tară în focarele de boli transmisi
bile, atragerea activiștilor sanitari 
voluntari din întreprinderi la popu
larizarea respectării măsurilor de 
protecția muncii.

Dr- Dan ABULIUS 
corespondent voluntar

Un grup de tehnicieni 
de la 
Reșița

Combinatul siderurgic

Hula Blăjelului — așa este denumită 
cununa de dealuri situată la ieșirea din 
Mediaș, spre Bazna. Șoseaua duce prin
tre viile renumite ale văii Tîrnavei. în 
vale se așterne Mediașul, cu noile sale 
construcții. De pe dealuri, în dreapta se 
poate vedea cartierul de blocuri Gura 
Cîmpului, străbătut de alei îngrijite, de 
trotuare ; ochiul fi se odihnește privind 
iarba de un verde crud și pomii din 
parcuri. La amenajarea acestora, o mînă 
de ajutor au dat și cetățenii din cartier : 
numai pînă la sfîrșitul lunii mai au pres
tat 4 100 de ore muncă patriotică. în 
stînga, un alt loc de agrement, „Gre- 
veln". Cetăfenii din această circumscrip
ție au săpat șanful, au montat și apoi au

în funcțiune ?
Uzina de fire și fibre sintetice 

Săvinești, unde lucrez, este înzes
trată- cu mașini moderne, de înal
tă tehnicitate, printre care cu pes
te 14 000 de aparate de măsură, re
glaj automat și elemente de auto
matizare instalate. Toate acestea 
trebuie verificate și reparate perio
dic, conform graficelor stabilite. 
Pentru ca lucrările de întreținere a 
acestei aparaturi complexe să se 
facă la nivelul corespunzător, uzina 
avea neapărată nevoie de un atelier 
central de reparații ATM, așa cum 
există în întreprinderile similare 
din țară. S-au și luat unele mă
suri : a început amenajarea unei 
clădiri, s-a confecționat mobilierul 
necesar etc. Valoric, lucrările de a- 
menajare a atelierului sînt execu
tate în proporție de peste două 
treimi, dar din noiembrie anul tre
cut, construcția a fost abandonată 
și nici pînă în momentul de față 
nu a mai fost reluată. Din această 
cauză suferă buna gospodărire 
mijloacelor tehnice din uzină.

Florin BURUIANĂ 
inginer

a

astupat conducta de apă pe o distantă 
de peste 600 de metri ; au contribuit la 
pietruirea a circa 8 000 m p de drum.

In depărtare, printre dealuri, se zăresc 
noile case din cartierul „După Stejar". 
Deputatul acestui cartier, Schlosser Mi
hai, s-a dovedit întotdeauna un bun 
gospodar. Același lucru se poate spune 
despre cei mai mulfi cetăjeni ai cartie
rului. în ultimii doi-trei ani, cu ajutorul 
lor, pe terenuri virane, în locul cărărilor 
și ulițelor au fost amenajate străzi, tro
tuare, parcuri.

Florin NISTORESCU
secretarul Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc 
Mediaș

„Cel trei mușchetari" — coproduc
ție franco-italianâ, adaptare după 
romanul lui Al. Dumas (regia Ber
nard Borderie).

Am ajuns șl rege — comedie rea
lizată de studioul din Barrandov 
(Cehoslovacia). Regia : Martin Fric.

Cerul și mocirla — film documen
tar francez în regia lui Pierre-Domi
nique Gaisseau.

O adevărată paradă a ritmului și 
melodiilor a avut loc timp de 10 zile 
pe scena Teatrului C.C.S. din Capi
tală, cu prilejul desfășurării ultimei 
etape a fazei orășenești din cadrul 
celui de-al VII-Iea concurs al artiști
lor amatori.

Au apărut pe scena concursului, 
alături de formații cunoscute, cu o 
bogată activitate artistică, noi for
mații reunind sute de artiști a- 
matori. Juriul, publicul spectator 
i-au ascultat din nou cu admira
ție pe cei 150 de coriști ai Uzi
nelor „Republica". Formația acti
vează de 15 ani, deține mai multe 
premii și distincții de la concursurile 
de pînă acum. Ei au interpretat la 
concurs un fragment din „Oratoriul 
eliberării" de Radu Palade, „Fante
zie" de Beethoven, prelucrări de fol
clor din regiunea București, folclor 
muncitoresc. Și coriștii uzinelor ve
cine — „23 August" (cu o activitate 
neîntreruptă de 16 ani) s-au prezentat 
cu un repertoriu cuprinzînd „Partid 
glorios" de Mircea Neagu, cîntece 
pentru Uzina „23 August" de. Matei 
Socor, finalul actûhri àl'll-léa din o- ț 
pera „Tannhäuser" dé' Wagrier.

Dezvoltarea continuă a mișcării ar
tistice dé amatori a fost 'ilus
trată și de formațiile constituite 
abia anul 
reprezentat cu 
misimfonică 
mica" alcătuită din 28 de 
mentiști. In numai un an 
vitale această formație a reușit să-și 
formeze un repertoriu bogat și variat 
(uverturile la „Liliacul", „Voievodul 
țiganilor", „Coțofana hoață", suita 1 și 
2 din „Peer Gynt" de Grieg, suite pe 
teme populare). Și orchestra semisim- 
fonică a M.T.Tc., care a luat ființă 
tot anul trecut, a susținut, înainte de 
concurs, concerte avînd în reperto
riu Balada de Ciprian Porumbescu, 
simfonia de Haydn, uvertura de 
Glück.

Programele brigăzilor artistice de a- 
giiație erau strîns legate de actuali
tate, de viața și preocupările colec
tivelor din care fac parte. Brigada 
Uzinei „Vulcan" a venit 
cu programul „Din mugurii 
gust 23", iar cea de la 
„23 August" a prezentat 
mul „La noi, la motoare".

Frumoase jocuri populare 
giunea București au prezentat dansa
torii de la Întreprinderea de bere 
„Rahova".

Unele formații de jocuri au adus pe 
scenă dansuri inspirate de noile rea
lizări.

La actuala etapă a concursului, de
venit tradițional, au participat 200 din 
cele 995 formații antrenate la fazele 
anterioare, cu 128 mai multe decît au 
luat parte la ediția precedentă a con
cursului.

trecut. Pe acestea le-a 
cinste orchestra se

tt cooperativei „Chi- 
inștru- 

de ac ti-

la concurs 
lui Au- 
Uzinele 
progra-

din re-

Aurelia GOLIANU

CINEMATOGRAFE. — MADAME SANS- 
GENE — film pentru ecran panoramic: 
Sala Palatului R. P. Romîne (rulează la 
orele 20,15 cu seria de bilete nr. 1193), 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). CEI
TREI MUȘCHETARI — cinemascop (am
bele serii): Republica (Bd. Magheru nr. 
2), București (Bd. 6 Martie nr. 6), Fero
viar (Calea Grivlțel nr. 80), Grivița (Ca
lea Grivițel — podul Basarab), Grădina 
„Doina“ (Str. Doamnei nr. 9), Stadionul 
„Dinamo” (Șos. Ștefan cel Mare). AM 
AJUNS REGE: Carpați (Bd. Magheru nr. 
29), Capitol (și grădină — Bd. 6 Martie 
nr. 16), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), 
Grădina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75), 
Melodia (Șos. Ștefan cel Mare — colț 
cu Str. Lizeanu), Grădina „Progresul“ 
(Str. Ion Vidu nr. 5). LUMEA COMICA 
A LUI HAROLD LLOYD: Festival (Bd. 
6 Martie nr. 14), Grădina „Festival" (Pa
sajul „Eforia”), Tomis (și grădină — Ca
lea Văcărești nr. 21), Aurora (și gră
dină — Bd. Dimitrov nr. 118), Feren
tari. (Calea Ferentari nr. 86), Patinoarul 
„23 August (Bd. Muncii), Arenele Liber
tății (Str. 11 Iunie). AVENTURILE UNUI 
TINAR — cinemascop: Victoria (Bd. 6 
Martie nr. 7). TOTUL DESPRE EVA: 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2). LITUR
GHIA DE LA MIEZUL NOPȚII — cine
mascop: Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12). 
VIAȚA SPORTIVA: Union (Str. 13 De
cembrie nr. 5—7). PROGRAM DE FIL
ME PENTRU COPII (dimineața): Doina 
(Str. Doamnei nr. 9). UN OM CARE NU 
EXISTĂ (după-amiază): Doina, Arta (Ca
lea Călărași nr. 153). CEI PATRU CĂ
LUGĂRI: Giulești (Calea Giulești nr. 56), 
Bucegl (și grădină — Bd. 1 Mai nr. 57). 
DON JÜAN; GRĂDINA BOTANICĂ DIN 
BATUMI; UN PROMETEU AL ZILELOR 
NOASTRE; UN SOLIST ȘI UN 
CUARTET; FAPTE DE VITEJIE: Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). DOMNI
ȘOARA... BARBĂ-ALBASTRĂ: înfrăți
rea între popoare (Bd. Bucureștii-Noi). 
IMBLINZITORII DE BICICLETE — ci
nemascop: Excelsior (Bd. i Mal nr. 174). 
CODIN: Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
RENUL ALB: Dacia (Calea Grlviței nr. 
137). ANACONDA: Buzești (șl grădină — 
Str. Buzești nr. 9—11), Munca (Șos. Ml-

