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Construcțiile zootehnice ale G.A.C. Becicherecu-Mic, regiunea Banat

CREȘTEREA ANIMALELOR
PENTRU
PRÄSILÄ

Dezvoltarea zootehniei în țara 
noastră necesită organizarea cores
punzătoare a creșterii animalelor 
pentru prăsilă, pe baza celor mai 
noi recomandări ale științei și a 
bogatei experiențe a crescătorilor 
fruntași. în multe stațiuni experi
mentale, gospodării de stat și gos
podării colective, ca urmare a unei 
hrăniri și îngrijiri corespunzătoare 
a efectivelor matcă în tot cursul 
anului, se realizează atît producții 
ridicate de carne, lapte, lină, ouă, 
cît și un procent mare de fecunditate 
și natalitate. Observațiile practicie
nilor, confirmate și 
cercetările științifice, au arătat 
pregătirile pentru obținerea i 
produși sănătoși, viguroși și 
dezvoltați trebuie să înceapă încă 
înainte de nașterea lor, printr-o cît 
mai bună pregătire a femelelor ges- 
tante în vederea fătării. în această 
perioadă trebuie să se asigure ani
malelor gestante rații sporite, alcă
tuite din furaje de cea mai bună 
calitate, precum, și condiții bune de 
îngrijire și întreținere. Mișcarea în 
aer curat și soare are un efect bine
făcător, contribuind la stimularea 
poftei de mîncaret la întărirea să
nătății și la înlăturarea fătărilor 
grele.

Cercetările făcute de institutul 
nostru și verificate în practică în 
numeroase unități agricole socialis
te au arătat că pregătirea vacilor 
pentru fătare trebuie să se facă di
ferențiat, ținînd seama de starea lor 
de întreținere, vîrstă, producție și 
durata lactației precedente. în func
ție de acești factori, cunoscînd data 
probabilă a fătării, pe baza eviden
tei montelor sau însămînțărilor ar
tificiale și a diagnosticului gesta- 
ției, se întocmește un plan de în
țărcări. Acest plan trebuie revizuit și 

. completat periodic, urmărindu-se în
deaproape respectarea lui. în timpul 
repausului mamar, hrana vacilor tre
buie să satisfacă necesarul pentru 
producția planificată a se obține 
după fătare. Mișcarea activă asigu
rată în timpul verii prin pășunat 
întărește sănătatea animalelor.

Extinderea metodelor înaintate de 
hrănire și îngrijire a animalelor 
gestante constituie unul din mij
loacele importante pentru obținerea 
de produși bine dezvoltați și mări
rea producției de lapte. Deosebit de 
mare este eficiența aplicării metode
lor înaintate de creștere a animale
lor tinere — viței, miei, purcei.

în primele luni de la fătare, ani
malele tinere au o mare putere de 
creștere, dar sînt în același timp 
foarte sensibile la influența diferi
tor factori de mediu nefavorabili. 
De aceea, în această perioadă hrăni
rea și îngrijirea lor trebuie să se 
facă cu multă atenție și pricepere. 
Cercetările recente efectuate de 
I.C.Z. au arătat că menținerea sănă
tății vițeilor și dezvoltarea lor nor
mală sînt influențate direct de folo
sirea colostrului încă din primele ore 
de după fătare. Aceasta se datorește 
faptului că valoarea hrănitoare cea 
mai ridicată o are colostrul de la 
prima mulsoare și că folosirea lui 
Fntegrală în primele 12 ore după fă- 
.are contribuie la ridicarea rezis
tenței vițeilor la îmbolnăviri. De a- 
ceea cercetătorii noștri recomandă 
păstrarea la rece a colostrului ne
consumat de la prima mulsoare și 
administrarea lui la intervale de 4 
ore. Datorită aplicării acestei meto
de, la stațiunea experimentală Săf- 
tica, nu s-a înregistrat nici un caz 
de îmbolnăvire la viței, iar sporul 
mediu zilnic de creștere în greuta
te în prima lună a fost de 800— 
1 000 g.

în zilele următoare se trece la 
hrănirea vițeilor după schema co
respunzătoare sporului în greutate 
planificat a se obține. în cadrul cer
cetărilor făcute privind diferitele 
sisteme de hrănire a vițeilor la sta
țiunea experimentală Bonțida, re
giunea Cluj, s-a constatat că alăp
tarea la biberon în primele săptă- 
mîni de la fătare. comparativ cu a- 
lăptarea la găleată, permite lichida
rea cazurilor de îmbolnăviri gastro
intestinale și obținerea unor sporuri 
medii zilnice în greutate cu 20 la 
sută mai mari.

Respectarea strictă a regulilor de 
igienă asigură utilizarea potenția
lului ridicat de creștere în greutate 
la animalele tinere și reducerea pier
derilor. Foarte important este să se
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asigure condiții bune de cazare, în 
adăposturi uscate, luminoase, căl
duroase și bine aerisite, cu așternut 
curat și în cantitate suficientă. A- 
cum este timpul ca astfel de adă
posturi să fie amenajate acolo unde 
nu există din anul trecut.

Una din metodele de mare însem
nătate economică este creșterea ani
malelor tinere după scopul produc
ției. Se recomandă ca destinația a- 
cestora să se stabilească pe cît po
sibil mai timpuriu, astfel ca anima
lele să poată fi grupate și să fie 
crescute diferențiat. Chiar 
vîrsta de 1—2 luni se poate 
primă triere a tăurașilor, 
seama în special de origine 
rea sănătății, stabilindu-se care a- 
nume din ei vor fi crescuți pentru 
prăsilă sau pentru îngrășare. Tău- 
rașii proveniți de la cei mai valo
roși ascendenți, sănătoși și viguroși, 
care se opresc pentru prăsilă, tre
buie încredințați celor mai buni în
grijitori, care să le asigure condiții 
optime de hrănire și îngrijire, 
toate stațiunile experimentale agri
cole, precum și în multe gospodării 
agricole de stat, tăurașii obținuți 
de la vacile recordiste sînt supuși 
unei hrăniri și îngrijiri deosebit de 
bune pentru a deveni tauri pepi- 
nieri în cadrul unității sau la cen
trele de însămînțări artificiale. De 
exemplu, cei trei tăurași obținuți 
pînă acum de la vaca Zana nr. 805 
de rasă Bălțată romînească, recor- 
distă pe țară în ce privește produc
ția de lapte (12 815 litri lapte cu 
4,15% grăsime în 305 zile de lac- 
tație), de la stațiunea experimenta
lă zootehnică Bonțida, au fost cres
cuți pentru prăsilă cu cea mai mare 
grijă. Majoritatea tăurașilor care se 
livrează pentru prăsilă de la aceas
tă stațiune experimentală provin 
din vaci cu o producție de peste 
5 000 litri lapte cu 3,8—4 la sută 
grăsime.

O problemă de mare importanță 
pentru creșterea animalelor de pră
silă este asigurarea unor rații com
plete, în privința conținutului de 
substanțe nutritive (proteină, vita
mine, săruri minerale). Esențială este 
asigurarea unui raport optim din
tre cantitatea de unități nutritive și 
de proteină din rație. Astfel la o 
unitate nutritivă, rația trebuie să 
conțină 100—130 g proteină digesti- 
bilă, în raport cu vîrsta animalelor.

Unul din cele mai importante 
mijloace de care depinde obținerea 
unor vaci cu mare producție de 
lapte este creșterea dirijată a vițe- 
lelor. Se recomandă ca la vițele, pe 
lîngă realizarea unei bune dezvol
tări corporale, să se urmărească o- 
bișnuirea lor timpurie cu consumul 
unor cantități mari de furaje fi
broase și suculente. în acest fel se 
dezvoltă mai mult tubul digestiv, 
astfel că la intrarea în producție pot 
să consume și să valorifice cantități 
mari de nutrețuri voluminoase. în 
legătură cu aceasta, menționăm că 
este greșit sistemul de a 
sporuri mari 
administrării 
concentrate.

Obișnuirea 
furajelor de _ _
importantă — la toate speciile 
pentru faptul că face ca animalele 
tinere să suporte mai ușor așa-nu- 
mita „criză de înțărcare“ care se 
produce datorită trecerii de la hră- 
nirea cu lapte, la hrănirea cu alte 
nutrețuri.

în creșterea animalelor tinere o 
măsură importantă este gruparea 
lor, la început pe loturi cît mai a- 
propiate ca vîrstă și dezvoltare cor
porală, iar apoi și după sex. Este 
bine ca fiecare lot de viței repar
tizat unui îngrijitor să fie cît mai 
omogen, gruparea făcîndu-se pe 
vîrste și greutăți corporale cît mai 
apropiate, în așa fel îneît să se 
poată asigura o hrănire și îngrijire 
corespunzătoare Lotizarea anima
lelor tinere influențează favorabil 
creșterea și dezvoltarea lor, ca și 
prețul de cost al sporului în greu
tate.

O metodă care dă rezultate deo
sebit de bune în creșterea animale
lor de prăsilă este întreținerea lor în 
tabere de vară. Cercetările făcute, 
ca și experiența crescătorilor frun
tași, au arătat că tineretul taurin și 
porcin întreținut în tabere de vară, 
sub influența binefăcătoare a soa
relui și a aerului curat, are o dez
voltare corporală bună, este rezis
tent la îmbolnăviri, valorifică bine 
hrana consumată, realizînd sporuri 
mari
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obține 
în greutate pe seama 
unor cantități mari de

timpurie cu consumul 
origine vegetală este 

și

în greutate.

Dr. Mihai ȘTEFÂNESCU 
directorul Institutului 
de cercetări zootehnice

(Continuare în pag. III-a)

In Institutul de
al Ministerului Minelor și Energiei 
Electrice s-a realizat un nou ex
ploziv minier care prezintă nume
roase avantaje 
site în prezent — 
lita. Explozivul, 
creat pe bază de
și motorină, este de tipul amestecu
rilor explozive simple, care pot fi 
pregătite la locul folosirii și are un 
preț de cost de circa cinci ori mai 
scăzut decît explozivii clasici. Mate
riile prime utilizate se găsesc în țara 
noastră. Manipularea acestui mate-

rial se face în condiții de siguranță 
deplină. El se introduce în gău
rile de pușcare sub 
amestec, mărindu-se 
sitatea de încărcare 
de rupere, ceea ce duce la micșo
rarea cheltuielilor de foraj cu circa 
40 la sută. Prin folosirea acestui ex
ploziv, numai în carierele de piatră 
din țara noastră se realizează o eco
nomie anuală de peste 4 milioane 
lei. în urma rezultatelor pozitive ob
ținute în cariere, s-au luat măsurile 
necesare și pentru începerea experi
mentărilor în lucrările miniere sub
terane.

Sesiune științifică a cadrelor
didactice

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Ieri 
s-au încheiat la Cluj lucrările sesiunii 
științifice a cadrelor didactice de la U- 
niversițatea „Babeș-Bolyai“. Timp de 
două zile, în cadrul a 20 de secții : ma
tematică, fizică, chimie, lingvistică, is
torie, botanică etc. au fost prezentate 
peste 270 referate și comunicări știin
țifice^ In pauzele sesiunii, cadrele didac
tice au vizitat cu interes expoziția din

holul casei universitarilor, ce cuprinde 
hărți, scheme, diafilme, planșe, foto
montaje, aparate fizice etc., confecțio
nate de studenți pentru practica peda
gogică.

LA IPOTEȘTI

Complexe comerciale 
moderne

Marca autobuzelor, troleibuze
lor și autoutilitarelor produse la 
Uzinele „Autobuzul" din Capitală 
este bine cunoscută în întreaga 
țară.

întreprinderea a intrat în func
țiune cu mai bine de un deceniu 
în urmă. Pe atunci producea ba
toze, remorci și alte mașini agri
cole. Ulterior s-a specializat în 
construcția de autobuze și auto
utilitare. Pe parcurs, uzina și-a 
perfecționat producția, a îmbună
tățit continuu calitatea produse
lor sale. Mașinile au căpătat pa
rametri tehnici superiori, o linie 
elegantă.

Nu și-au schimbat înfățișarea 
numai autobuzele, ci și uzina. 
Cu doi ani în urmă, aici s-a 
construit o pistă de probe în 
lungime de peste 1 600 m. S-au 
creat noi suprafețe productive.

moderne — 
cu comandă 

intrat în 
de mon
de peste 
operații

s-au adus utilaje 
strunguri și freze 
program. Anul trecut a 
iuncțiune o nouă hală 
taj final cu o suprafață 
3 000 mp. Principalele
sînt mecanizate și automatizate. 
Transportul diferitelor repere se 
face cu ajutorul unor macarale 
și transportoare speciale. Anul 
acesta s-a început lărgirea, cu 
peste 2 500 mp, a atelierului de 
confecționat șasiuri și caroserii. 
Aici se va introduce deplasarea 
mecanizată a caroseriilor ;
lierai va fi dotat cu mașini mo
derne, de mare randament, 
locul sudurii cu electrozi și arc, 
care influențează negativ cali
tatea învelișului de tablă al ve
hiculelor, se vor folosi instalații 
de sudură prin rezistență 
clești sau pistolet.

ate-
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CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — De 
curînd, în orașul Craiova, în noile car
tiere de locuințe de pe Calea Lenin și 
Calea București, au fost date în func
țiune două complexe comerciale mo
derne, cuprinzînd 14 unități. Alte 4 
complexe comerciale asemănătoare sînt 
acum în construcție la Tîrgu Jiu, Turnu 
Severin, Craiova și la Ploștina, unde se 
înalță viitorul oraș al minerilor dç pe 
valea Motrului. De la începutul acestui 
an, rețeaua comerțului de stat din re
giunea Oltenia a crescut cu 38 maga
zine specializate, iar circa 80 de unități 
au fost reamenajate și dotate cu mo
bilier și utilaje comerciale moderne.

RUGBIȘTII GRIVIKI ROȘII 
AU CÎȘîlGAT „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI"

Ieri, pe stadionul „23 August" din Ca
pitală s-a disputat finala „Cupei campio
nilor europeni" la rugbi, între echipele 
„Grivița Roșie" și Stade Monlois (Fran
ța). Sportivii romîni au întrecut formația 
franceză, cișfigînd a doua ediție a aces
tei competiții. (Amănunte în pagina

Foto : AgerpresHala de montaj final

Forestiere a 
modele de

«Piese cu funcțiuni multiple, soluții interesante 
® Materiale noi de finisaj și tapiserie ® De la model 
la producția de serie ®

Ministerul Economiei 
expus în Capitală noi
mobilă, prezentate spre omologare 
comerțului. Prototipurile de garni
turi și piese separate — realizate de 
combinate și fabrici, de INCEF — 
vădesc un efort evident de a promo
va noul, de a conferi mobilei cali
tăți superioare în ce privește con
strucția și funcționalitatea. La invi
tația redacției noastre, mai mulți 
specialiști — reprezentanți ai indus
triei și comerțului, ingineri, arhi- 
tecți — au participat, în sala expo
ziției, la o discuție avînd ca obiect 
modelele prezentate și posibilitatea 
introducerii celor mai reușite în pro
ducția de serie.

★

Cum să mobilăm locuința ? Cum 
să concepem interiorul ca să fie cît 
mai confortabil, mai comod, mai plă
cut ? Problema suscită un interes 
larg. Se pun în dezbatere formule 
noi, se caută cele mai convenabile, 
cele mai potrivite necesităților și e- 
xigențelor actuale. Lucru remarcat și 
în cadrul acestei expoziții. Propu
nerile prezentate, prototipurile celor 
peste 100 de modele expuse lasă să 
se întrevadă o evoluție îmbucurătoa
re, bazată pe o documentare bogată, 
multilaterală, a creatorilor din in
dustria de mobilă, pe dorința de a 
ieși din tradiționalismul depășit, des
pre care s-a discutat mult în ultimii 
ani. Se detașează deci în mod net — 
cu unele excepții — linia nouă, care 
tinde spre piese cu funcțiuni multi
ple, de dimensiuni bine gîndite, ușor 
de manevrat și întreținut, comode, 
într-o cromatică atrăgătoare.

Tendința înnoitoare se manifestă, 
de la bun început, ca o tendință în 
concepție. Modernizarea s-a obținut 
nu prin modificarea unor simple de
talii — procedeu din a cărui folo
sire rezultă adesea niște hibrizi

Publicitate și prezentare
(bunăoară, dulapuri sau mese 
greoaie, așezate pe piciorușe subțiri). 
Nou este faptul că aceleiași piese de 
mobilă i se pot da întrebuințări 
multiple, poziții diverse, după cum 
noi sînt și materialele folosite.

în legătură cu aceste aspecte a 
luat cuvîntul arh. Eugen Dobrotă de 
la Institutul de arhitectură. „în ge
neral, am remarcat interesul pentru 
proiectarea unor camere de zi cu
prinzînd piese cu mai multe desti
nații, în dimensiuni convenabile, 
varietatea în realizarea unor ele
mente cu funcții multiple, posibili
tatea pe care o oferă aceste piese de 
a amenaja în interior colțuri plăcute, 
intime — a spus vorbitorul. O solu-
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Există o memorie a locurilor : în ar
bori, iarbă, drumuri, în cumpăna dea
lurilor, se încrustează întîmplări, chi- ■ 
puri. Poeții au cîntat adesea această 
memorie. Iar mai frumos decît toți, Mi
hail Eminescu, luceafărul la a cărui 
obîrșie ne-am adunat ieri.

Privești cu emoție Ipoteștii. Aici, în 
Moldova de sus, s7a născut Eminescu. 
„Locuința părintească nu era un palat 
boieresc, ci o casă modestă de țară, 
dar încăpătoare și gospodărească, 
nelipsită de o anume eleganță rusti
că" spune acad. G. Călinescu în 
„Viața lui Eminescu".

Astăzi casa părintească a familiei 
Eminovici nu mai este. Localnicii mai 
în vîrstă povestesc cu indignare și 
mînie : prin 1924 o moșiereasă care 
primise drept zestre Ipoteștiul a dă- 
rîmat leagănul copilăriei eminesciene. 
Oamenii din Ipotești și din comuna 
vecină Cucorăni au adresat atunci, 
după dărîmarea casei, prefecturii ju
dețului și întregii lumi intelectuale a 
țării un protest. N-au fost auziți. Gîn- 
dul lor este cunoscut abia în anii noș
tri, cînd Poezia a devenit cetățeană de 
onoare a patriei, in 1950, pe locul ve
chii case s-a ridicat casa muzeu Mi
hail Eminescu. Este mișcătoare înfîlni- 
rea cu cei doi salcîmi din fața casei, 
neatinși de furia moșieresei. Poate 
cindva, copilul de geniu se va fi suit 
în ei, le va fi gustat floarea dulce la 
întrecere cu albinele.

Ieri, drumurile domoale ce duc spre 
Ipotești au devenit neîncăpătoare. Pe 
cîmpia în pantă de la marginea satului, 
la poalele pădurii, s-au adunat peste 
15 000 de oameni. Cu sute de autoca
mioane veniseră colectiviști din toată 
regiunea să viziteze casa muzeu 
și să participe la festivitatea or-

ganizată de Comitetul național pen
tru comemorarea a 75 de ani de 
la moartea poetului, de Sfatul popular 
al regiunii Suceava și de Comitetul re
gional pentru cultură și arfă.

Luînd cuvînlul la festivitate, tovară
șul T. Badale, secretar al Comitetului 
regional P.M-R- Suceava, a .subliniat 
faptul că sărbătorirea lui Eminescu are 
loc într-o perioadă de dezvoltare fără 
precedent a patriei, de înflorire a vie
ții spirituale și culturale. Acest miting 
al poeziei de la Ipotești este o săr
bătoare a întregii noastre culturi.

In cuvinte calde a evocat chipul lui 
Eminescu și Pop Simion, secretar al 
Uniunii Scriitorilor.

Dintre oaspeții străini sosiți din 20 
de țări a luat cuvîntul profesorul fran
cez Alain Guillermou, care s-a adresat 
in romînește miilor de participant : 
„Sînt mișcat — a spus el — să văd cu 
ochii locurile cele sacre ale Ipoteștiu- 
lui cunoscute din versurile lui Emi
nescu. Fiecare popor are un poet na
țional pe care. îl merită. Poporul ro
mîn l-a meritat pe Eminescu, iar Emi
nescu a fost fericit că a trăit și a scris 
pentru un asemenea popor”.

Spectacolul muzical coregrafic pre
zentat în continuarea festivității de 
samblul „Ciprian Porumbescu” 
Suceava, de Filarmonica de Stat 
Botoșani și de Grupul folcloric al 
giunii Suceava a fost urmărit cu 
deosebit interes.

Cu prilejul manifestărilor de la Ipo
tești, a fost omagiată nu numai poe
zia, ci, în același timp, viața de azi a 
poporului nostru care construiește so
cialismul, dînd chip nou și strălucire 
nemaivăzută țării unde a răsărit Lucea
fărul.
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Iile CONSTANTIN

Plecarea delegației P. M. R.

h Congresul al IV-lea al P. M. U. P
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd spre Varșovia, dele
gația Partidului Muncitoresc Romîn 
care va participa la cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Din delegație fac par
te tovarășii Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației, Maxim Ber- 
gheanu, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Cluj, Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Leonte Răutu, de membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid. Au

față membri ai ambasadei
Cu

fost de
R. P. Polone în R. P. Romînă. 
același avion a plecat la Varșovia 
ambasadorul R. P. Polone în R. P. 
Romînă, Wieslaw Sobierajski.

★

In aceeași zi, delegația a sosit Ia 
Varșovia. La aeroport ea a fost în- 
tîmpinată de S. Jendrychowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., W. Krasko, membru al 
C.C. al P.M.U.P. și șeful secției de 
cultură a C.C. al P.M.U.P., precum și 
de alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți Gh. Diaconescu, ambasado
rul R. P. Romîne în R. P. Polonă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ție funcțională reușită, practică și 
economică din punct de vedere al 
spațiului, o dă, de exemplu, camera 
„Atlas“. Ea este alcătuită dintr-un 
bufet-bibliotecă, din care se desface 
un pat pliant, realizat din țeavă me
talică, plasă de sîrmă și saltea deta
șabilă. Interesantă, ingenios rezol
vată atît funcțional cît și estetic, mi 
se pare și camera de tineret „Lă- 
mîița“, compusă dintr-un dulap-bi- 
bliotecă, care oferă posibilitatea așe
zării pieseloi' atît pe orizontală, cît 
și pe verticală, o canapea de o per
soană (ziua banchetă și noaptea pat) 
și un birou-masă de lucru. Apariția 
unor biblioteci plasabile în mijlocul 
încăperii oferă noi modalități de a- 
menajare a interiorului. După păre
rea mea însă, la unele din garniturile 
sau piesele expuse se manifestă o 
tendință de încărcare. Bunăoară, e- 
chipamentul pentru bucătării cu
prinde garnituri reușite, 
gîndite, cu piesele în

judicios 
com-

Camera de tineret Foto : R. Costin„Lămîița"

■K» «

partîmentate și îmbinate îneît să o- 
fere un plus de comoditate pe un 
spațiu restions. In diferitele lor va
riante, dulapurile sînt prevăzute cu 
tot felul de tăblii rabatabile, supor
turi glisante (pentru legume) și alte 
asemenea mecanizări. Nu se reali
zează însă întotdeauna și ansamblul 
estetic. De exemplu, dintre nenumă
ratele modele de plăci melaminate, 
s-a ales, la o garnitură, o imitație 
de marmură neagră, puțin potri
vită“.

Despre unele aspecte ale introdu
cerii noului în sectorul de mobilă 
a vorbit și ing. Claudiu Lăzărescu 
de la INCEF: „Cu sprijinul specia
liștilor din Institutul de cercetări 
forestiere, se creează numeroase mo
dele noi. La aceasta se adaugă asimi
larea a peste 50 de modele de acceso
rii metalice, a unor produse de tapi
serie, printre care chingile elastice și 
cauciucul spongios. De altfel, în
treaga tapiserie a modelelor expuse 
este executată din poliuretan (masă 
plastică spongioasă), fiind ușoară, 
comodă, lesne de întreținut. Aceasia 
îndeosebi la canapelele sau paturile 
cu perne detașabile, al căror conți
nut poate fi scos — la unele modele 
— prin simpla desfacere a unui fer
moar. S-au îmbinat, în general ar
monios, furnirele noi din lamele 
stratificate, din esențe în culori 
deschise, plăcile fibroase melami
nate cu stofe în țesături simple și 
intr-o cromatică vie, atrăgătoare, a- 
decvată sistemelor moderne de ta
piserie. Ar fi util ca stofele, ferone
ria și unele accesorii din material 
plastic să fie omologate concomitent 
cu mobilierul“.