hai Bravu nr. 221), Grădina „Vitan“ (Ca
lea Dudești). FĂRĂ TEAMA ȘI REPROȘ: 
Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). DRA
GOSTE LUNGA DE-O SEARĂ: Unirea 
(Bd. 1 Mai nr. 143). DEZRĂDĂCINAȚII: 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). FOTO 
HABER: Vitan (Calea Dudești nr. 97). 
CAUZE DREPTE — cinemascop: Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127), Drumul Să
rii (Str. Drumul Sării nr. 30), Grădina 
„Moșilor“ (Calea Moșilor nr. 221). NU 
PLECA: Popular (Str. Mătăsarl nr. 31). 
CUM STĂM, TINERE?: Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 221). LIMUZINA NEAGRĂ — 
cinemascop: Cosmos (Bd. 30 Decembrie 
nr. 89). ZILE DE FIOR ȘI RÎS: Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127). HAIDUCUL 
DE PE CEREMUȘ: Colentina (șl grădină 
— Șos. Colentina nr. 84). FRAȚII COR- 
SICANI — cinemascop: Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 61), Grădina „Arta“ (Calea 
Călărași nr. 153). TINĂRUL DE PE VA
SUL COLUMB — cinemascop: Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2), Flamura (Șos. 
Giurgiului nr. 155). GOLFUL ELENA: Lu
ceafărul (Calea Rahovel nr. 118).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 ’— Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
filmele: „Cine a spus „Miau“?” șil 
„Poveste cu iepurași ", 19,30 — Filmul 
„Cartierul viselor”. 21,10 — Seară de ro
manțe. 21,40 -- Telesport. In încheiere : 
Buletin de. știri și buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 iunie. In țară: vreme schimbățoare 
cu cer temporar acoperit. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice, mai ales în vestul 
șl nord-vestul țării, vînt slab pînă la 
potrivit cu unele intensificări trecătoare. 
Temperatura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8—18 grade, 
iar maximele între 22—32 grade.

In București: vreme schimbătoare cu 
cer variabil, mai mult senin noaptea șl 
dimineața. Vor cădea averse trecătoare 
de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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în preajma parcului zoologic de la 
Băneasa răsună zgomote neliniștitoa
re.,, Leoparzii și tigrii ciulesc urechi
le, cervideele tresar și se încordează, 
gata de salt, în timp ce regele deșer
tului șfichiuiește cu coada grafiile 
cuștii, Doar moș Martin, favoritul co
piilor, rămîne imperturbabil : știe, pe
semne, că nu-i nici un pericol.

Intr-adevăr, nenumăratele împușcă
turi care tulbură în această dimineață 
duminicală tihna pădurii nu sînt des
tinate vreunei viețuitoare cu blană sau 
pene ; ele vizează țintele cu cercuri 
concentrice de pe poligonul Tunari, 
unde se dispută proba inaugurală a 
concursului international de tir. întinși 
în standurile de tragere, în ordinea 
sorților, concurenfi din trei țări luptă 
pentru întîietate la armă liberă, calibru 
redus. Printre ei vom întîlni nume ră
sunătoare, campioni europeni și olim- 

. pici, foști, actuali și — cine știe —• 
poate chiar viitori recordmani ai lu
mii...

Vîntul, inamicul nr. î al ochitorilor 
de performanță, suflă puternic dinspre 
miază-zi ; de aceea, fiecare 'foc tre
buie calculat cu minufiozitate, în func
ție de stegulețele care indică intensi
tatea rafalelor de aer. După primele 
serii de zece cartușe, speranțele noas
tre se concentrează asupra licărului 
Olărescu, revelația recentei ediții a 
„Cupei țărilor latine". Din patruzeci 
de focuri trase de el, numai patru au 
-alai prețiosul „decar“. Nici unul dintre 
adversarii săi nu deține, pînă-n pre
zent, un rezultat similar. Foarte bine 
„merg", de asemenea, italienii Dalia 
Liberra și Molinari, sovieticii Niazov și 
Kvaliașvili — în timp ce renumitul 
Borisov pare departe de forma obiș
nuită. „Trudno" I — exclamă el, ridi- 
cîndu-se alene din stand după o nouă 
serie de 97...

In sfîrșit, cu toată scăderea din fi
nal, Olărescu totalizează 591 de punc
te, depășind clar pe următorii clasați. 
Fără să fie excepțională, cifra rămîne 
valoroasă, dacă ținem seama de „ca
librul" participanfilor și de dificultă
țile atmosferice. în plus, să nu uităm 
că pînă la țintă nu sînt doar cîteva 
zeci de metri, cum s-ar părea : dinco
lo de cercurile concentrice dimpreju- 
rul decarului, ținta principală mijește 
undeva; peste mări și țări, în inima 
toamnei, în împărăția Soarelui Răsare...

Dan DEȘLIU

Nou record mondial 
de juniori la aruncarea 
ciocanului

Intr-un concurs de atletism care 
a avut loc la Poiana Brașov, tînă- 
rul aruncător de ciocan Gheor
ghe Costache a stabilit un nou re
cord mondial de juniori, cu o per
formanță de 68,74 m. Vechiul record 
mondial îi aparținea tôt lui și era 
de 66,12 m.

Succese ale sportivilor romîni 
in întiiniri internaționale
Triunghiularul de tir 
de ia Tunari

La Poligonul Tunari au începui ieri di
mineață întrecerile din cadrul concursului 
internațional de tir, la care participă tră
gători de valoare internațională din 
U.R.S.S., Italia și R. P. Romînă. Printre a- 
ceșfia figurează multiplul campion olim
pic și mondial V. Borisov, campionul olim
pic V. Samburkin, campionul olimpic și 
mondial Maraf Niazov, campionii mondiali 
Kropofin și Zabelin, recordmanul unional 
la pistol precizie Stolîpin (U.R.S.S.), cu- 
noscuții trăgători internaționali Ercolani, 
Simoni, Liverzani, Molinari, Varefa și Bia- 
va (Italia), precum și trăgătorii noștri 
fruntași, componenți ai lotului olimpic : 
N. Rotaru, M. Ferecatu, I. Olărescu, I. 
Tripșa, Șt. Petrescu, T. Ciulu, M. Dumi
triu, M. Roșea, V. Atanasiu și alții, Prima 
probă disputată — armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat — a fost cîștigafă 
de trăgătorul romîn Ion Olărescu, cu 591 
p, — rezultat apreciat de specialiștii pre- 
zenți la poligonul Tunari ca fiind promi
țător pentru jocurile olimpice. Pe locul 
doi — la două puncte diferență — s-a 
clasat Marat Niazov. De asemenea, cei 
prezenți la poligonul Tunari au fost mar
torii unei aprige dispute pentru ocuparea 
locului III, unde nu mai puțin de 5 concu- 
renți (Ciuian și Kveliașvili — U.R.S.S., 
Molinari, Dalla Liberra și Paoli — Italia) 
se aflau la egalitate de puncte — 588 — 
fiind necesar un baraj pentru desemnarea 
celui de-al treilea clasat. Departajarea 
a dat cîștig de cauză sovieticului V. Ciu
ian, care, la egalitate de decari cu ceilalți 
patru concurenți, a avut mai multe 
„muște".

Astăzi și mîine concursul continuă cu 
probele de armă liberă calibru redus 
3X40 focuri, pistol liber și pistol vifeză.

Â&leții noșiri 
victorioși la Sofia

Sportivii romîni au repurtat noi suc
cese în concursul internațional de atle
tism de la Sofia pentru Cupa ziarului 
„Narodna Mladej". în cea de-a doua zi 
de întreceri, Șerban Ciochină a cîșfigat 
proba de triplu salt cu rezultatul de 16,23 
m (nou record romîn), iar atleta Viorica 
Viscopoleanu s-a clasat prima la sări
tura în lungime cu 6,19 m, de asemenea, 
nou record al R. P. Romine. Prezen- 
țîndu-se bine pregătiți, reprezentant

fotbal; Etapa a XXH-a a categoriei A
După o întrerupere de trei săptămîni, duminică a fost din nou „zi 

plină" la fotbal. Au apărut în fața spectatorilor echipele din ca
tegoria A, în cadrul jocurilor celei de-a 22-a etape. In rîndurile de mai 
jos relatăm amănunte de la cele mai importante partide desfășurate în 
București și în țară:

Progresul, la a 7-a 
mfringere consecutivă...

Poate mai mult decît oricînd în 
acest retur de campionat, susținăto
rii echipei Progresul respirau ușurați 
înaintea meciului cu Siderurgistul. 
După cele șase eșecuri consecuti
ve, ei sperau că, în sfîrșit, echipa 
lor favorită va putea obține o victo
rie. Dar, pe teren lucrurile s-au pe
trecut altfel. Atacurilor iuți și repeta
te ale oaspeților, purtate îndeosebi 
pe cele două extreme, unde Banu și 
Pătrașcu au fost foarte activi, Pro
gresul le răspundea printr-un joc 
bătrînesc, încîlcit, prin acțiuni con
fuze, în care mingea cu greu și a- 
rareori era ținută mai mult de 2—3 
pase. Progresul a abuzat de faulturi 
repetate, făcute în special de Cari- 
caș și loniță. Apărarea bucureșteni- 
lor s-a lăsat nepermis de ușor depă
șită de jucătorii gălățeni. După vic
toria obținută în tur la Cluj, Side
rurgistul a realizat ieri în Capitală 
al doilea succes în deplasare în a- 
cest campionat (cu 3—2). In minutul 
60, oaspeții cu ratat și o lovitură de 
pedeapsă prin Florescu. După jocul 
de ieri, Progresul a înregistrat a 
șaptea înfrîngere consecutivă și s-a 
apropiat simțitor de zona retrogra
dării.

...și Rapid la a 8-a 
victorie

Aplauze îndelungi au răsplătit ac- 
țiunile fotbalistice „țesute" cu finețe 
și fantezie, de-a lungul primei repri
ze, de către Rapid în întîlnirea cu 
Știința Timișoara. 45 de minute giu- 
leștenii au făcut schimburi derutan
te de locuri, au controlat cu ușurin
ță balonul și au marcat 3 goluri, u- 
nul mai frumos ca altul. Fiecare ju
cător și-a adus contribuția la reuși
ta acestui spectacol fotbalistic. Pri
mul gol a fost înscris în minutul 10. 
După un „un-doi" în cruciș între Io- 
nescu și Dumitriu, ultimul șutează 
din viteză și mingea intră fulgerător 
în plasă. Timișorenii ripostează și 
încearcă să străpungă apărarea ra- 
pidistă pe centru, dar eforturile lui 
Manolache rămîn zadarnice. După 
alte 11 minute, apărarea Științei este 
învinsă din nou. Năsturescu, Dumi
triu, Ionescu, cu toată opoziția lui 
Surdan, Lereter, Răcelescu, schimbă 
cu precizie mingea între ei și centrul 
atacant feroviar, după un dribling 
scurt, trimite balonul în plasă din- 
tr-un unghi dificil. In continuare, tot 
Rapid este echipa care atacă. Geor
gescu îl lansează în adîncime pe 
Dumitriu, acesta îl deschide pe Io
nescu, se creează panică în careul 
advers, dar Curcan apără în ulti
ma instanță mingea expediată cu

ții țării noastre au realizat o performanță 
deosebită. Ei au cîștigat 6 probe și au îm
bunătățit trei recorduri republicane : la 
ștafeta 4x100 m, triplu, salt și săritura în 
lungime, femei.

Alte rezultate : masculin ; 200 m plat 
Brugier (Franța) 21’’; Zamfirescu (R.P.R.) 
21 ’’1/10 ; disc : Kompanet (U.R.S.S.) 58,77 
m ; înălțime : lordanov (R.P.B.) 2,05 m ; 
1 500 m : Dalkilici (Turcia) 3’49’’2/l0 ; 
feminin : disc : Mihailova (R.P.B.) 56,52 
m (nou record bulgar) ; suliță : Antal 
(R.P.U.) 51,13 m ; 80 m garduri : Ker- 
kova (R.P.B.) 1O”7/1O.

Olga Orban-Szabo 
învingătoare la Paris

Marele concurs internațional feminin de 
floretă „Trofeul Leo Jeaty“, desfășurat la 
Paris cu participarea a peste 70 de scri- 
mere din diferite țări ale Europei, s-a 
încheiaf cu victoria strălucită a reprezen
tantei R. P. Romîne, Olga Orban-Szabo. 
Fosta campioană mondială a realizat un 
adevărat tur de forță, ferminînd neînvinsă 
această dificilă întrecere. In furneul final, 
Olga Orban a cîștigat asalt după asalt în 
fața reputatelor scrimere Colombetti (Ita
lia), Zabelina și Gorohova (U.R.S.S.). 

Duminică dimineață pe apa lacului Herăstrău 
startul „Cupei școlarului" s-au prezentat 

C.S.S. șl Voința care B-au

au apărut siluetele zvelte ale ambarcațiunilor sportive. La 
șl Junioare de la cluburile Știința, Olimpia, S.S.E, nr. 2, 

caiac-canoe. Iată o imagine de la aceste întreceri

efect de Georgescu. AI treilea gol 
este marcat tot de Dumitriu.

In repriza a doua gazdele slăbesc 
ritmul. Remus Lazăr, Manolache și 
Igna creează cîteva acțiuni rămase 
însă fără rezultat. Tot rapidiștii sînt 
cei care atacă impetuos. In mi
nutul 10 al reprizei secunde, Io- 
nescu face un adevărat slalom 
printre apărătorii timișoreni și 
înscrie imparabil : 4—0 pentru Ra
pid. Pînă la sfîrșit, deși studenții în
cearcă să modifice rezultatul, sco
rul rămîne neschimbat. Rapid cuce
rește în acest fel a 8-a victorie con
secutivă, înscriind 18 goluri fără să 
primească nici unull

CLASAMENT
1. Dinamo Buc. 21 14 3 4 42:19 31
2. Rapid 21 13 3 5 40:25 29
3. Steaua 20 12 1 7 52:32 25
4. Steagul roșu 21 8 6 7 25:20 22
5. Farul 22 10 2 10 25:30 22
6. U.T.A. 21 8 5 8 27:26 21
7. Crișul 22 8 5 9 22:36 21
8. Petrolul 21 8 4 9 24:15 20
9. Știința Cluj 22 9 2 11 33:32 20

10. Progresul 21 8 4 9 36:43 20
11. Dinamo Pitești 22 8 3 11 21:30 19
12. C.S.M.S. 21 8 2 11 31:36 18
13. Știința Tim. 21 6 4 11 26:36 16
14. Siderurgistul 22 5 4 13 19:43 14

Fază din meciul Rapid—Știința Timișoara
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ț------------------------------------------------------------------------------—

Arcașii săgeții de argint ‘SPSBTUL PESTE HOTARE
La Harrogate, în Anglia, a avut loc o 

interesantă competiție de tras cu arc și 
săgeți. 42 de arcași s-au aliniat la linia 
de tragere. Cîștigătorul a fost un tînăr 
de 26 de ani, care a început să practice 
acest sport cu doi ani în urmă. Valoa
rea acestui concurs constă în bogata sa 
tradiție. Trofeul este o săgeată de ar
gint.

Regulile acestei competiții sînt 
deosebite de cele ale concursurilor o- 
bișnuite de tras cu arcul. Concursurile 
obișnuite țin două zile și fiecare concu
rent trebuie să tragă într-o zi 144 de 
săgeți după cum urmează : șase duzini 
de la 100 de yarzi, patru de la 80 de 
y arzi și două de la 60 de yarzi. Femeile 
trag același număr de săgeți de la res
pectiv 80, 60 și 50 de yarzi. Arcașii să
geții de argint trag fiecare două săgeți 
peste un câmp liber de 100 de yarzi, se 
deplasează și își numără personal punc
tele, iar apoi se întorc și mai trag încă 
două săgeți la ținte situate în partea 
cealaltă a cîmpului. Ținta are un dia
metru de 4 picioare, cu cercuri divers 
colorate. Punctul central este negru și 
săgeata de argint este cîștigată de pri
mul concurent care-l atinge. Concuren
ța primesc un șiling de fiecare dată 
cînd nimeresc centrul și șase pence 
pentru atingerea cercurilor colorate. 
Cercul exterior al țintei este alb. Cine 
îl nimerește plătește o amendă de șase 
pence. Se plătesc de asemenea 6 pence 
pentru fiecare înjurătură sau cuvînt 
urît, pronunțat de concurent în timpul 
competiției.

In țari
Dînamo—Petrolul 1—0 >

Ca urmare a unui șut năpraznic în bară 
al lui Prăjită și a unei bîlbîieli în careul 
mic al ploieșteniior, extremul sting dina- 
movist Haidu a înscris in minuiul 6 golul 
care aduce .dinamoviștilor bucureșteni 
două puncte prețioase în lupta pentru ti
tlu. Dominată teritorial cea mai mare 
parte a meciului, Dinamo a contraatacat 
periculos deseori, prin Frăjilă, dar mai 
ales prjn autorul golului, ieri cel. mși 
bun jucător de pe teren.