Ing. Dumitru Nicoară, 
Ministerul Economiei 
„După părerea mea, cu 
cestei expoziții s-a verificat o dată 
mai mult potențialul fabricilor noas
tre de a produce mobilă frumoasă și 
de bună calitate, posibilitatea pe 
care o au de a elimina vechi defi
ciențe în conceperea și executarea 
mobilierului. Insist însă asupra unei 
probleme : asigurarea unor acceso
rii corespunzătoare. Este limpede că 
atunci cînd se depun eforturi, se pot 
face stofe de factură modernă, în 
culori adecvate. Pentru producția de 
serie, avem asigurări din partea Mi
nisterului Industriei Ușoare că ele 
se vor realiza treptat, începînd de 
anul acesta. în ce privește ferone-

director în 
Forestiere : 
prilejul a-

Marla CĂLIN

(Continuare în pag. III-a)
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Modificările în componenta gu
vernului Indiei, la propunerea pri
mului ministru, L. B. Shastri, au fost 
aprobate de președintele Republicii, 
S. Radhakrishnan. A fost, de aseme
nea, aprobată numirea în 
central a 20 de miniștri 
care au făcut parte din 
condus de J. Nehru.

In cel mal sinistru lagăr de con
centrare sud-african, situat în 
insula Robben din apropierea ora
șului Cap, au fost trimiși sîmbătă 
Mandela și tovarășii săi condamnați 
la închisoare pe viață de tribunalul 
din Pretoria.

guveinul 
adjuncți 

guvernul

Băncile particulare din capitala 
Cambodgiei îți vor înceta activita
tea de la 30 iunie, pe baza hotărî- 
rii cu privire la naționalizare. In lo
cul acestora vor ii înființate trei 
bănci de stat.

Divergențe la conferința de la
Londra privind viitorul constituțio
nal al Federației Arabiei de sud 
sînt semnalate de agenția Reuter. 
Ele au apărut o dată cu discutarea 
propunerilor vizînd „crearea unui 
sistem democratic" în principatele 
federației. Delegația Adenului cere 
schimbări importante în constituția 
federației, ' care să garanteze crea
rea unor instituții democratice în 
protectoratele feudale și semifeuda
le. (Federația a fost creată acum 5 
ani, fiind compusă din 13 protecto
rate, la care anul trecut a fost in
clus și teritoriul Adenului.) Repre-, 
zentanța din Londra a Partidului so
cialist popular — principalul par
tid de opoziție din Aden — a adre
sat o telegramă primului ministru 
britanic în care cere guvernului său 
să recunoască dreptul la autode
terminare al poporului în Aden și 
protectoratele federației.

In Iran au fost împușcate trei 
persoane, condamnate pentru „tră
dare și atentat la siguranța statu
lui". Cei executați au fost arestați în 
luna februarie împreună cu alte 10 
persoane.
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Intr-una din secțiile Fabricii de hirtie „Steaua roșie" din Bacău

“eT entaIACTIVITATEA ECONOMICĂ
PROPUNERI

|A ÎNTREPRINDERILOR
Să acționăm ca adevărați gospodari
® Metode in «nea de control financiar intern ® Rezerve importante
scoase la iveală 0 ©

Controlul financiar intern are sar
cina de a urmări cum sînt gospodă
rite fondurile materiale și bănești 
ale întreprinderii, de a contribui la 
descoperirea și valorificarea rezer
velor interne nefolosite, de a veghea 
la întărirea disciplinei financiare și 
de plan.

Serviciul de control financiar in
tern din cadrul fabricii noastre și-a 
îmbunătățit în ultimii ani activita
tea, și-a perfecționat metodele de 
muncă. Controlul și analiza perma
nente a gospodăririi fondurilor ma
teriale și bănești ale întreprinderii 
au avut ca efect realizarea de eco
nomii la prețul de cost, o mai rațio
nală utilizare a utilajelor existente, 
lichidarea unor stocuri supranorma- 
tive de materii și materiale etc. Ac- 
ționînd ca adevărați gospodari, lu
crătorii din serviciul nostru și-au 
adus contribuția, alături de întregul 
colectiv, la îmbunătățirea continuă 
a situației economice și financiare a 
întreprinderii.

Din proprie experiență ne-am 
convins de eficiența pe care o are 
metoda de atragere în acțiunea de 
control a unor colective de munci
tori și tehnicieni din unitățile verifi
cate. Aceste colective sînt un spri
jin deosebit de prețios în orientarea 
controlului spre problemele esen
țiale ; ele ne ajută în efectuarea de 
verificări temeinice și în găsirea 
căilor corespunzătoare pentru lichi
darea anumitor neajunsuri.

Cîteva exemple sînt semnificative. 
Cu prilejul verificării magaziilor de 
materii prime și auxiliare s-au con
statat plusuri în valoare de 552 000 
lei. Pentru a se stabili cauzele for
mării acestor plusuri, cu sprijinul 
direct al comitetului de partid s-au 
alcătuit două colective care, sub în
drumarea directă a unui revizor 
contabil, au verificat modul de uti
lizare în producție a materiilor pri
me și materialelor. S-a ajuns la 
concluzia că principala cauză constă 
în stabilirea unor consumuri speci
fice prea largi, care au permis ges
tionarului să nu elibereze întreaga 
cantitate prevăzută în fișa-limită.

Q altă metodă aplicată în mod 
frecvent în întreprinderea noastră 
este metoda verificărilor în brigăzi 
mixte, formate din revizori contabili 
și reprezentanți ai organelor teh
nice și de specialitate. Cum pro
cedăm ? La principalele secții de 
producție stabilim mai întîi 
șeful serviciului producție 
organele tehnice o tematică privind 
obiectivele care urmează să fie ve
rificate de către tehnicieni de spe
cialitate. Activitatea organelor teh
nice de control este îndrumată de 
revizorul contabil, acesta acordînd 
ajutorul necesar la întocmirea notei

propunere
de constatare 
rilor ce se cer luate.

Este de remarcat că prin atrage
rea în acțiunea de control financiar 
intern a colectivului de salariați, în 
primul rînd a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești, am reușit să depistăm, anul 
trecut și în acest an, utilaje și ma
teriale disponibile în valoare de 
aproape 350 000 lei ; tot pe această 
bază s-au definitivat formele de ca
sare pentru mijloace fixe în valoare 
de peste 230 000 lei. în același timp, 
s-au lichidat diferite stocuri supra- 
normative a căror valoare 
la aproape 700 000 lei.

O cerință a controlului 
intern este operativitatea, 
scop, înainte de efectuarea diferite
lor verificări, revizorii noștri iau le
gătura cu serviciile tehnice și eco
nomice și cu conducerea întreprin-

și la stabilirea măsu-

se ridică

financiar 
în acest

derii, pentru a preciza principalele 
obiective pe care le urmăresc, eli- 
minînd irosirea timpului de control. 
Procedîndu-se în acest fel, s-a ajuns 
să se întocmească forme de transfer 
pentru mijloace fixe în valoare de 
aproape 500 000 Iei, să se acceléreze 
lucrările de reparații, să se țină mai 
corect evidența sculelor etc.

Fără a pierde din vedere obiecti
vele lor de bază pe linia controlului 
gestionar, revizorii contabili din în
treprinderea noastră s-au ocupat și 
de verificarea activității economico- 
financiare a secțiilor și unităților cu 
contabilitate proprie, întrpcît există 
o permanentă interdependență între 
activitatea economico-firianciară și 
activitatea gestionară din fiecare 
unitate.

în legătură cu actualul sistem de 
organizare și funcționare a sejrvicii-

lor C.F.I. din întreprinderi, am avea 
de făcut o propunere care izvorăște 
dintr-o practică mai îndelungată. 
Despre ce este vorba ? în prezent 
aceste servicii sînt subordonate în
treprinderilor. De aceea, ele nu-și pot 
exercita întotdeauna întocmai sarci
nile ce le revin. Iată un aspect. Une
ori, serviciile de control financiar 
intern nu pot să intervină mai hotă- 
rît pe linia luării de măsuri privind 
valorificarea unor rezerve interne 
sau reducerea consumurilor specifi
ce, întrycît unii consideră că aceasta 
ar diminua realizările întreprinderii 
și ar atrage după sine reducerea 
fondurilor de premiere. După păre
rea noastră, ar fi mult mai bine 
dacă serviciile C.F.I.. din întreprin
deri ar fi subordonate Ministerului 
de Finanțe. Firește, aceasta este o 
propunere a cărei justețe poate fi 
apreciată după ce va fi analizată de 
forurile superioare. Noi credem că 
dacă ar fi aplicată, s-ar asigura con
diții ca serviciile C.F.I. să-și poată 
îndeplini și mai eficient sarcinile ce 
le revin.

Petru CAIZERL1U
șeful serviciului control finan
ciar intern
Fabrica „Steaua roșie" Bacău
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dispecerii și ritmicitatea producției
0

® Esențialul : decalajul între sectoare @ Mereu 
prezenți acolo unde se hotărăște soarta planului 
© Cum se asigură aprovizionarea secțiilor

Uzina noastră fabrică o gamă va
riată de mașini agricole care se 
compun din zeci și chiar sute de pie
se care se execută în diferite secții. 
E suficient ca un singur reper să nu 
fie executat la timp pentru ca la 
montaj să se ivească „gîtuiri“. în 
coordonarea perfectă a activității 
secțiilor și în urmărirea operativă a 
îndeplinirii planului de producție un 
rol deosebit de important revine 
serviciului de dispeceri.

Serviciul nostru e puțin numeros, 
în total sîntem 9 oameni. Fiecare 
dispecer răspunde de 1—2 produse, 
care totalizează 5—600 repere. Pe 
baza planului de producție, întoc
mim, cu circa 30 de zile înainte, 
graficele lunare pe loturi de fabri
cație și pe faze de operații, cu ter
mene precise de execuție. Urmărim 
prin aceasta crearea unui decalaj 
optim între sectoarele de turnare, 
prelucrare mecanică și montaj. A- 
ceasta are o mare importanță pen
tru ritmicitatea producției.

în trimestrul II din acest an uzi
na are de executat 4 500 bucăți gra
pe stelate; 
rilor luate 
nei, încă 
decadă a 
put turnarea reperelor pentru pla
nul pe acest trimestru. La cîteva 
zile mai tîrziu a început să se lu
creze pentru producția trimestrului

Ca 
de 

din 
lunii

urmare a 
conducerea 
cea de-a 
martie

măsu- 
uzi- 

doua 
a înce-

II și în sectorul de prelucrare. Așa 
s-a ajuns ca din prima zi a lunii 
aprilie să se muncească intens și 
la montaj, ceea ce a permis obți
nerea unei producții ritmice de 
400—500 grape stelate pe decadă. în 
ansamblu, pe uzină, avem asigurat 
în prezent un decalaj de 20 de zile 
între sectoarele de turnare și pre
lucrare mecanică și de cel puțin 10 
zile între acesta din urmă și mon
taj.

Munca dispecerului este comple
xă. El trebuie să aibă o viziune clară 
asupra întregului proces tehnologic. 
_Un singur reper neexecutat con
form graficului face ca produsul fi
nit să nu poată fi livrat la timp. 
Cunoscînd ce se întîmplă în fiecare 
secție, el poate interveni operativ 
pentru a se lua măsuri care să asi
gure buna desfășurare a producției, 
în luna aprilie, în secția mecanică 
s-a defectat o freză la care se pre
lucrau fuzetele de la remorca de 
3 600 litri. Oamenii din secție aveau, 
ce-i drept, de lucru. Dar, dispecerul 
Nicolae Ștefan a dat semnalul de a- 
larmă. Cîteva zile de nefuncționare 
a frezei ar fi încetinit montajul, din 
lipsa pieselor care se lucrau pe a- 
ceastă mașină. La propunerea noas
tră, conducerea uzinei a dat dispo
ziție serviciului mecanic-șef să pună 
imediat în funcțiune freza.

Aprovizionarea cu materiale a

luarea de

strînsă cu 
din uzină.

secțiilor și a atelierelor este o pre
ocupare importun a dispecerilor. 
O dată cu întocmirea graficfelor lu
nare de lucru, noi verificăm toate 
materialele existente în magazii
le din uzină. De asemenea, urmă
rim cum sînt livrate reperele și 
subansamblele din planul de coo
perare. în analizele săptămînale fă
cute de către serviciul nostru, la 
care ia parte și conducerea uzinei, 
noi prezentăm situația aprovizionă
rii secțiilor și atelierelor cu diferite 
materiale, recomandăm 
măsuri.

Ținem o legătură 
toate celelalte servicii
Dispecerii, prezenți întotdeauna în 
secții, iau măsuri operative pentru 
asigurarea noilor documentații, pen
tru scoaterea din fabricație a repe
relor vechi. Ne îngrijim de folosirea 
unor SDV-uri cît mai perfecționate, 
de mare productivitate, de repara
rea sau scoaterea din uz a celor 
vechi. Aceasta are o mare impor
tanță pentru desfășurarea normală 
a producției.