Ploieștenii, care în repriza a doua au 
jucat, practic, 35 de minute în jumătatea 
de teren dinamoviștă, au greșit aglome- 
rînd jocul pe centru, unde frații Nuhweil- 
1er au constituit un adevărat. „zid viuȚ, 
care a rezistat pînă la sfîrșitul meciului.

Asaltului lipsit de organizare și .clare 
viziune al înaintării ploieștene i-a fost 
opus un stil sobru, economic, al apără
torilor dinamoviști. Se poate spune, așa
dar, că victoria dinamoviștilor la Ploiești 
a fost o victorie a tacticii, împotriva că
reia formația ploieșteană n-a găsit solu
ția adecvată.

S-au remarcat Haidu, frații Nunweiller 
și Octavian Popescu de la Dinamo, Hăl- 
măgeanu și Dridea II de la Petrolul. Arbi
trul turc Bașar Cezmi (Ankara) a avut 
de condus un meci dificil, nervos, dar s-a 
achitat corect de sarcina sa.

9 Atleții din lotul olimpic al S.U.A. 
au participat, alături de cîțiva campioni 
din Noua Zeelandă și Canada, la un con
curs în orașul Compton (California). 
Tînărul Bob Schul a realizat pe distanta 
de 5 000 m timpul de 13’38”. (a patra per
formantă mondială a tuturor timpurilor, 
după Kut —13’ 35”, Halberg —13’35”2/10, 
Pirie — 13’36”8/10). In proba de 3 000 m 
obstacole, Jeff Fischback a fost cronome
trat cu timpul de 8’33”2/10, la mai pu
țin de 4’’ de recordul mondial. Alte re
zultate : 100 m plat : Carr 10’’ 3/10 ; 400 
m plat : Larrabee 46” 2/10 ; 800 m plat : 
Crothers (Canada) l’48”2/10 ; 400 m gar
duri : Atterberry 50’’2/10 ; 110 m garduri: 
Blaine Lingren 13”8/10 ; lungime : Bos
ton 7,88 m ; prăjină : Don Meyers 5,10 
m ; greutate : O’Brien 19,32 m ; ciocan : 
Conolly 67,87 m ; disc : Weill 58,17 m.

O Ieri la Moscova s-a disputat meciul 
retur dintre echipele de fotbal ale ' 
U.R.S.S. și R. D. Germane, în cadrul pre
liminariilor turneului olimpic. Rezultatul 
a fost egal : 1—1. Cele două echipe, olim
pice vor susține astfel un al treilea joc, 
pe teren neutru.

0 In runda a 13-a a turneului interzo
nal de șah de la Amsterdam, Ivkov l-a 
învins pe danezul Larsen, iar Darga pe 
Evans. Spasski a cîștigat la Benkö. Alte 
rezultate : Quinones—Vranesic 1—0 ; Trin- 
gov—Reshewski 1/2—1/2 ; Bronstein—Len
gyel 1/2—1/2 ; Tal—Bilek 1—0 ; Stein— 
Berger 1—0 ; Șmîslo.v—Perez 1—0 ; 
Pachman—Porath 1—0. In clasament con
duc Tal și Spasski (U.R.S.S.) cu cîte 10 
puncte, urmați de Ivkov (Iugoslavia), Lar
sen (Danemarca), Bronstein (U.R.S.S.) și 
Smîslov (U.R.S.S.) cu cîte 9,5 puncte.

Farul—Steaua 2—1

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Partidă de bun nivel tehnic, în care jucă
torii ambelor echipe au creat multe faze 
de gol. Datorită jocului bun al apărărilor, 
în prima repriză scorul a rămas alb deși 
ocazii de göl au avut atît gazdele, cit și 
oaspeții. în repriza a doua jucătorii de la 
Farul atacă mai hotărît. Susținuți de linia 
de mijloc, în special de Neacșu, înainta
șii Farului se apropie adesea de poarta lui 
Suciu, dar șuturile lor, ca, de altfel, și 
cele ale atacanților bucureșteni, greșesc 
de puțin ținta. în minutul 62 constănțenii 
înscriu primul gol prin Tufan. Jocul se des
fășoară cu repeziciune de la o poartă la 
alta. Steaua forțează egalarea, dar Raksi 

'' și Constantin, în poziții bune de șut, trag 
peste bară. Cei care înscriu din nou sînt 
constănțenii, prin Bükosy, în minutul 70, 
în urma unei greșeli a apărării oaspeților. 
Reacția bucurfeștenilor este promptă: în 
minutul 72 Voinea înscrie dintr-o pasă în 
careu trimisă de Constantin. Jocul conti
nuă să fie vioi, dar ambele echipe ratează 
și scorul nu mai poate fi modificat.

Alte rezultate :
Steagul roșu Brașov — C.S.M.S. 

Iași 1—1 (1—0) l U.T.A. — Dinamo 
Pitești 1—0 (0—0) ; Crișul Oradea — 
Știința Cluj 1—0 (0—0).

Categoria B
Rezultatele înregistrate ieri în pe

nultima etapă:
SERIA I: Unirea Rm. Vîlcea — 

Știința București 1—0; Ceahlăul Pia
tra Neamț — C.F.R. Pașcani 3—2; 
Metalul Tîrgoviște — Știința Galați 
2—0; Poiana Cîmpina — Tractorul- 
Brașov 2—1; Metalul București — 
Chimia Făgăraș 2—1; Dinamo Ba
cău — Știința Craiova 2—1; Foresta 
Fălticeni — Flacăra Moreni 3—0. 
înaintea ultimei etape, în clasament 
conduce Metalul Tîrgoviște cu 32 
puncte, urmată de Poiana Cîmpina 
cu 31 p.

SERIA A II-A: Arieșul Turda — 
Minerul Baia Mare 1—2 ; C.F.R. Ti
mișoara — Gaz Metan Mediaș 2—0; 
C.S.M. Reșița — Jiul Petrila 3—0; 
C.S.M. Cluj — A.S. Cugir 3—0;' Mi
nerul Lupeni — C.S.M. Sibiu 2—0; 
A.S.M.D. Satu Mare — Flamura ro
șie Oradea 3—0; Mureșul Tg. Mureș 
— Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 
6—0. în clasament conduce Minerul 
Baia Mare cu 34 puncte, urmată de 
C.S.Mî. Reșița cu 32 p.

PRONOSPORT
Petrolul — Dlnanio București 2
Farul — Steaua 1”
U.T.A. Dinamo Pitești 1
Crișul — Știința Cluj 1
Rapid — Știința Timișoara 1
Progresul — Siderurgistul 2
Steagul roșu — C.S.M.S. x
Dinamo Bacău — Știința Craiova 1
Unirea R.V. — Știința București 1 
Mureșul — Industria Sîrmel 1
Arieșul — Minerul B.M. 2
Minerul Lupenl — C.S.M. Sibiu 1

® Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Baltimore tînăra elevă Deb
bie Thomson, în vîrstă de 16 ani, a aler
gat 100 yarzi în 10”2/10.

0 A luat sfîrșit competiția internațio
nală de ciclism .criteriul „Dauphine”. Pri
mul loc a fost ocupat de spaniolul Urio- 
na, urmat lâ 1’58“ de Poulidor (Franța) și 
la ’ 2’50” de Martin (Spania).

0 După trei zile de întreceri în turneul 
preolimpio masculin de baschet de la Ge
neva în grupa A conduce echipa Finlan
dei, iar în grupa B selecționata Franței. 
Ambele echipe au cîștigat toate meciuri
le disputate pînă acum. In ziua a treia, 
Franța a învins cu. 100—20 (44—12). echi
pa Luxemburgului, iar Finlanda cu 
89—50 (4.7—21), echipa Elveției. Alte re
zultate : Izrael—Austria 62—45 ; Belgia—.. 
R. P. Bulgaria 59—57 ; echipa unită a 
Germaniei—Grecia . 7,8—68. Echipa bulga
ră a contestat meciul cu Belgia, partida 
urmînd să se rejoace.

0 In cadrul’ concursului internațional 
de atșltism de la Berlin (R. D. Germa
nă) atletele Inge Schwalbe și Karin Bal
zer' (R.D.G.), care se pregătesc în vede
rea J. O. de la Țokio, au obținut rezul
tate remarcabile. Inge Schwalbe a aruncat 
sulița la 56,06 m, obținînd cea mai bună 
performantă mondială à sezonului. în for
mă excelentă, Karin Balzer a parcurs 80 
m garduri’ în 10”6/10.

0 Echipa de fotbal ' a Argentinei a ter- ’ 
minat neînvinsă turneul internațional de 
la Rio de Janeiro, dotat cu „Cupa Națiu
nilor“. In ultimul meci, ea a învins cu 
1—0 (0—0) echipa Angliei. In ultimul 
meci al competiției, echipa Braziliei va 
întîlni pe cea a Portugaliei. ' In caz de 
victorie fotbaliștii brazilieni vor ocupa 
locul doi. '

0 în semifinalele campionatelor inter
nationale de tenis ale Elveției, care se 
desfășoară la Lausanne, mexioanul Rafael 
Osuna l-a învins cu 2—6 ; 7—5 ; 6—3 pe 
Mckinley (S.U.A.). In finală, Osuna se 
va întîlni cu italianul Nicola Pietrangeli. 
Finala probei feminine va fi disputată în
tre Margaret Smith și Jane Lehane, am
bele din Australia.

0 în turneul international de tenis de la 
Barcelona, Santana (Spania) l-a eliminat 
cu 6—1; 6—0; 6—0 pe'australianul Ken 
Fletcher. Santana îl va întîlni în finală pe 
australianul Roy Emerson.

0 Echipa selecționată de box a Fran
ței a învins la Royan cu 7—3 reprezen
tativa Scoției. Cel mai în formă membru 
al echipei ' s-a dovedit a fi cunoscutul in
ternațional Cotot (cat. ușoară).

Vizita în U.R.S.S. a delegației de activiști ai P.M.R.
____  ___________________ __________________ ————«mB-H

In orașul 
care poartă numele lui Lenin

...Avionul ne poartă prin înălțimi
le albastre, într-un aro de 1 600 km, 
de la Volgograd la alt oraș-erou, 
acela de pe malurile Nevei — Le
ningrad. Numele lui este legat de 
numele lui Lenin, marele dascăl al 
proletariatului. Aici, la fiecare pas, 

• te întîmpină urmele .trecutului, ale 
glorioaselor tradiții revoluționare, 

■ amintirile Marii Revoluții Socialisto 
din Octombrie. Pe numeroase clă
diri se pot vedea plăci memoriale, 
care amintesc că acolo, a trăit și a 
conceput nemuritoarele sale opere 
V. I. Lenin.

Delegația de activiști ai P.M.R., 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
a vizitat în cursul șederii sale la 
Leningrad aceste locuri istorice.

Membrii delegației pășesc cu e- 
moție pe lungile coridoare ale clă
dirii de la Smolnîf, în modestul a- 
partament al lui Ilici sau în sala 
unde s-a proclamat puterea sovieti
că ; pe puntea legendarului vas Au
rora, ale cărui sălve de tun au 
vestit începerea unei noi ere în is
toria omenirii. Ei au făcut un po
pas la Razliv, în preajma modestei 
colibe de fîn unde Lenin și-a scris 
cunoscuta lucrare „Statul și revolu
ția", s-au oprit cîteva clipe la gara 
finlandeză, pe locul unde Lenin, 
urcat pe mașina blindată, a pro
nunțat în aprilie 1917 istoricele cu
vinte : „Trăiască revoluția socia
listă". • ' ■

Printre numeroasele comori de 
artă și cultură pe care le oferă Le
ningradul, oaspeții au vizitat vesti
tele galerii de artă ale Ermitajului, 
fortăreața Petropavlovsk, palatul și 
grădinile de la Petrodvoreț, unde a 
trăit și creat cunoscutul pictor rus 
Repin.

In anii puterii sovietice, Lenin
gradul a crescut și s-a dezvoltat, 
devenind un puternic centru indus
trial. Dar munca pașnică a lenin- 
grădenilor a fost întreruptă de 
război. Bombele și obuzele au in
cendiat și distrus sute de clădiri, au 
omorît mii de oameni. 900 de zile 
a durat blocada, dar în orașul lui 
Lenin dușmanul n-a pătruns. După 
război, locuitorii Leningradului au 
desfășurat o vastă muncă de recon
strucție, pentru a-1 face mai frumos 
ca oricînd. în Leningrad sînt astăzi 
numeroase întreprinderi industriale 
de prim rang, care aduc 0 contri
buție importantă la dezvoltarea e- 
conomiei sovietice, multe institute 
de cercetări științifice și de învăță- 
mînt superior, instituții culturale din 
cele mai importante.

Delegația de activiști al P.M.R., 
care a vizitat orașul, a fost oaspete
le colectivelor întreprinderilor de 
instrumente optico-mecanice șl cu
noscutei uzine de mașini electrice

Vizitele ministrului comerțului 
și reconstrucției al Austriei

• <T • r. :. •

Ministrul comerțului și recon
strucției al Republicii Austria, dr. 
Fritz Bock, a oferit duminică seara 
un dineu cu prilejul încheierii vizi
tei sale în țara noastră.

Au participat Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, Sergiu 
Bulgacoff, primvicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Iancu Horațiu, adjunct al ministru
lui industriei petrolului ' și chimiei, 
Ion -Cîmpeanu, secretar' general în 
Ministerul Comerțului. .Exterior, Mi
hai - Ciobanu, președintele Camerei 
de Comerț, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și din 
diferite ministere economice.

Au luat parte, de asemenea, dr. 
Paul Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București, persoanele oficiale 
austriece care îl însoțesc pe oaspete, 
membri ai ambasadei.

Casele călătoare
(Urmare din pag. I-a)

lemn s-aii transformat de mult într-o 
foarte largă gamă de obiecte, locul 
fruntaș deținîndu-1 mobila.

Deci PAL-ul și PFL-ul sînt materia
lele de bază din care se fac noile 
case. Pereții sînt buni izolatori fonici 
și termici, asigurînd menținerea unei 
ambianțe plăcute. Acest lucru s-a 
obținut prin crearea între plăcile fi- 
brolemnoase poroase, din interiorul 
panourilor, a unor spații libere cu 
aer, un fel de „perne’’ care opresc 
zgomotele, căldura și gerul. Pereții 
exteriori pot fi acoperiți cu placaj, 
rezistent la intemperii, ori cu vopsele 
obținute pe bază de mase plastice. 
Acoperișul e format -.toLdin panouri 
prefabricate, învelite cu carton as
faltat. peste care se așterne o față 
estetică din granule de marmură,' 
lipite între ele cu un adeziv special. 
Și acoperișul are proprietăți de izo
lator fonic și termic.

Totuși, de cé li se spune case...
■ călătoare ?

O explicație mai lungă a proiec-, 
■tontului nu face decît să sublinieze 
încă o calitate a noilor locuințe — 
■greutatea mică. Sînt de 10—15 ori 
mai ușoare decît clădirile similare 
din zidărie. Și' încă ceva... Panourile 
se montează rapid. O casă e gata 
în cîteva ore. Poți spune că dimi
neața o aduci și seara dormi în ea. 
Cînd nu-țl mai place mediul... te 
muți, firește, cu casă ou tot. Dacă ar 
mai trăi Păcală și i-ar spune cinevo 
în loc de „trage ușa", „trage casa" 
— nu i-ar fi deci imposibil s-o facă.

Cîțiva dintre musafirii care vor 
sosi pe litoral vor locui îh vreo 50 
de cabane construite din panouri 
prefabricate din lemn, sosite șf ele 
tot de curînd pe acolo. Se deose

...Electroslla". Muncitorii au primit 
cu prietenie pe oaspeții romîni.

La „Electroslla" directorul între
prinderii, .toy. A. V. Mozolevski, și 
secretarul Comitetului de partid, 
A. A. Averkiev, relatează oaspeți
lor despre istoricul'-acestei uzine, 
despre activitatea multilaterală a 
colectivului, despre munca organi
zației' de' partid. Un grafic afișat pe 
un perete indică vizibil o linie roșie, 
continuu ascendentă, care simboli
zează evoluția uzinei de-a lungul 
planurilor cincinale și a septena- 
lului. Adevărata istorie a uzinelor a 
început, în 1920, cînd a luat naștere 
planul leninist de electrificare a ță
rii, GOELRO. De la turbogeneratoa- 
rele cu o capacitate de 7 500 kilo
wați; uzina a ajuns să producă ace
leași mașini cu o capacitate de 
100 000 și apoi 320 000 kilowați. In 
prezent muncitorii șj tehnicienii lu
crează la un turbogenerator de 
500 000 kilowați. Pentru a ne da sea
ma ce înseamnă „Electrosila" în 
viața economică a Uniunii Sovieti
ce, este de ajuns să mai adăugăm 
o singură cifră : două treimi din e- 
nergia electrică a țării sovietice 
este produsă cu mașini produse în 
această uzină. Turbogeneratoarele 
ei lucrează la hidrocentralele de pe 
Volga, pe fluviul siberian Angara, 
și în curînd vor poposi și pe Enisei.

Vizitînd secțiile uzinei, delegații 
s-au întreținut prietenește cu mun
citori și tehnicieni, care le-au împăr
tășit realizările și preocupările lor. 
Ridicînd capacitatea turbogenera- 
toarelor, muncitorii și tehnicienii 
reduc treptat gabaritele lor. Secțiile 
uzinei sînt în continuă transformare, 
se introduc mecanisme și aparate 
automate care ușurează munca și 
ridică neîncetat productivitatea ei. 
Pe lîngă uzină există un institut de 
cercetări în domeniul electromeca
nicii, unde numeroși ingineri și teh
nicieni, mulți dintre ei ieșiți din^rîn- 
dul muncitorilor, deschid noi căi în 
progresul energeticii. Ca șl la alte 
uzine vizitate, la „Electroslla" ma
rea majoritate a muncitorilor sînt ti
neri, care îmbină munca cu învăță
tura în școli profesionale, medii șl 
institute tehnice.