Noi, dispecerii uzinei, ne vom stră
dui să aducem și în viitor o contri
buție însemnată la asigurarea ritmi
cității producției, la îndeplinirea tu
turor prevederilor planului și a an
gajamentelor luate în întrecerea în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Șfetan ROȘCA
tehnician, serviciul 
dispecer-șef
Uzina „7 Noiembrle“-Craiova

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

O metodă bună de fertilizare
a pășunilor

După cum se știe, îngrășarea pă
șunii prin tîrlire aduce o contribu
ție însemnată la sporirea producției 
de iarbă. Pentru popularizarea ex
perienței bune în aplicarea acestei 
metode, Sfatul popular raional Tg. 
Neamț a inițiat un valoros schimb 
de experiență la gospodăria colec
tivă din localitate, la care au parti
cipat președinții sfaturilor populare 
comunale, cadre de conducere din 
G.A.C., specialiști agricoli. Cu acest 
prilej a fost prezentat un ocol mobil, 
confecționat din laturi de lemn lungi 
de 3—4 m, dispuse in formă drep
tunghiulară, care poate fi folosit 
mai mulți ani. Timpul de menținere 
a ocolului în același loc este de două

zile. In cele 4 colțuri ale lui se fi
xează 4 cutii cu bulgări de sare. O 
mutare, a ocolului de către 4 ciobani 
nu durează mai mult de 20 de mi
nute.

Discuțiile purtate de participanți 
au scos în evidență eficiența și uti
litatea acestei metode. Ca urmare, 
în raionul Tg. Neamț s-au luat mă
suri ca gospodăriile colective să 
confecționeze ocoale mobile și să 
execute tîrlirea cu toate turmele de 
oi. La G.A.C. Oglinzi, după calculele 
făcute, cu efectivul de 1 600 de oi 
se vor ' îngrășa, în vara aceasta, 
peste 11 ha de pășune.

Eduard LOGHIN 
ing. zootehnist

Nici după d
La Combinatul de industrializare 

a lemnului din Tg. Jiu s-a construit 
un castel 
200 m c. 
s-a văzut 
se pierde 
telului. Conducerea C.I.L. a cerut în
treprinderii constructoare (Șantierul 
216 Craiova, pendinte de Trustul 21 
Instalații-București) să facă reme
dierile necesare. Asta se întîmpla în 
anul 1962. Au trecut de-atunci a- 
proape doi ani și lucrarea încă nu-i 
gata, deși cîțiva lucrători pricepuți 
ar termina-o în cel rrtult două săp- 
tămîni. Pe traseul conductei subte
rane a castelului s-au săpat șanțuri 
care au întrerupt circulația auto și 
C.F.R. Din această cauză, cheltuim 
mulți bani cu transportul manual. 
Pentru urgentarea lucrărilor am tri-

de apă, cu o capacitate de 
Cînd i s-au făcut probele, 
însă că în circa 48 de ore 
toată apa din bazinul cas-

oi ani
mis adrese și telegrame, am dat ne
numărate telefoane la Trustul 21 
Instalații-București, apoi la Craiova, 
dar degeaba. Oare conducerea aces
tei întreprinderi consideră că nu 
este obligată să termine lucrarea ce 
i-a fost încredințată ? Forurile tute
lare ar trebui să-i tragă la răspun
dere pe cei vinovați de această tă
răgănare.

Ing. Nicolae BARDAN 
șef serviciu investiții 
C.I.L. Tg. Jiu

Revizorul de
Se lăsase seara. Mihai Varga a pornit 

să mai facă tm ultim control la linia fe
rată îngustă între Leșul livrei și Leșu- 
sat. Totul părea în ordine. Deodată 
însă, la o distanță de cîteva sute de 
metri, aproape de kilometrul nouă, a 
zărit o dira de lumină. A alergat într-a- 
colo. Pînă să ajungă, a deslușit că era 
vorba de un incendiu. In bătaia viatu
lui, limbile de foc creșteau văzînd cu 
ochii și amenințau să mistuie podul de

cale îngustă
lemn peste care treceau șinele de fier. 
Mihai Varga a dai iute de veste tova
rășului său de muncă, Gheorghe Mihăe
să. A venit și acesta în grabă și s-au 
apucat de lucru. Nu se putea apela la 
vreun alt ajutor deoarece sațul era 
departe. împreună, revizorii de cale fe
rată îngustă, folosind mijloacele pe 
care le aveau la îndemînă, au reușit 
intr-un timp scurt să localizeze focul. 
Cei doi comuniști au preîntîmpinat ast-

fel nu numai pagubele materiale care 
s-ar fi produs, ci și un accident. In sea
ra aceea urma să treacă peste pod un 
tren personal care ducea spre casă 
muncitorii din diferite sectoare de lu
cru. Pe de altă parte, arderea podului 
ar fi întrerupt tm timp transportul ma
terialului lemnos de la L ~ 
Comuniștii Mihai Varga și 
Mihăesă au dat dovadă de 
și abnegație.

Leon POP
muncitor la L F. Rodna

F. Rodna. 
Gheorghe 

mult curaj

CINEMATOGRAFE : Madame Sans-Gêne
— film pentru ecran panoramic : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii): Re
publica (Bd. Magheru nr. 2), București 
(Bd. 6 Martie nr. G), Excelsior (Bd. 1 Mai 
nr. 174), Qrivlța (Calea Grivițel — podul 
Basarab), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare
— colț cu str. Lizeanu), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1), Patinoarul ,,23 August“ 
(Bd. Muncii), Arenele Libertății (Str. 11 
Iunie), Stadionul ,,Dinamo“ (Șos. Ștefan 
cel Mare). Cerul șl mocirla : Carpați 
(Bd. Magheru nr. 29), Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14), Grădina „Festival” (Pasajul 
„Eforie”), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 
155). Omul din fotografie: Capitol (ru
lează și la grădină — Bd. 6 Martie nr 16), 
Aurora (rulează șl la grădină — Bd. Di
mitrov nr. 118). Lumea comică a lui Ha
rold Lloyd: Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), 
Luceafărul (rulează șl Ia grădină — Ca
lea Rahovei nr. 118 și 103), Lira (rulează 
și la grădină — Calea „13 Septembrie" nr. 
196). Harakiri — cinemascop: Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2). Limuzina neagră — 
cinemascop: Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12).

Carnet cultural
MIRCEA ȘTEFÂNESCU

„EMINE
la Teatrul National „I. L. Caragiale“

Istoria dramaturgiei universale este 
martora dificultăților pe care le ridică 
încercarea aducerii pe scenă în chip 
convingător și emoționant, a unei mari 
figuri intrată în conștiința maselor, a 
unui geniu a cărui faimă sporește o 
dată cu trecerea vremii. Greutățile par 
a crește atunci cînd e vorba de un 
scriitor a cărui operă a sculptat în fie
care inimă de lector o efigie nepieri
toare. Nu cunoaștem din zecile de ten
tative o singură piesă din noianul de 
lucrări închinate vieții lui Molière, una 
singură în care eroul de pe scenă să 
se fi apropiat, cît de cît, de dimensiu
nile eroului din viată. Este cu atît mai 
nobilă ambifia lui Mircea Șiefănescu 
de a fi încercat realizarea unei fresce 
care să restituie aspecte din viata celui 
mai iubit și mai știut pe dinafară poet 
romîn, ctitor al liricei și al limbii noas
tre literare, personalitate de o covîrși- 
toare profunzime și complexitate, Mihai 
Eminescu. Autorul piesei nu putea deci 
năzui la o cuprindere totală a acestei 
uriașe personalități și dacă și-a propus 
șă evoce mediul, climatul în care eroul 
a trăit unele momente din chinuita și 
sbuciumata sa viață ; dacă și-a luat ca 
sarcină să înfățișeze greutățile pe care 
genialul poet le-a suportat, neînțelege
rile de care s-a lovit, adversitățile pe 
care le-a întîmpinaf, umilințele la care 
a fost supus de o lume obtuză și mes
chină, versatilă și felonă ; și dacă a iz
butit șă redea o fărîmă din granitul a- 
ceștui etern monument al literelor ro- 
mînești, meritul său este incontestabil, 
cu drept la recunoștința publicului nos
tru de astăzi, doritor să-și cunoască și 
să-și slăvească eroii. Este explicația fi
rească a căldurii cu care a fost întîmpi- 
nată piesa la premieră, ca o consacrare 
a unei reușite ce se înscrie nu numai 
pe orbita unei evocări pioase și omagia
le, ci ca o operă dramatică de certe va
lori artistice. Și dacă i se poate reproșa 
dramaturgului că n-a izbutit să redea, a- 
dîncimile personajului, nu i se poate con
testa meritul de a fi folosit materialul 
biografic și documentar în spirit științi
fic și cu simful selecției, fapt ce asigură 
piesei o reală forță educativă. Drama
turgul a reușit să scoată în evidentă 
trăsătura cea mai caracteristică vădită 
de viaja și opera marelui poet : patrio
tismul său fierbinte, legăturile lui adînci 
cu poporul din ale cărui suferințe și 
dureri s-a plămădit. Și, în sfîrșit, tre
buie să subliniem respectul delicat cu 
care autorul a izbutit să pună în lumină 
acele episoade din viata poetului care 
au generat poezia lui lirică.

Regizorului spectacolului, artistul po

porului Sică Alexandrescu, i-a revenit o 
sarcină dintre cele mai grele, în măsu
ra în care a avut de luptat nu numai 
cu dificultățile reînvierii unei epoci în 
care, alături de eroul principal, evo
luează figuri atît de cunoscute ca : Sla
vici, Creangă, Caragiale, Maiorescu, 
Negruzzi, ci și cu greutățile unui text 
care, initial, n-a fost conceput ca o pie
să de teatru, ci ca un scenariu cinema
tografic. alcătuit din secvențe fulgu
rante. Directorul de scenă are meritul 
deosebit de a fi învins aceste dificultăți 
în cadrul unui spectacol gîndit functio
nal și care evocă timpul cu o adecvată 
potenfare romantică, fără a cădea în 
păcatul unei idealizări edulcorate. Con- 
ducînd cu o baghetă experimentată și 
precisă toate compartimentele în cadrul 
unei scenografii bine gîndite (Mihai To
fan), atent là fondul muzical cu subtili
tate selectat, (Alfred Mendelsohn), fără 
nici o abatere de la realismul epoch, 
exprimat și prin costumația exigent și 
cu gust realizată (Al. Brătășanu), ajutat 
de ! arta machiorului (Jean Românită), 
directorul de scenă a izbutit un specta
col memorabil, căruia întreaga interpre
tare i-a asigurat o participare devotată 
și entuziastă. Prima greutate pe care a 
înfîmpinat-o regia în materie de distri- 
bujie a constat în rezolvarea interpretă
rii lui Eminescu, care în piesă e înfăți
șat între douăzeci și treizecișifrei de 
ani, deci în întreaga lui perioadă de 
crea)ie. Este epoca unui Eminescu im
petuos, liric romantic, întraripat, dar și 
obligat să înfrunte adversitatea vremii 
și a oamenilor într-o existentă de pri
vațiuni cotidiene umilitoare. Cu un in
stinct artistic sigur, regizorul a ales un 
interpret tînăr, aducînd rolului exubp- 
rgnța vîrstei sale fragede, un lirism de
licat, (o cqnvingere emoționată și un 
cald patetism în rostirea versurilor. Și 
dacă Ion Caramitru, încă student al In
stitutului de teatru „I. L. Caragiale”, a- 
duce pe scenă, cum este și firesc, o 
ștîngăcie inerentă oricărui debut, în 
multe momente lipsa lui de meșteșug 
s-a convertit în spontaneitate și într-o 
ingenuitate favorabilă rolului. Aceleași 
observații, sînt valabile și pentru inter
preta Veronicăi Micle, tînăra și . talen
tata studentă a institutului nostru de 
teatru, Valeria Seciu, care a dat rolului 
gingășie, duioșie, emoție și farmec.

Cu prilejul acestui spectacol omagial 
închinat comemorării a șaptezecișicinci 
de ani de la trecerea în veșnicie — și 
poate că niciodată expresia n-a sunat 
mai potrivit — a luceafărului literaturii 
noastre, Țeafrul National „I. L. Cara
giale" din București nu putea să-și ex

prime mai convingător sentimentele 
sale de venerație decît prin dăruirea cu 
care cei mai mari actori ai primei noas
tre scene au intrat în roluri uneori strict 
episodice, creînd în jurul celor doi de
butant o ambianță de o înaltă tensiune 
artistică. S-a făcut, astfel, încă o dată 
demonstrația că nu există roluri „mari" 
și roluri „mici", atunci cînd partitura e 
servită de mari artiști care aduc în sce
nă, o dată cu vasta lor experiență, și o 
participare pasionată.

l-a revenit artistului poporului Ale
xandru Giugaru sarcina nobilă de a în
truchipa figura generoasă, umană, cal
dă, fermecătoare a lui Ion Creangă. Cu 
o mască de o rară plasticitate, cu o 
dulceață a graiului, cu o bonomie și cu 
un umor tonic irezistibil, Alexandru 
Giugaru a fost în chipul cel mai convin
gător prietenul devotat, sigur și nedes- 
mințit al lui bădița Mihai, dar am re
cunoscut în el și pe autorul nemuritoa
relor „Amintiri". Artistul emerit Marcel 
Anghelescu, acest actor mereu inedit, 
a fost un „conu’ lancu", un Caragiale 
veridic, plin de sarcasm la adresa 
„moftangiilor” și a „gianabeților", fie
care gest al său amintindu-ni-l pe au
torul „Scrisorii pierdutp” așa cum ni 
l-au descris contemporanii, și cum 
ne-am obișnuit să-l descifrăm din opera 
lui. In rolul lui Vasile Alecsandri, artis
tul poporului Costache Antoniu a adus 
blîndejea și generozitatea barduțgi de 
la Mirceșfi înfr-o singură scenă, dar a- 
ceasța încărcată de un real și puternic 
patetișm. Interpretînd rolul lui Maio
rescu, artistul poporului Ion Finteșteanu 
a avut greaua misiune de a prezenta o 
figura însemnată, cu trăsături contradic
torii, din istoria culturii noastre, și a că
rui trecere prin viața lui Eminescu a 
fost o împletire de lumini și de umbre. 
Ion Finteșteanu, cu arta lui de miniatu
rist al fiecărui gest și al fiecărei priviri, 
a compus un Titu Maiorescu divers, 
complex, adînc, contradictoriu, făcînd 
de înțeles ce l-a unit și ce l-a despărțit 
pe cunoscutul critic de genialul cîntă- 
reț.

Alături de maeștrii primei noastre 
scene evoluează întregul ansamblu al 
Teatrului Național și dacă citarea celor 
aproape optzeci de interpret! e prac
tic imposibilă, în schimb ni se pare 
obligatorie menționarea faptului că în 
toate aparițiile și chiar în figurație sînt 
actori de mîna întîia, care au ('mut să 
fie prezenfi în reprezentație, ca un 
semn al devotamentului lor întru reali
zarea unui spectacol emoționant.

Aurel BARANGA

ți ț

Editura pentru literatură a tipărit în excelente condiții grafice o fru
moasă ediție ilustrată a „Poeziilor" lui Eminescu, cuprinzind atît ver
surile publicate în timpul vieții, cît și postume (text stabilit de acad. 
D. Panaiteșcu Perpessicius). Ilustrațiile sînt semnate de Ligia Macovei. 
Volumul are formalul in-folio, este tipărit pe hirtie specială filigranată 
cu semnătura poetului și este legat în pînză imitație de borangic. Su- 
pracoperta din masă plastică transparentă pe care sînt imprimate por
tretul și semngțura Iui Eipineșcu, precum și caseta sobră a volumului 
întregesc aspectul deosebit al ediției. Primele exemplare vor intra în 

aceste zile în librării.

CINEMA ® T
Locotenent Crțșfîna : Union (Str. „13 
Decembrie” nr. 5—7). Program de filme 
pentrii copil : Doina (rulează dimineața 
— Str. Doamnei nr. 9). Scrisoare de la 
o necunoscută : Doina (rulează după- 
amlază). Anotimpuri : Giulești (Calea 
Ciulești nr. 56). Qivițoq ; In grădina 
zoologică : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 
nr. 18). (Cel patru călugări : înfrățirea 
între popoare (Bd. Bupureștii-Noi), Arta 
(rulează și la grădină’ — Calea Călărași 
nr. 153), Florèasca (Str. J. S. Bach nr. 2). 
Pompierul atomic : Cultural (Piața I 
Pintilie nr. 2). Am ajuns rege: Fero
viar (Calea Griyiței nr. 80), Tomis (ru
lează șl Ia grădină — Calea Văcărești nr. 
21), Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72). Frații cor- 
slcani — cinemascop : Dacia (Calea Gri- 
viței nr. 137), Crîngași (Șos. Crîngași nr. 
42), Grădina „Bucegi” (Bd. 1 Mai nr. 57). 
Nu se poate fără dragoste: Buzești (Str. 
Buzeștl nr. 9—11). Golful Elena : Bucegi 
(Bd. 1 Mal nr. 57). Cauze drepte — cine-

ELEVIZIUNE
mascop : Unirea (rulează și la grădină — 
Bp. 1 Mai nr. 143), Popular (Str. Mătăsari 
nr. 31). Zilp de fior și tis: Flacăra (Ca
lea Dudești nr. 22). Cascada diavolului: 
Vitan (Călea Dudești nr. 97). Dragoste 
lungă dc-o seară : Munca (Șos. Mihal 
Bravu nr. 221). Tpțui despre Eva : Rlqși- 
lo'r (rulează și Ia grădină — Calea Moși
lor nr. 221). Kaioian : Cosmos (Bd. „30 
Decembrie” nr. 89). Cotroceni (Șos. Co- 
troceni nr. 9). Un suris in plină vară : 
Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). 
Căpitanul : Colentina (Șos. Colentina nr. 
84). Un om care nu există: Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61). Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Liturghia de la 
miezul nopții — cinemascop: Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Aventurile unui 
tînăr — cinemascop: Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86). Viață sportivă : Grădi
na „Modern” (Str. 11 Iunie nr. 75). 
îndrăgostitul : Grădina „Vitan” (Calea 
Dudești). Foto Haber: Grădina „Buzești” 
(Str. Buzești nr. 9—11). Agatha, lasă-te

Agendă muzicală
Luni, 15 iunie, ora 20, în sala Pala

tului R. P. Romîne, va avea loc con
certul simfonic al Filarmonicii de stat 
„George Enescu" sub bagheta lui 
George Georgescu, artist al poporului. 
In program : Uvertura „Carnavalul ro
man“ de H. Berlioz ; Simfonia spaniolă 
de Lalo. Solist : Christian Ferras (Fran
ța) ; Simfonia în re minor de Franck.

Marți, 16 iunie, ora 20, în studioul 
de concerte al Radioteleviziunii, va a- 
vea loc concertul orchestrei simfonice a 
Cinematografiei. Dirijor : Constantin 
Bugeanu. In program : „Arcade" de 
Aurel Stroe (primă audiție) ; „Simfo
nii" pentru 15 soliști de Ștefan Nicu- 
lescu (primă audiție) ; „Omagiu vieții" 
— expresiuni pentru bariton și orches
tră de Carmen Petra Basacopol (primă 
audiție). Solist: Dan Iordăchescu; Șapte 
lieduri pe versuri de Clément Marot de 
Enescu — versiune orchestrală de Theo
dor Grigoriu (primă audiție). Solist : 
Dan lorclăchescu , Concert pentru pian 
și orchestră de Liviu Glodeanu (primă 
audiție). Solist : Harald Enghiurliu.

Miercuri. 17 iunie, ora 20, tn sala 
mică a Palatului R. P. Romîne, va a- 
vea loc un concert de muzică de ca
meră. In program : lucrări de compo
zitori romîni în primă audiție. Vot in
terpreta : Elisabeta Neculce-Cartiș, Fi
lip Pitarii Bulimar, Nicolae Maxim, Ni
colae Rădulescu, Petrus Mederus și 
cvartetul de coarde alcătuit din Varu
jan Cozighian, George Nicolescu, 
George Popovici, Alfons Capitanovici.

La ora 20, în studioul de concerte al 
Radioteleviziunii, va avea loc recitalul 
susținut de violonistul francez Chris
tian Ferras. La pian : Albert Guttmann. 
In program lucrări de Brahms, Bach, 
Debussy, Saint-Saëns, Ravel, Wieniaw- 
sky.

Sîmbătă, 20 iunie, ora 20, în studioul 
de concerte al Radioteleviziunii, va a- 
vea loc un concert al Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Dirijor : Mircea 
Crist eseu. In program: Variațiuni, Fugă 
și Fanțezip peptru orchestră din ora
toriul „Constelația omului" de Tiberiu Ș 
Olah ; Concert pentru pian și orches
tră în la minor de Grieg. Solist : Valen
tin Gheorghiu ; Preludiu și moartea 
I soldei din opera ..Tristan și Isolde" și 
Despărțirea lui Wotan și Vraja focului 
din oneta ..Walkiria" de Wagner. So
list : Petre Ștefăpescu-Goangă.

de crime ! : Grădina „Colentina” (Șos. 
Colentina nr. 84). Apartaihenthl: Grădi
na „Progresul” (Str. Ion Vidu nr. 5).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii 19,10 — Pentru tineretul 
școlar: Miniaturi tehnice (III) — vizită 
la Muz.eul tehnic. 19,40 — Filmul docu
mentar „Dan'sâtqarele mărilor“. ,20,00 — 
Filmul „Lanterna cu amintiri“. 21,05 — 
Recital tnuzical-coregrafic. 21,45 — Te- 
lesport. In încheiere — Buletin de știri 
și buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16, 17, 

18 iunig. In țară : Vreme relativ căldu
roasă și ușor instabilă. Cer schimbător. 
Voi- cădea ploi locale sub formă de a- 
verse. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
11 grade și 21 grade, iar maximele intre 
22 și 32 grade. In București : Vreme re
lativ călduroasă și ușor instabilă. Cer 
schimbător. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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Dinamo București

advers și ex- 
dinamovist, Haidu, 

I. Vasile reține cu 
îmbrăcați în tricouri 

insistenți și se des-

Rugbiștii romîni (în tricouri albe) inițiază un nou atac Foto : M. Andreescu

în cursul zilei de duminică, minis
trul economiei Belgiei, dl. Antoine 
Spynoy, și persoanele care îl înso
țesc au făcut o vizită pe litoralul 
Mării Negre. Oaspeții au cunoscut 
cu acest prilej stațiunile Eforie și 
Mamaia, au Vizitat Muzeul Arheo
logic din Constanța, stațiunea de

cercetări hortiviticole Murfatlar. In 
cursul vizitei, ministrul economiei 
Belgiei a fost însoțit de Ion Delea- 
nu, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, precum și 
de Honoré Cambier,, ambasadorul 
Belgiei în R. P. Romînă. Seara oas
peții s-au reîntors în Capitală.

(Agerpres)

Rugbiștii Griviței Roșii au cucerit

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI7/

Vrînd parcă să anunje intrarea rugbiști- 
lor pe teren, la încheierea meciului Dina- 
mo-U.T.A. tabela de marcaj a stadionului 
„23 August" indica 6—0 în favoarea bucu- 
reșfenilor, scor pufin obișnuit la fotbal, 
dar frecvent în partidele de rugbi. Ca o 
confirmare, în mai puțin de un sfert de 
oră de la începerea întîlnirii cu campioana 
Franjei, rugbiștii Griviței Roșii conduceau 
cu 10—0. Aplicînd o tactică adecvată în 
condițiile terenului alunecos, campionii 
noștri construiesc încă din primele minute 
atacuri susținute pe înaintare, forțînd 
deschiderea scorului. In minutul 8, după o 
aruncare de la margine în apropierea te
rnului de țintă a| francezilor, Viorel Mo
rarii trece impetuos de cîțiva adversari, 
inițiază un dribling colectiv, iar Oble- 
menco, urmărind atent faza, înscrie la 
centru. Transformă Irimescu : 5—0. Cîteva 
minute mai tîrziu, într-o fază 
toare, Moraru înscrie o nouă 
(transformată tot de Irimescu), 
cîndu-se la 10—0. A fost de
oada cea mai frumoasă a partidei, cînd 
acțiunile bine organizate și insistența ju
cătorilor noștri s-au concretizat în cele 10 
puncte. Oaspeții contraatacă, dar în fata 
jocului bun practicat de rugbiștii bucu- 
reșfeni nu izbutesc să-și fructifice acțiunile. 
E adevărat că și terenul desfundat a dat 
mult de furcă înaintașilor, care au dus greul