Oaspeții romîni au urat construc
torilor de mașini electrice de la Le
ningrad noi succese în muncă. La 
rîndul lor, muncitorii și tehnicienii 
au transmis salutul și urarea lor de 
succes muncitorilor șl tehnicienilor 
din Romînia.

Intîlnirile delegației de activiști 
ai P.M.R. cu oamenii muncii din Le
ningrad au fost un nou prilej de 
manifestare a prieteniei frățești din
tre popoarele sovietic și romîn.

Ambrozie MUNTEANU

Oaspeții austrieci, în frunte cu 
dr. Fritz Bock, au vizitat în cursul 
după-amiezii de sîmbătă și duminică 
dimineața litoralul Mării Negre. Ei 
au cunoscut cu acest prilej stațiunile 
Mamaia și Eforie, au vizitat. Muzeul 
arheologic și acvariul din Constanța. 
In continuare s-a mers la gospodă
ria agricolă de stat Murfatlar, unde 
directorul acesteia, Mihal Stăncu- 
lescu, a răspuns la numeroasele în
trebări puse de oaspeți. Cu această 
ocazie a avut loc o degustare de vi
nuri.

După-amiază oaspeții s-au reîntors 
cu un avion special la București.

In tot cursul vizitei, ministrul co
merțului și reconstrucției al Austriei 
a fost însoțit de Ion Cîmpeanu, se
cretar general în Ministerul Co- • 
merțului Exterior, precum și. de dr. 
Paul Wetzler, ambasadorul Austriei * 
la București.

(Agerpres)

besc de locuințele descrise mai sus 
nu atît prin structură cît prin desti
nație. Sînt clădite, e drept, din pa
nouri ceva mai mari — panoul e 
echivalent cu un perete — dar di
ferența principală o constituie for
ma de cabană. Aceasta are cîte 4 
camere, fiecare cu intrare separată. 
Mobilierul simplu — dar conceput 
cu gust : un dulap mascat de dra
perie, 2 paturi, o masă cu „față" din 
plăci fibrolemnoase melaminate, 
care imită nucul, marmora, sideful, 
scaune tapisate cu buret plastic, o 
veioză-aplice care poate fi mutată 
oriunde. Ventilarea, continuă a ae
rului e asigurată de două grile pla
sate'pe pereții-.opuși, structura ter- 
moizolantă a panourilor oprește o . 
mare parte din căldură. Simplu, ele
gant și confortabil. Se preconizează 
crearea de tipuri noi de cabane și 
de posibilități pentru producția lor 
industrială, ' spre a putea fi găsite 
atît în stațiunile de pe malul mării 
cît și la munte.

Casele din lemn prefabricat mai 
pot avea și alte utilizări. - Organiza
rea unui mare șantier presupune asi
gurarea unor condiții optime de trai 
viitoarelor familii de constructori. 
Casele din panouri, ușor de montat ’ 
și demontat, oferă în același timp 
tot confortul. Cînd șantierul se mută, 
își ia cu el și... cartierul. Pot fi fo
losite, de asemenea, drept „case-la- 
borator" în scopuri științifice, ca
bane de vînătoare, cabane pentru 
muncitorii forestieri și, bineînțeles, 
locuințe permanente.

O întoarcere la lemn, în secolul 
betonului, oțelului, sticlei ? Nu, o fo
losire cît mai complexă sau, cum 
ziceau gazdele noastre, „mai ingi
nerească" a produselor din lemn.



Pag. 4 SCÎlf TEIA Nr. 6281

Ședința plenară 
a conferinței 
pentru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 7 (Agerpres). — Dumi
nică după-amiază a avut loc o șe
dință plenară a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvolta
re. Au fost prezentate rapoartele e- 
laborate de comisii asupra proble
melor produselor de bază, probleme
lor instituționale, asupra grupărilor 
regionale și asupra principiilor care 
ar trebui să îndrume comerțul in
ternațional. Luni după-amiază va a- 
vea loc o nouă ședință plenară a 
Conferinței.

Situație
în Cipru

încordataw v '

IMASINI DIN VIATA INTERNAȚIONALA
® Convocarea de urgență a cabinetului cipriot © Măsuri militare 

in Turcia, Grecia și Cipru © Declarațiile premierului inönü

Campanie mondială 
pentru lichidarea 
analfabetismului
Hotărîrea sesiunii Consiliului 
executiv al U. N. E. S. C. O.

PARIS 7 (Agerpres). — S-au în
cheiat lucrările sesiunii Consiliului 
executiv al U.N.E.S.C.O., care a dez
bătut o serie de probleme impor
tante privind activitatea acestei or
ganizații internaționale. Consiliul 
executiv al U.N.E.S.C.O. a discutat 
problema programului de activitate 
a organizației pe anii 1965—1966. 
Sesiunea a hotărît organizarea unei 
campanii mondiale pentru lichidarea 
analfabetismului și a dezbătut, de 
asemenea, problema pregătirii în ve
derea celei de-a 13-a Conferințe ge
nerale a U.N.E.S.CO., care va avea 
loc în toamna acestui an. De aseme
nea, s-a examinat în mod pozitiv 
propunerea de a se invita la confe
rință Organizația unității africane 
(O.U.A.) și de a se stabili cu ea re
lații de colaborare permanentă.

Congresul Partidului Uniunea 
germană a păcii

FRANKFURT PE MAIN 7 (Ager
pres). — La Frankfurt pe Main s-au 
încheiat lucrările Congresului extra
ordinar al Partidului Uniunea ger
mană a păcii. Delegații s-au pro
nunțat împotriva cursei înarmări
lor, pentru o politică rațională me
nită să ducă la destinderea încor
dării internaționale, pentru pace, 
realizarea unității germane pe calea 
înțelegerii reciproce intergermane, o 
mai strînsă colaborare între cele 
două state germane în domeniul 
economic și pentru recunoașterea
R. D. Germane. S-au adoptat rezo
luții cuprinzînd principiile de bază 
ale politicii interne și externe a 
Partidului Uniunea germană a pă
cii, în care se subliniază necesitatea 
stabilirii de relații politice, econo
mice și sociale între R. F. Germană 
și țările socialiste.

★
Sub lozinca „Pentru o politică ger

mană a căii de mijloc și a înțele
gerii“, la Frankfurt pe Main s-a 
deschis la 6 iunie o întîlnire a re
prezentanților vieții publice vest- 
germane. Iau parte activiști sindi
cali, studenți, oameni de știință, pu
bliciști, precum și invitați din An
glia, Olanda, țările scandinave,
S. U.A. și Franța.

Succese ale forțelor 
patriotice din Guineea 
portugheză

DAKAR 7 (Agerpres). — într-un 
comunicat al secretarului general al 
Partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde, dat publicității la 
Dakar, se arată că forțele patriotice 
din Guineea portugheză continuă 
luptele în sectorul nordic al țării. Se 
menționează, printre altele, că în 
cursul lunii trecute detașamentele de 
patrioți au efectuat cu succes o se
rie de operații militare. Astfel, în a- 
propierea orașului Farim, patrioții 
au nimicit un detașament al arma
tei portugheze, iar l.a San-Sabato ei 
au distrus o garnizoană portugheză.

Acord de principiu
bazelor militare din

BENGHAZI 7 (Agerpres). - In 
legătură cu tratativele dintre An
glia și Libia privind viitorul baze
lor britanice din această țară, agen
ția Reuter transmite că o sursă din 
apropierea delegației engleze aflată 
la Benghazi, în vederea acestor tra
tative, a indicat că un acord de 
principiu a fost realizat.. Potrivit a- 
cestei surse acordul prevede lichi-

NICOSIA 7 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că criza ci
priotă continuă să se găsească în
tr-un stadiu grav. La Nicosia, pre
ședintele Makarios a convocat de 
urgență guvernul cipriot spre a lua 
în dezbatere măsuri pentru a face 
față împrejurărilor. La întrunirea ca
binetului au 
mod special comandantul forțelor 
O.N.U. din Cipru, generalul Gyani, 
Galo Piaza, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în Cipru, pre
cum și Jose Rolz-Bennett, șef ad
junct al cabinetului secretarului 
general al O.N.U. Un purtător de 
cuvînt al guvernului cipriot a decla
rat că forțe armate ale Ciprului aü 
fost din nou puse în stare de alar
mă. Din Atena se relatează, de ase
menea, că guvernul grec continuă să 
ia măsuri în vederea prevenirii 
unui atac eventual al Turciei împo
triva Ciprului sau împotriva terito
riului Greciei. Agenția France Presse 
transmite că importante unități mi
litare grecești au fost trimise în Tra- 
cia bentru a reîntări dispozitivul 
grec de la frontiera cu Turcia unde

au fost, de asemenea, concentrate 
numeroase trupe turcești. S-au luat, 
de asemenea, măsuri în vederea pro
tejării insulelor Samos, Chios și Les-, 
bos din apropierea coastelor turcești. 
In acest sens, se relatează că nave 
militare grecești patrulează în apro
pierea Ciprului. In același timp, din 

fost convocați în . Istanbul se anunță că în portul tur
cesc Iskanderun continuă să fie ma
sate importante forțe armate.