• ...meciului de ambele părți. In continuare, jo
cul capătă din păcate un aspect de duritate, 
mai ales în repriza secundă, datorită ie
șirilor nesportive ale unor jucători fran
cezi. Deși arbitrul de centru (italianul 
Silvio Pozzi) a intervenit de nenumărate 
ori cu avertismente, încercările lui de a 
calma jocul nu au găsit înțelegerea ne
cesară. Deciziile lui au fost întîmpinaie 
cu proteste repetate de către oaspeți 
care au vrut chiar șă părăsească terenul 
cînd André Boniface, căpitanul lor, a

fost sancjionat prima dată pentru lovi
re intenționată. Cu 20 de minute înain
te de sfîrșitul partidei, același jucător a 
refuzat să părăsească terenul, nesoco
tind sancțiunea dictată de arbitru. Chiar 
dacă spectrul înfrîngerii nu era plăcui 
pentru rugbiștii oaspe)i, aceasta nu în
dreptățește ușurinja cu care s-au raliat 
la comportarea lui A. Boniface, renunțind 
la continuarea jocului, spre dezamăgirea 
publicului spectator care a așteptat cu in
teres evolujia lor. După scurgerea timpu
lui regulamentar pentru executarea deci
ziei, arbitrul Silvio Pozzi a consemnat în
cheierea partidei cu scorul de 10—0 în 
favoarea echipei Grivifa Roșie. Rugbiștii 
grivijeni au cîșfigat astfel cea de-a doua 
ediție a „Cupei campionilor europeni".

asemănâ- 
încercare 

scorul ur- 
fapt peri-

Constantin ANI

Încă din prima încercare discobo
lul V. Sălăgean a doborît recordul 
lui Virgil Manolescu, obținînd 53,05 
metri. La a doua aruncare, din nou 
record — 53,21 m, pentru ca imediat 
și această cifră să fie depășită — 53,38 
m, nou record al țării. In afara con
cursului, atletul brașovean a realizat 
55,56 m. Lia Manoliu, cu cei 55,16 m 
din prima încercare la aruncarea 
discului, a obținut nu numai un nou 
record republican, ci și una din cele 
mai bune performanțe mondiale 
la această probă. Al treilea re
cord aparține lui Petre Astafei, 
care a trecut ștacheta înălțată la 4,60 
m la prăjină. Alte rezultate : 80 me
tri garduri: Maria Budan 11,3 sec.; 
triplu salt : Mircea Stein 15,63 m ; 
100 m : A. Tudorașcu 10,7 sec. ; lun
gime : Popov schi 7,25 m ; ciocan : 
Drăgulescu 63,16 m.

...Pe pînza de apă care acoperă 
gazonul, mingea își începe cursa 
în înfîlnirea de fotbal dintre echipe
le DinamorBuc.urești și U.T.A. . N-a 
lipsit mult ca ea să poposească în 
plasă chiar din minutul 6, dar bara 
transversală a porții echipei din A- 
rad o deviază în teren și golul este 
evitat. Puțin mai tîrziu, la o acțiune 
pe partea dreaptă, Pîrcălab cen
trează în careul 
tremul stînga 
reia din voie, 
greu. Jucătorii 
roșii sînt mai 
curcă mai bine pe terenul alunecos, 
prin deschideri pe aripi și în adîn- 
cime. Tactica lor se dovedește a fi 
eficace și, începînd de la jumătatea 
reprizei, Dinamo înscrie cîte un gol 
la fiecare zece minute : O. Popescu, 
printr-o robinsonadă spectaculoasă, 
trimite în plasă mingea centrată de 
Pîrcălab (minutul 20), Petru Emil îl 
imită în minutul 30, iar O. Popescu 
pecetluiește rezultatul la pauză. 
Fotbaliștii echipei U.T.A. au avut și 
ei cîteva ocazii de a marca, pe care 
le-au ratat însă. O remarcăm pe a- 
ceea din minutul 26, cînd Țîrlea șu- 
tează prin surprindere la poartă, 
însă destul de slab, astfel că Dat- 
cu reține cu ușurință.

In a doua parte a jocului, deși 
mingea plutește uneori pe apă ca 
într-o partidă de polo, bucureștenii

reușesc să 
moăse de fotbal. Apărarea formației 
U.Ț.A. nu poate face față iureșului 
dinamoyist și în numai 7 minute sco
rul crește de la 3—0 la... 6—0, prin 
punctele marcate de Ene II și Pîrcă- 
lab de două ori. Inspăimîntată par
că de scor, și pentru ca acesta să 
nu ia proporții, echipa din Arad a- 
tacă ceva mai curajos și are cîteva 
ocazii de a înscrie. Cea mai mare 
este igtată cu 5 minute înainte de 
sfîrșitul partidei, cînd Țîrlea trimite 
mingea peste „zidul" dinamovist, în 
bară, iar Tomeș reia balonul pe lin
gă poartă de la numai cîțiva metri.

Victoria formației Dinamo și în- 
frîngerea Rapidului la Galați a a- 
propiat și mai mult pe dinamoviști 
de titlul de campioni.

Dumitru MINCULESCU

48 :19
40 : 26
56 : 33
26 : 30
25 : 20
27 : 32
36 : 43
23 : 30
22 : 37
24 : 17
34 : 36
34 : 36
26 : 39
20 : 43

33
29
27
24
23
21
21
21
21
20
20
20
16
16

■

între tradîțss
și concepția modernă
(Urmare din pag. I-a)

Din colțul tribunei

Nu numai 
mușchii...

Finalele dinamoviadei pugilisti
ce, disputate ieri în potcoava 
stadionului din Ștefan cel Mare, 
au încununat un weekend inter
național de o amploare neobiș
nuită. Intr-adevăr, de miercuri 
seară pînă duminică dimineață, 
spectatorii bucureșteni au putut 
urmări cincizeci de meciuri (in
clusiv gala Romînia-Olanda), 
cadrul cărora au evoluat 
personalități marcante ale 
lui european : Olech, Puiu, 
lach, Josefowicz, Monea și

Ce să alegi, în primul rînd, din 
noianul de impresii legate de 
comportarea reprezentanților noș
tri ? S-ar putea vorbi, de pildă, 
despre excelenta evoluție a tînă- 
rului Crudu, pe care numai o e- 
roare de punctaj l-a privat de 
titlul cuvenit — despre debutul 
remarcabil al lui Cîrciumaru în 
echipa reprezentativă, sau despre 
curioasa idee a selecționerilor de 
a introduce în aceeași formație 
pe novicele Hodoșan, aflat încă la 
abc-ul sportului cu mănuși.

Intre atîtea alternative, vom 
opta pentru... performanța lui 
M. Dumitrescu. încă în reuniunea 
inaugurală, luptînd la categoria 
ușoară cu cehul Mladek, dinamo- 
vistul plătește scump decizia ob
ținută : într-un violent „corp la 
corp“, adversarul îi deschide ar
cada stingă. După două zile, în 
semifinală, Dumitrescu are de 
înfruntat un alt concurent foar
te dur — pe Sosnowski, de la 
Gwardia Varșovia — care îi cau
tă cu perseverență, în fiecare re
priză, arcada avariată. Făcînd o 
veritabilă demonstrație de scri
mă pugilistică, Mihai îl domină 
copios, pentru ca în meciul de
cisiv să-i aplice același trata
ment budapestanului Hajnal. De 
remarcat că toate cele trei parti
de au fost adjudecate la diferen
țe de punctaj categorice.

Puțini maeștri ai ringului se 
pot mîndri cu cîștigarea unui 
turneu internațional în atari con
diții. Succesul amintit se dato- 
rește, fără îndoială, dîrzeniei cu 
care și-a apărat șansele talenta
tul elev al lui C. Nour și Ion 
Popa, dar tehnica superioară și 
gîndirea tactică, prezente în toa- 

sale, au avut proba- 
esențial în realiza- 
victorii a boxului

în 
cîteva 
boxu- 
Gerr- 
alții.

te acțiunile ; 
bil un aport 
rea acestei 
complet.

Dan DEȘLIU

Dinamoviștii bucureșteni au cîștigat 
turneul internațional de box

Pe ringul instalat în incinta sta
dionului Dinamo s-au desfășurat ieri 
dimineață ultimele partide ale turne
ului internațional de box, la care au 
participat cei mai buni reprezentanți 
ai cluburilor Dinamo București, 
Gwardia Varșovia, Dozsa Budapes
ta, Dynamo Berlin și Ruda Hvezda 
Praga. în momentul cînd Vasile Ma- 
riuțan l-a expediat la podea pentru 
a doua oară în repriza secundă pe 
cehoslovacul F. Linhart, spectatorii 
au aplaudat cu căldură frumosul 
succes repurtat de dinamoviștii 
bucureșteni, care au ocupat primul 
loc pe echipe în această tradițională 
întrecere. Avînd cei mai mulți re
prezentanți în finale (8), clubul Di
namo avea tot dreptul să spere în 
obținerea victoriei. Dar, pentru cu
cerirea ei bucureștenii au muncit se
rios, avînd adversari redutabili, în
deosebi în componenții clubului 
Gwardia. Primul care a deschis 
„seria“ victoriilor bucureștenilor a 
fost „ușorul“ M. Dumitrescu. în 
compania pugilistului ungar I. Haj
nal, Dumitrescu a realizat unul 
din cele mai frumoase meciuri ale 
galei. Prin un-doi-uri și directe de 
dreapta la figură, boxerul romîn 
și-a zdruncinat serios adversarul, 
care abia a reușit șă termine în 
picioare. în limitele categoriei se- 
mi-mijlocie, bucureșteanul Pițu a 
dispus la puncte de G. Pauer 
(Dozsa), datorită îndeosebi finișului

său excelent : în repriza a III-a pu- 
gilistul ungar a resimțit serios lo
viturile la ficat expediate de Pițu. 
Ion Monea (cat. mijlocie) a avut ca 
adversar pe J. Fabih (Gwardia). Mo
nea a avut în permanență inițiativa 
și putea cîștiga chiar înainte de li
mită, dar el nu a sesizat la timp 
cele cîteva momente dificile prin 
care a trecut adversarul său după 
recepționarea unor „serii“ dure tri
mise cu adresă de către bucureștean. 
Așa că victoria lui Monea a fost Ia 
puncțq. Lui V. Mariuțan (cat. grea) 
i-au trebuit doar 5 minute pentru a 
termina învingător prin abandonul 
adversarului.

Alte rezultate ; cat. muscă : Z. O- 
lech (Gwardia) b.p.
(Dinamo București) ; cat. cocoș : 
Reckawek (Gwardia) b.p. A. Verdeș 
(Dinamo București) ;
Kolesza (Gwardia) b.ab. I. H. Wolf
gang (Dynamo Berlin) ; cat. semi- 
ușoară : J. Kallai (Dozsa) b.p. A. 
Donsal (Gwardia) ; cat. mijlocie- 
mică : J. Erdely (Dozsa) b.p. I. Ol- 
teanu (Dinamo București) ; cat. se- 
mi-grea : Z. Josefowicz (Gwardia) 
b.p. D. Gheorghiu (Dinamo Bucu
rești). Reuniunea s-a bucurat de ar
bitraje corespunzătoare.

Clasament final pe echipe : Dina
mo București 21 p ; Gwardia 20 p ; 
Dozsa 13 p.; Dynamo 
Ruda Hvezda 6 p.

Constantin

D. Davidescu
Z.

cat. pană : J.

Berlin 8 p;

I

i

MACOVE1

Mihai Dumitrescu in atac

cN Î T .E V A
o întrecerile din cadrul turneului 

ternațional de lupte 
ceput sîmbătă seara 
tinuat ieri, 
gistrate : Japonia — 
8—0 ; R.P. Romînă

in- 
Sn-libere care au 

la Galați au con- 
rezultat'ele înre- 
R.P. Romînă (B) 
(A)—R.P. Romînă 

(B) 8—0; Japonia—Iugoslavia 7—1; R.P. 
Romînă (A)—Japonia 4—4. Clasament : 
1. R.P. Romînă (A): 2. Japonia; S.‘ R.P. 
Romînă (B); 4. Iugoslavia.

La Constanța, reprezentativa R.P. Ro- 
mîne de lupte clasice a terminat la c- 
galitate (4—4) întîlnirea cu selecționata 
Japoniei.

O Selecționata de tineret a Cubei și-a 
început turneul în țara noastră jucînc 
ieri la Bistrița cu echipa Gloria din io 
calitate. Victoria a revenit fotbaliștilor 
romîni cu scorul de 7—2 (4—1).

Q Cu prilejul unui concurs internațio
nal de natație desfășurat la Tokio, spor
tiva japoneză Satoko Tanaka a obținut 
în proba de 200 m spate timpul de 2’30” 
4/10. Ea este recordmana mondială în a- 
ceaștă probă cu rezultatul de 2’28” 2/10.

e Tradiționalul maraton internațional 
de la Windsor a fost cîștlgat la această 
ediție de Basil Heatley (Anglia), fost re
cordman mondial în proba de 10 mile. El 
a acoperit distanța de 42,195 km in ex-

Iată

celentul timp de 2hl3'55’' (cea mai bună 
performanță mondială a sezonului).