Primul ministru turc, Ismet Inönü. 
a declarat, în legătură ,cu .mesajul 
primit din partea președintelui John
son, că „este posibil ca să plece în 
S.U.A.“ pentru a discuta cu președin
tele S.U.A. criza cipriotă. Ministrul 
apărării al Suediei, Sven Andersson, 
a declarat unui corespondent al zia
rului „Aftonbladet“ că „dacă starea 
de război se va stabili în Cipru, Sue
dia își va retrage imediat contingen
tul său atașat forțelor internaționale 
ale O.N.U. în insulă“.

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Kyprianu, s-a întîlnit la 7 
iunie la Atena cu primul ministru al 
Greciei, Papandreu, și ministrul 
facerilor externe, Kostopulos.

a-

In cadrul reuniunii C.E.D.—C.O.P.E.S.

CONFRUNTARE 
ÎN PROBLEMA

DE POZIȚII 
TAXELOR VAMALE

BRUXELLES 7 (Agerpres). 
capitala Belgiei a avut loc o 
nire între Comitetul pentru dezvol
tarea economică (C.E.D.) din S.U.A. 
și Comitetul pentru progres econo
mic și social (C.O.P.E.S.), grupare a 
industriașilor din țările membre ale 
Pieței comune. în cadrul reuniunii 
s-au manifestat divergențe între 
tezele oficiale ale „celor șase" și

- In 
întîl-

cele ale Statelor Unite. Reprezentan
ții americani s-au pronunțat în 
sprijinul aplicării reducerii taxelor 
vamale de 50 Ia sută cu minimum 
de excepții. Reprezentanții indus
triei Europei occidentale au expri
mat rezerve față de o astfel de re
ducere a taxelor vamale, fără o re
ciprocitate reală.

In preajma conferinței 
privind Federația Arabiei de sud

LONDRA 7 (Agerpres). — La Lon
dra a sosit Abdullah Al-Asnag, pre
ședintele Partidului popular socia
list și secretar general al Congre
sului Sindicatelor din Àdén. La so
sire el a declarat că a venit în An
glia pentru a face cunoscută opiniei 
publice situația populației din A- 
den și din Federația Arabiei de 
sud. In legătură cu conferința pri
vind viitorul 
cepe marți 9

Federației, care va în- 
iunie în capitala bri-

tanică, Al Asnag a spus că el con
sideră această conferință neconsti
tuțională, • deoarece persoanele invi
tate să participe la ea sînt fie feu
dali sau sultâni, fie miniștri numiți 
de guvernator și nicidecum repre
zentanți ai poporului.

Al Asnag a venit'la Londra în ca
litate de invitat al Mișcării britanice 
pentru eliberarea coloniilor și va lua 
parte la o serie de manifestații or
ganizate de această mișcare.

NIGERIA

Extinderea mișcării greviste
Agenția Reuter anunță că autorită
țile nigeriene au arestat într-o lo
calitate din estul Nigeriei șapte li
deri sindicali care sînt acuzați că au 
inițiat actuala mișcare grevistă.

dumi- 
un 

din servi- 
majorita- 
a între- 

alte orașe

LAGOS 7 (Agerpres). — Dumi
nică, greva generală declarată de 
muncitorii nigerieni a intrat în cea 
de-a 7-a zi. După cum transmite a- 
genția Associated Press, greva s-a 
extins în întreaga țară, numărul ce
lor care au părăsit lucrul sporind 
continuu. Potrivit agenției,
nică s-au alăturat greviștilor 
număr mare de lucrători 
ciile de stat. Ca urmare, 
tea serviciilor publice și 
prinderilor din Lagos și
ale Nigeriei au fost suspendate : 
Transporturile municipale sînt o- 
prite, furnizarea de curent electric 
se face intermitent, activitatea băn
cilor a fost întreruptă, iar transmi
siile stațiilor de radio și televiziune 
scurtate. Potrivit agenției Associa
ted Press, singurul sindicat care a 
mai rămas în afara grevei, acel al 
corpului didactic, a declarat că luni 
se va alătura și el acestei mișcări.

cu privire la viitorul
Libia
darea bazelor militare britanice din 
Libia la o dată care va fi negociată 
în continuare între cele două părți. 
Săptămînalul „Gyrenaica" relatează 
în numărul său de duminică că a- 
cordul de principiu realizat prevede 
transferarea unei părți a forțelor 
britanice din Libia la sfîrșitul aces
tui an ca o primă etapă a lichidării 
bazelor militare.

Cheddi Jagan despre obiectivele unui guvern de coaliție
GEORGETOWN 7 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare radiodifuzată, pri
mul ministru al Guianei britanice, 
Cheddi Jagan, a propus liderului 
partidului de opoziție, Congresul na
țional al poporului, ca guvernul de 
coaliție al țării să fie alcătuit din
tr-un număr egal de miniștri din 
partea Partidului progresist al po
porului, aflat la putere, și din partea

partidului Congresul național al po
porului. Totodată, el a declarat că 
din coaliție nu trebuie să facă parte 
și alte partide de opoziție, care spri
jină menținerea dominației colo
niale. „Obiectivele guvernului de 
coaliție, 
constea 
porului 
externă

a spus Jagan, trebuie să 
în a asigura bunăstarea po- 
și în a promova o politică 
de nealiniere".

Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, care vizitează R. P. 
Ungară, a depus coroane de flori la monumentul eroilor unguri șl la mo. 

numentul eroilor romînl din Râkos Llaet
In timpul vizitei delegației de activiști ai P.M.R., condusă do tovarășul 

Chlvu Stoica, la uzina „Elektrosila" din Leningrad.

Deschiderea Tîrgului 
de la Poznan

internațional

o delegație condusă de Bujor Almă- 
jan, ministrul minelor și energiei e- 
lectrice.

R. P. Romînă participă la acest 
Tîrg cu un oficiu de informații teh
nice și comerciale.

In cursul zilei, oficiul R. P. Ro-

VARȘOVIA 7. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : 
La 7 iunie, în prezența oficialităților 
și a invitaților, a avut loc la Poznan 
deschiderea festivă a celui de-al 
33-lea Tîrg internațional. La deschi
dere au participat Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., - mine a fost vizitat de conducătorii 
Jozef Cyrankiewicz, președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, și alți conducători ai R. P. Po
lone. în acest an, la Tîrg participă 
54 de țări din cele cinci continente. 
Sînt prezente un număr de 19 dele
gații oficiale de peste hotare.

Din partea R. P. Romîne participă

de partid și de stat polonezi partici- 
panți la deschiderea tîrgului. El au 
fost întâmpinați de Bujor Almăjan, 
conducătorul delegației romîne, Gh. 
Diaconescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. P. Polonă, de Nicolae Su- 
ciu, consilier comercial, șl alte per
soane.

ale R. P. Romîne și Statelor Unite ale Americii

După semnarea de către Gh. Gaston Marin și Averell Harriman a co
municatului comun cu privire la tratativele dintre delegațiile guverna

mentale

Situația din Coreea de sud continuă sä se mențină încordată în urma puternicelor manl-
festații antiguvernamentale la care au participat cîteva zeci de mii de demonstranți. La 

Seul, armata patrulează pe străzi. A fost decretată legea marțială.

Studenții din capitala Bollvlel, La Paz, au organizat un 
miting da protest. !n rezoluția adoptată se arată că 
„ei nu vor recunoaște autoritatea guvernului după 
alegerile frauduloase". Au avut loc ciocniri între po

liție ș‘ manlfestanți.