O Echipa braziliană de fotbal Sao Pa
ulo și-a continuat turneul în Europa ju- 
cînd în Franța, la Bordeaux, eu formația 
locală F.C. Bordeaux. Fotbaliștii brazili
eni au terminat învingători cu scorul de 
2-1 (2-1).

0 In sferturile de finală ale „Cupei 
Davis“ echipa de tenis a Angliei a în
vins cu 3—2 formația Iugoslaviei. In me
ciul decisiv Bobby Wilson l-a învins cu 
G—4 ; 7—5 ; 0—G ; 3—6 ; 6—2 pe Bora Jo- 
vanovici. In semifinale (zona europeană) 
Anglia va juca cu învingătoarea din me
ciul Franța-Ăfrica de sud.
• Finala competiției de fotbal pentru 

..Cupa Drago" desfășurată la Paris a re
venit echipei F.C. Sochaux, care 
pus cu 4—0 (2—0) de Forbach.

O Atleții americani selecționați 
tul olimpic au evoluat sîmbătă și 
nică în trei concursuri desfășurate

a dis-

în lo- 
dumi- 
în di

ferite orașe. La San Diego' (California) 
Fred Hansen a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina, realizînd 
5,23 m. La 5 iunie anul acesta Hansen 
reușise o performanță de 5,20 m, dove
dind că se află în mare formă. Fred 
Hansen este în vîrstă de 23 ani șl utili
zează o prăjină din fibre de sticlă.

Dinamo 
Rapid 
Steaua
Farul 
Steagul 
U.T.A.
Progresul
Dinamo Pitești 
Crișul
Petrolul 
C.S.M.S.
Știința Cluj 
știința Țim. 
Slderurgistul

CLASAMENT 
Buc.

roșu

Situație critică la poarta arădeană

ria modernă, există încă greutăți în 
momentul de față. Nădăjduim că ele 
vor fi înlăturate o dată cu intra
rea în producție de serie mare a 
Fabricii de armături și accesorii me
talice. Cu un sprijin susținut din 
partea organelor Ministerelor Me
talurgiei, Industriei Ușoare, In
dustriei Petrolului și Chimiei, no
ile tipuri de mobilă se vor putea ri
dica la nivelul așteptat. Și cu aceas
ta am atins, după cît socotesc, pro
blema centrală : cît la sută din mo
delele prezentate în expoziții sînt 
introduse în fabricație și ajung la 
consumatori ? Răspunsul depinde a- 
tît de industrie, cît și de comerț. 
De exemplu, din această expoziție, 
comerțul cere, pentru un întreg tri
mestru, 30—50 de garnituri din dife
rite camere combinate, 30 de paturi 
rabatabile, tot atîtea etajere și bi
blioteci. Este adevărat că la unele 
modele comenzile urcă la 200 — 300 
de garnituri. Dar, în condițiile cînd 
se comandă cantități reduse, se poate 
asigura oare producția de serie a 
unor întreprinderi moderne, de mare 
productivitate, se poate obține redu
cerea prețului de cost ? In urma 
analizei făcute de ministerul nos
tru, pot afirma că avem posibili
tatea să schimbăm din 6 în 6 luni a- 
proape toate modelele care se pro
duc, asigurînd astfel varietatea sor
timentelor. Cu condiția să nu ni se 
dea comenzi cu țîrîita, comenzi de 
ordinul zecilor“.

Observațiile ni se par judicioase. 
Modele noi, interesante, de mobilă se 
creează de mai mulți ani, iar expo
ziții care au plăcut publicului au mai 
fost organizate. Principalul este însă 
ca produsele cele mai reușite să a- 
jungă în scurt timp la cumpărători 
și, mai ales. în cantități care să sa
tisfacă cerințele. în această direcție, 
o contribuție susținută poate să a- 
ducă și industria locală.

Arh. Valentin Dragnea de
INCEF : „în legătură cu cele discu
tate pînă acum, socotesc că ar fi ni
merit să ne îndreptăm atenția într-o 
măsură mai mare spre producția și 
vînzarea unei game largi de piese 
separate, pe care cumpărătorul și le 
poate procura treptat. Canapele, fo
tolii, mese, biblioteci, stative pentru 
cărți și flori și alte obiecte intr-o 
construcție nouă vor servi nu numai

la acoperirea unor necesități, ci vor 
înlesni totodată acomodarea publi
cului cu linia modernă“.

„Serii mici sau serii mari ? Iată 
ce ne preocupă și pe noi, cei din co
merț — a declarat reprezentantul 
direcției generale de specialitate din 
Ministerul Comerțului Interior, 
Const. Nedelcu. în activitatea noas
tră ne lovim încă de lipsa spațiilor 
de expunere. înghesuite, prost pre
zentate, modelele noi nu-i pot a- 
trage pe cumpărători. Cu atît mai 
mult cu cît, în unele cazuri, este 
vorba de o linie cu totul deosebită 
de ceea ce se numește la noi linia 
tradițională. In ultima vreme s-au 
hotărît măsuri privind reorganizarea 
unităților care comercializează mo
bila, măsuri care vor permite un alt 
mod de prezentare și desfacere, 
vor înlesni solicitarea unor comenși 
de serie mai mare. Ne socotim însă 
îndreptățiți să formulăm, în numele 
consumatorilor, un deziderat în fața 
producătorilor: toată marfa să 
aibă aceeași înfățișare și să se pre
zinte, pînă în cele mai mici amă
nunte, la nivelul modelelor expuse“.

Problema desfacerii mobilei în 
condiții care să răspundă exigențe
lor publicului și să-i dea posibilita
tea să aleagă ceea ce-i este necesar, 
a fost abordată, în cadrul discuției, 
și de directorul întreprinderii „Mo
bila“ a M.E.F. —Maximilian Glierea.

la

Discuția relatată mai sus nu și-a 
propus să dezbată în amănunt pro
blemele sectorului de mobilă, ci 
doar să semnaleze cîteva as
pecte de actualitate. Socotim tot
odată nimerit să insistăm asupra 
reclamei care ar trebui făcută noi
lor sortimente. Cu un film neizbu
tit prezentat la televiziune, cu 
cîteva afișe neinteresante, nu se va 
putea atrage atenția cumpărători
lor. Mobila modernă, lucrată din 
materiale noi (ale căror însușiri tre
buie prezentate amănunțit), într-o 
manieră deosebită, trebuie să se 
bucure — cu concursul industriei, 
dar mai ales al comerțului, al fie
cărui vînzător din magazinele de 
specialitate — și de o publicitate in
genioasă. Menirea acesteia este nu 
numai să-1 informeze pe cumpără
tor, ci să-i și modeleze gustul, să-1 
orienteze, practic și sugestiv, în a- 
menajarea locuinței.

SIDERURGISTUL—RAPID 1—0
GALAȚI (coresp. „Șcînteii"). — Ra- 

pidiștii au fost opriți din cursa lor 
pentru titlu de Siderurgistul. Jucăto
rii gqlăț.eni au obținut victoria cu 
scorul de 1—0, prin golul înscris în 
min. 35 de Matei. A arbitrat corect 
Z. Drăghici din Constanța.

C.S.M.S. — ȘTIINȚA
TIMIȘOARA 3—0 (1—0)

IAȘI (de la trimisul nostru, Eug. 
Ionescu). — Miza mare a întîlnirii a

determinat pe jucătorii ambelor 
echipe să evolueze ponderat. In re
priza întîia ieșenii reușesc să des
chidă scorul prin Milea (minutul 38).

După pauză, jocul devine mai di
namic. Cei care fructifică sînt tot 
jucătorii de la C.S.M.S. : Milea (mi
nutul 65) dintr-o poziție discutabilă 
de ofsaid și Voica în minutul 85.

★

Alte rezultate : Crișul-Farul 0—1 
(0—0) ; Steagul roșu-Progresul 0—0; 
Dinamo Pitești-Petrolul 2—0 (0—0).

î

(Urmare din pag. I-a)

S-a încheiat campionatul categoriei B
Campionatul categoriei B a pro

gramat ieri ultimele meciuri. în am
bele serii au avut loc partide deci
sive, ațît pentru promovarea în cate
goria A, cît și pentru evitarea retro
gradării. La Craiova, Știința a întîl- 
nit pe Metalul Tîrgoviște, într-un 
meci care urma să desemneze echipa 
cîștigătoare a seriei I. Localnicii au 
jucat mai bine, obținînd victoria cu 
scorul de 3—0, prin golurile înscrise 
de Anton (min. 7), Lovin (min. 82) 
și Onea (min. 89). Alte rezultate din 
seria i : C.F.R.-Pașcani — Poiana 
Cîmpina 2—1 ; Tractorul Brașov — 
Știința București 4—1 ; Chimia Fă
găraș — Foresta Fălticeni 7—0 ; 
Flacăra Moreni — Dinamo Bacău 
1—0 ; Metalul București — Ceahlăul 
P. Neamț 1—1 ; Știința Galați — U- 
nirea Rm. Vîlcea 5—1. Primul loc în 
seria întîi a fost ocupat de Știința 
Craiova, iar pe ultimele două locuri 
s-au clasat Foresta Fălticeni și Cea
hlăul P. Neamț.

In seria a doua, pe primul loc s-a 
clasat Minerul Baia Mare, care a în
vins ieri cu 6—0 pe A.S. Cugir. Go
lurile învingătorilor au fost realizate 
de Sasu (4), Spo (din 11 m) și Vaida. 
Celelalte rezultate : Jiul Petriia — 
Mureșul Tg. Mureș 2—2 ; A.S.M.E).

D U
făcut o tentativă șl la 5,28 m, 
succes. Alte rezultate înregis-

Satu Mare — C.S.M. Cluj 3—2
Ç.S.M. Sibiu — Arieșul Turda 2—1

>
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Industria Sîrmei C. Turzii — C.F.R. 
Timișoara 7—0 ; Flamura roșie Ora
dea — C.S.M. Reșița 3—2 ; Gaz Me
tan Mediaș — Minerul Lupeni 3—2. 
Pe ultimele două locuri s-au clasat 
Flamura roșie Oradea și Arieșul 
Turda.

întreținerea tineretului taurin 
tabere de vară costă cu 30—50 
sută mai puțin, deoarece permite 
conomisirea timpului și a brațelor 
de muncă, reducerea prețului de 
cost pe kilogramul de spor în greu
tate. Observațiile făcute au arătat 
că tineretul taurin poate fi întreți
nut în tabere la munte numai după 
împlinirea vîrstei de 10—11 luni, 
cînd este bine obișnuit să consume 
furaje de origine vegetală.

O importanță mare în creșterea 
animalelor pentru prăsilă o are in
troducerea lor planificată la repro
ducție. Termenul de gonire al ju
nincilor influențează producția de 
lapte și dezvoltarea corporală a a- 
cestora. Prin creșterea rațională a 
tineretului se poate asigura intro
ducerea junincilor la reproducție 
începînd de la vîrsta de 16—17 luni. 
Gonirea junincilor sub vîrsta de 16 
luni este contraindicată, chiar dacă 
acestea sînt bine dezvoltate pentru 
vîrsta respectivă. Peste această vîr-

în 
la 
e-

stă minimă admisibilă, la stabilirea 
termenului de introducere în repro
ducție trebuie să se țină seama în 
primul rînd de greutatea corporală 
a junincilor. Creșterea tineretului 
taurin femei trebuie organizată în 
așa fel ca prima tătare să aibă loc 
cel tîrziu la vîrsta de doi ani și ju
mătate. Cu 3—4 luni înainte de tă
tare, junincile trebuie grupate în 
grajdul vacilor, unde li se poate asi
gura o hrănire și îngrijire bună.

Creșterea unui tineret de prăsilă 
valoros, capabil să realizeze la vîrsta 
aduîtă indici superiori de producție, 
este posibilă numai printr-o organi
zare bună a muncii în cadrul fermei 
și dirijarea permanentă a hrănirii și 
îngrijirii. în acest scop trebuie să 
se urmărească creșterea în greutate 
a animalelor prin cîntărirea lor lu
nară.

Organizînd cît mai bine creșterea 
animalelor de prăsilă, vom ridica 
producția zootehnică la nivelul po
sibilităților mari de care dispune 
agricultura noastră.