REPUBLICA DOMINICANA

IMPASUL TRIUMVIRILOR
Potrivit propagandei din Santo 

Domingo, actualii guvernanți domi
nicani fac sforțări pentru a șter
ge din amintirea populației vremu
rile sumbre ale domniei lui Rafael 
Trujillo. Aceleași intenții au fost de
clarate și de celelalte cabinete, care 
s-au succedat după moartea dicta
torului Trujillo. Lucrul este de înțe
les. Vestigiile guvernării de trei de
cenii ale acestuia încătușau în cel 
mai înalt grad toate sectoarele de 
activitate și promisiunea de a le li
chida era de natură să aducă un a- 
numit sprijin de masă. De fapt, suc
cesorii urmăreau mai ales domolirea 
acelei părți a opiniei publice, 
care năzuia spre înnoiri profun
de și nu la o simplă schimbare 
de gardă. E drept, a fost con
fiscată o parte din averile fami
liei Trujillo, au avut loc cîteva pro
cese ale unor foști colaboratori 
obscuri ai dictaturii (în timp ce prin
cipalii au reușit de flecare dată să 
scape printre degete, apucînd dru
mul străinătății împreună cu aurul 
strîns), s-a îngăduit activitatea unor 
organizații politice în trecut interzi
se, dar numai acelea care au făcut 
declarații de lealitate față de gu
vern. Dar după o perioadă de guver
nare civilă, cînd s-au conturat unele 
semne de ameliorare a climatului po
litic, în septembrie 1963, un „pro- 
nunciamento' îl înlătură de la pu
tere pe președintele Juan Bosch sub 
acuzarea de „lipsă de fermitate' șl 
de „tendințe procomuniste'. In rea
litate acesta nu a luat decît unele 
măsuri timide pe linia redresării e- 
conomice și a lărgirii drepturilor 
democratice, care pînă la urmă nici 
n-au fost aplicate decît parțial.

Și triumviratul care a preluat 
conducerea la Santo Domingo s-a 
văzut nevoit să semene speranțe în

consecvent numai în privința frînă- 
rii activității organizațiilor populare 
și muncitorești. In ultimele săptă- 
mîni au fost luate noi măsuri de res- 
trîngere a libertăților cetățenești. 
Programele simpatizanților ex-preșe- 
dintelui Juan Bosch au fost eticheta
te drept un pericol pentru „tradițiile 
democratice ale emisferei'. Lideri 
de vază ai partidului lui Bosch — 
partidul revoluționar dominican — 
ca José Francisco Pena Gômez și 
alții sînt întemnițați. Cil toate încer
cările de a le reduce la tăcere, or
ganizațiile democratice, ca Partidul 
socialist popular, Mișcarea popu
lară dominicană și Mișcarea 14iünie 
desfășoară o campanie puternică 
pentru amnistie generală, suprima
rea persecuțiilor politice, respecta
rea drepturilor cetățenești și îmbu
nătățirea situației economice. O ex
presie a acestei lupte a fost și gre
va începută-la 1 mai de lucrătorii 
din transporturi, secundați de șofe
rii de taxiuri, studenți, muncitori por
tuari și comercianți. Federația oa
menilor muncii din industria zahăru
lui a anunțat recent că va iniția o 
ofensivă generală „dacă guvernul 
nu va pune în practică măsuri nece
sare pentru a rezolva problemele 
stringente ale țării*. „In cercuri di
plomatice, atît la Santo Domingo, cît 
și la Washington, se exprimă teme
rea că o grevă generală ar răsturna 
junta dominicană dintr-un moment 
în altul" — scrie ziaristul nord-ame- 
rican Barenard L. Pollierd în „New 
York Herald Tribune'.

După aprecierile aproape unanime 
ale comentatorilor de presă, guver-

realizarea unor reforme și în asigu
rarea unei stabilități politice. La 
peste opt luni de guvernare, ziarele 
constată însă că realizări concrete au 
fost obținute numai la capitolul per
secuțiilor antidemocratice, care 
ating amploarea celor de pe vre
mea tiraniei trujllllste. Marasmul 
economic nu numai că a rămas in
tact, dar se și agravează. Pentru in
flația galopantă s-a experimentat 
un leac de-a dreptul anecdotic 
sporirea emisiunilor de monedă fără 
acoperire. Corespunzător, se înre
gistrează o vertiginoasă creștere a 
prețurilor la produsele de primă ne
cesitate. In locul făgăduitei stabi
lități politice — o sumedenie de lo
vituri și contralovituri, ca urmare a 
luptei pentru putere dintre noii clr- 
muitori. Astfel, fostul șef al juntei 
guvernamentale. Emilio de los San
tos, a fost înlăturat și- înlocuit cu 
Donald Reid Cabral.

Triumviratul nu și-a îndeplinit nici 
pînă acum promisiunea făcută în 
momentul cînd și-a asumat puterea, 
—.dea organiza alegeri. In prezent 
și discuțiile pe tema alegerilor au 
fost abandonate. Această împreju
rare nemulțumește chiar și o seamă 
de sectoare ale dreptei, ai căror re
prezentanți aspiră la poziții înalte 
în aparatul de stat. Liderul princi
pal al partidului reformist, ex-pre- 
ședintele Joaquin Balaguer, om cu 
influență în forțele armate, a dezlăn
țuit în ultimul timp o violentă cam
panie antiguvernamentală, menită 
să încurajeze o nouă lovitură mili
tară.

In același timp, „junta civilă' 
face, potrivit unor comentatori, un 
joc abil de favorizare concomitentă narea-triumviratului dominican a a- 
atît a unor sectoare de dreapta, cît juns într-o fază critică, 
și a unor sectoare ale „opoziției' 
proguvernamentale, manifestîndu-se

TOKIO. Președintele Indoneziei, 
Sukarno, a sosit duminică la Tokio 
pentru a participa la conferința în 
legătură cu reglementarea divergen
țelor dintre Indonezia și Federația 
Malayeză. Totodată, a sosit la Tokio 
și ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Subandrio, oare va duce 
tratative economice cu autoritățile 
japoneze.

DELHI. La 7 iunie, la Delhi a 
avut loc ceremonia transportării ur
nei cu cenușa lui Jawaharlal Nehru 
de la reședința primului ministru la 
gară, de unde urmează să fie trans
portată în orașul Allahabad, unde 
fostul prim-mînistru al Indiei și-a 
petrecut copilăria. In cursul dimi
neții de duminică, înaintea începerii 
ceremoniei, peste un milion de oa
meni-,au trecut prin fața urnei.

LONDRĂ. Un grup de scriitori și 
•bamehf de știință - englezi a adresat 
guvernului R.S.A. o ■ scrisoare cerîn- 
dii-i să pună'imediat în libertate pe 
.Mandela; .Sisulu și pe ceilalți pa- 
trioți sud-africani arestați de autori
tățile rasiste,

MOGADISCIO. Președintele Re
publicii Somalia, Abdallah Osman, 
i-a propus la 7 iunie lui Abdirizak 
Hadji Hussein să formeze noul gu
vern al țării. Hussein, care în cabi
netul precedent a ocupat funcția de 
ministru al lucrărilor publice, a ac
ceptat propunerea.

NEW YORK. Jens Otto Krag, pri
mul ministru al Danemarcei, a sosit 
la New York, pe calea aerului, ve
nind de la Paris. El va vizita pavilio
nul danez din cadrul Expoziției uni
versale, iar marți va pleca la Wa
shington, unde urmează să aibă în
trevederi cu președintele Johnson.

BEIRUT. Primul ministru al Li
banului, Hussein Oueini a plecat 
ieri într-o vizită neoficială la Paris, 
unde va rămîne 15 zile.

Vasile OROS

BAGDAD. Autoritățile irakiene au 
descoperit în apropiere de Bagdad 
un centru secret al partidului Baas 
care urmărea să provoace o lovitură 
de stat împotriva actualului regim. 
Totodată, s-a anunțat că asupra lui 
Abu Taleb al Hașimi, unul din con
ducătorii partidului Baas, care a 
fost arestat la Mossul, unde locuia 
sub un nume fals, s-au găsit foarte 
mari sume de bani.

FRANKFURT PE MAIN. In pro
cesul criminalilor de la Auschwitz, 
au fost depuse noi mărturii împotri
va acuzaților. Martorul Kral a decla
rat că acuzații Stark și Beretzki au 
ucis deținuți înecîndu-i. Alt martor, 
Hermann Reineck, a arătat că l-a 
văzut pe Klehr făcînd deținuților 
injecții cu fenol.

SANTIAGO DE CHILE. Consi
liul Universității de stat din Chile 
a adoptat în unanimitate hotărîrea 
de a sprijini candidatura cunoscutu
lui poet Pablo Neruda la premiul 
Nobel pentru literatură pe anul 
1964.

HAVANA. La Santiago de Cuba, 
capitala provinciei Oriente, s-a des
chis o școală pentru pregătirea vii
torilor gazetari. La inaugurarea fes
tivă a școlii a luat cuvîntul Bias 
Roca, membru al conducerii națio
nale a Partidului Unit al Revoluției 
Socialiste, director al ziarului „Hoy".

BAGDAD. Mongi Slim, ministrul 
afacerilor externe al Tunisiei, înso
țit de Habib Burghiba junior, secre
tarul general a] președinției Tunisiei, 
a sosit sîmbătă la Bagdad într-o vi
zită de două zile în Irak.

DAR ES SALAAM. In capitala 
Republicii Unite Tanganica și Zan
zibar a fost dat publicității comuni
catul comun semnat de președintele 
Republicii, Nyerere, și do președin
tele Liberiei, Tubman care se află 
aci într-o vizită de stat.
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