Alegerile din R. S. Cehoslovacă | Aœd comercial

Hansen a 
însă fără „___ ___ _ _
trate : înălțime Carruthers 2,13 m ; lun
gime Boston 7,48 m ; suliță Ulrich 76.35 
m ; 100 yarzi Rivers 9'' 3/10 ; 1 milă
Schul 3'59” 1/10 ; gr.eutate Perry O'Brien 
18,94 m. Recordmanul mondial Long s-a 
clasat pe locul doi cu 18,93 m. In con
cursul de la Fresno, Bob Hayes a par
curs 220 yarzi în 20“ 5/10. Proba de 120 
yarzi garduri a fost cîștigată de Nickolas 
în 13” 9/10. In localitatea Corvallis tînă- 
rul fondișt Jerry Lindgren in vîrstă 
17 ani, a realizat pe 10 000 m 1' 1
29'37“ 6/10.

PRAGA. (De la corespondentul nostru). 
— Duminică dimineața, în întreaga R. S. 
Cehoslovacă au început alegerile pentru 
Adunarpa Națională a R. S. Cehoslovace, 
Consiliul Najional Slovac, corpiteteie na
ționale și judecători populari. La cele 
73 000 centre dp votgre au avut loc nu
meroase programe artistice : coruri de 
copii, spectacole de estradă, concerte 
date de ansambluri de tineri ețc.

Sîmbăfă la ora 16 listele de alegători 
au fost închise, pentru a fi predate comi
siilor electorale. în total, in perioada cam
paniei electoral? au avut loc aproximativ 
50 000 de reuniuni publice, la care au 
participat peste 4 milioane de alegători 
și candidați. Pe listele de candidați pen
tru comitetele nationale figurează peste

92 000 de muncitori, aproape 60 000 de 
țărani, precum și intelectuali și funcțio
nari.

Pe listele de candida}; figurează peste 
30 000 de tineri pînă la 30 de ani. In nu
meroase orașe, ei s-au întilnif cu deputății 
mai vîrstnici, care le-au împărtășit din ex
periența lor în gospodărirea raioanelor 
sau a regiunilor.

La Praga, localurile de vot au fost des
chise la ora 6 dimineafa, iar în celelalte 
localiiăji la ora 7. încă din primele ore 
ale dimineții, un mare număr de cetățeni 
și-au depus buletinele in urne. Potrivit 
unor date preliminare ale comisiei electo
rale centrale, pină la orele 12 au votat a- 
proape 90 la sută din alegători.

între O.S.S. și O.G.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la Moscova 
a fost semnat un acord comercial 
între Uniunea Sovietică și R. D. 
Germană pe perioada 1966—1970. 
Conform acordului, cele două țări 
își vor livra reciproc un număr în
semnat de uzine și instalații moder
ne ale industriei chimice și de pre
lucrare a țițeiului.

MEMORANDUM SOVÎETBC
PRïZOTAî CÛNFERJNÏEI 
DE LA GENEVA

PRONOSPORT
Slderurgistul — Rapid 
Steaua — Știința Cluj 
Steagul roșu — Progresul 
Dinamo Pitești — Petrolul 
C.S.M.S. — știința Timișoara 
Dinamo București — U.T.A. 
Crișul — Farul 
C.F.R. Pașcani — Poiana 
Flacăra — Dinamo Bacău 
Știința Craiova — Metalul 
Industria Sîrmei — C.F.R. 
Fi. roșie Oradea — C.S.M.

anulat

timpul

1
1
1

Tirg. 
Timișoara 
Reșița

La Atena, pe Acropole, a avut loc un mare miting în memoria 
deputatului E.D.A., G. Lambrakis, asasinat acum un an la Salonic, sub 

guvernarea E.R.E.

GENEVA 14 (Agerpres). — Dele
gația sovietică la Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare a remis președintelui și secre
tarului Conferinței textul unui me
morandum, în care se arată că 
schimburile _ de mărfuri dintre 
U.R.S.S. și țările în curs de dezvol
tare ar putea atinge suma de 3 300 
milioane ruble, în 1970, și peste 10 
miliarde ruble, în 1980, față de 1 480 
milioane ruble, în anul 1963. Para
lel cu creșterea importului de pro
duse de bază, tradiționale în expor
tul țărilor în curs de dezvoltare — 
se spune în memorandum — 
U.R.S.S. va spori, de asemenea, im
portul de produse finite și semifini
te, din aceste țări, conform acordu
rilor comerciale încheiate, inclusiv 
acoperirea creditelor acordate țări
lor în curs de dezvoltare de către 
Uniunea Sovietică.
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pe luptătorii condamnați la Pretoria
LONDRA 14 (Agerpres). Intr-o de

clarație dată publicității la Londra 
se arată că Consiliul Mondial al Pă
cii a hotărît să confere „Medalia de 
aur Frédéric Joliot-Curie“ lui Nel
son Mandela și altor conducători ai 
luptei împotriva politicii de apar
theid din R.S.A., condamnați în pro
cesul de la Pretoria. „Medalia de 
aur Frédéric Joliot-Curie“, se arată 
în declarație, a fost acordată pentru 
merite în lupta pentru pace, pentru 
apărarea democrației și a dreptu
rilor popoarelor din Africa. Consi
liul Mondial al Păcii cheamă parti
zanii păcii din întreaga lume să 
lupte pentru punerea în libertate a 
conducătorilor mișcării de eliberare 
națională din R.S.A., condamnați de 
Curtea Supremă din Pretoria la în
chisoare pe viață.

meroase ziare, ca și organizații pro
gresiste, și-au exprimat neliniștea și 
dezaprobarea unanimă față de sen
tința autorităților din Pretoria. In 
noaptea de vineri spre sîmbătă, nu
meroși studenți au participat la un 
marș de protest pe ruta Brighton- 
Londra.

Consiliul de Securitate 
se întrunește miine

NA.ȚIUNILE UNITE 14 (Ager
pres). — Mediatorul O.N.U. în Ci
pru, Sakari Tuomioja, a avut la 13 
iunie o întrevedere cu U Thant, 
secretar general al O.N.U. .La 16 
iunie, Consiliul de Securitate 
se va întruni pentru a asculta un 
raport al lui U Thant asupra situa
ției din Cipru și pentru a lua în 
discuție problema prelungirii cu 
încă 3 luni a mandatului forței 
O.N.U.

Pregătiri pentru întîlnirea la nivel înalt 

dintre Indonezia, Filipine și Malayezia

★

LONDRA 14 (Agerpres). — In An
glia au loc numeroase acțiuni de 
protest împotriva sentinței Curții 
supreme din Pretoria (Republica 
Sud-Africană) prin care a condam
nat la închisoare pe viață pe liderul 
partidului Congresul național afri
can, Nelson Mandela, și pe ceilalți 
conducători ai luptei populației afri
cane din R.S.A., judecați sub acuza
ția de „activitate subversivă“. Nu-

TOKIO 14 (Agerpres). — Primul 
ministru al Federației Malayeze, 
Tunku Abdul Rahman, a sosit la 14 
iunie la Tokio, unde după cum s-a 
anunțat, urmează să aibă loc întîl
nirea tripartită la nivel înalt dintre 
Indonezia, Filipine și Malayezia.

Tot în cursul zilei de duminică, la 
Tokio au început tratativele preli
minare dintre reprezentanții celor 
trei țări, în vederea acestei întîlniri. 
Tratativele, care s-au desfășurat sub 
președinția ambasadorului special al 
Filipinelor, Salvador Lopez, au avut 
menirea de a stabili și detaliile teh
nice ale unei reuniuni a miniștrilor

de externe ai celor trei părți, care va 
definitiva problemele ce vor fi dis
cutate la întîlnirea celor trei șefi de 
state.

S. Kostopulos despre relațiile
greco-turce

Două drapele — unul comunist și altui socialist — un program comun și un singur candidat al forțelor pro
gresiste — Salvador Allende, care vorbește la un miting electoral, în pregătirea alegerilor prezidențialei

Presa despre
EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

se manifestă sub 
diferite — unul cu 
precis : greutățile 

negocierea

Intr-un recent articol, referitor la 
două probleme care preocupă ofi
cialitățile din țările membre ale 
Pieței comune, ziarul francez „Com
bat” scrie :

„Fenomenul 
două aspecte 
caracter foarte
pe care le întîmpină 
referitoare la armonizarea prețuri
lor cerealelor ; celălalt, cu un ca
racter mai larg șl mai fundamen
tal — efectele generalizate ale in
flației asupra economiei.

Mai adînci și mai grave apar e- 
fectele inflației asupra economiei și 
asupra acordului celor „șase". In
flația, cronică de cîțiva ani la par
tenerii Pieței comune, sfîrșește prin 
a măcina capacitatea de concuren
ță a Comunității și apare ca unul 
din motivele cele mai serioase ale 
deficitului comerțului exterior al a- 
cestor țări. Costurile de producție 
cresc în proporții prea mari, în timp 
ce acestea sînt stabilizate în State
le Unite și nu se ridică decît încet 
în Marea Britanie. Astfel, comerțul

exterior al Comunității este primej
duit, deficitul său va atinge anul a- 
cesta, după toate probabilitățile, pa
tru miliarde de dolari".

★
Guvernele mal multor state mem

bre ale Commonwealthului au ce
rut ca primul ministru din Rhodesia 
de sud să nu participe la apropiata 
conferință a Commonwealthului. Zia
rul englez „Guardian" menționează :

„Adevărul — recunoscut de toate 
partidele politice aici și de restul 
Commonwealthului — este că gu
vernul minorității din Rhodesia de 
sud nu poate dura. Nu este admis 
și nici posibil ca o comunitate albă, 
mai mică decît populația din Croy
don, (localitate din Anglia — N.R.) să 
impună voința sa pentru totdeauna 
asupra a trei pătrimi de milion de 
africani fără drept de vot.

Aceasta e problema și 
sînt faptele. Este desigur o 
mă care se agravează, 
poate consta în curînd în 
între un aranjament sau o 
de sînge."

ATENA 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul într-o conferință de presă 
în legătură cu actualele relații din
tre Grecia și Turcia, ca urmare a 
situației din Cipru, ministrul de ex
terne al Greciei, Stavros Kostopu
los, a spus că țara sa ar lua în con
siderare tratative bilaterale cu Tur
cia, cu anumite condiții. In primul 
rînd, a precizat el, am dori ca Tur
cia să anuleze măsurile antigrecești 
adoptate de la începutul crizei ci
priote. Kostopulos a enumerat prin
tre aceste măsuri expulzarea per
soanelor de naționalitate greacă din 
Turcia, abrogarea tratatului înche
iat în 1930 care reglementează statu
tul celor aproximativ 12 000 de cetă
țeni greci care trăiesc în Turcia, 
extinderea unilaterală a zonei turce 
de pescuit la 12 mile și altele. Noi 
considerăm, a conchis Kostopulos, că 
tratative greco-turcești în vederea 
reglementării crizei cipriote, ar pu
tea avea loc numai dacă Turcia re
nunță la aceste măsuri, care afec
tează relațiile dintre țările noastre.

Noi arestări in Spania

DRUMURILE NORDULUI (II)

Am fost întrebat : 
teristica principală a Suediei ?“ 
răspuns : N-aș voi să simplific, 
cei, imaginea unei țări rămîne 
știința unui vizitator străin, fie 
singură impresie puternică, fie 
serie de momente vizuale cu care acesta 
ajunge s-o identifice. In prima zi, la Stock
holm, m-a surprins circulația pe stînga. 
Fusesem prevenit, dar, cu toate acestea, 
am încercai un sentiment straniu de izo
lare, în fața șuvoiului nesfîrșif de mașini 
care m-a asaltat „fără veste” pe Kungs- 
gatan. Mi-a fost destul de greu să mă a- 
comodez (în 1966, circulația pe dreapta 
se va introduce și în Suedia), însă trebuie 
să recunosc că m-a ajutat îndeosebi poli
tețea desăvîrșită a conducătorilor auto. 
Aș spune că factorul primordial, care re
duce numărul accidentelor în acest oraș 
cu aproape un milion de mașini, este po
litețea. Gestul cu care ești invitat să-fi 
duci pînă la capăt intenția de a traversa
— chiar atunci cînd „stopul” nu-ți îngă
duie aceasta — are ceva din grația unei 
genuflexiuni de balerină.

Deși transportul în comun constituie și 
aie o preocupare, acuitatea acestei pro
bleme e atenuată prin disciplina desăvîr
șită a „cozilor“ de la stațiile de tram
vai și de autobuz. Călătorii urcă în or
dinea în care vin, fără a se înghesui. O- 
perația se efectuează repede, civilizat.

Nivelul educației este întregii de 
nivelul tehnic. Am asistat la un accident 
în insula Lidingö Femeia accidentată a 
rămas lîngă iinia trenului nu mai mult de
cît cinci minute. La semnalul lansat prin 
aparatul său de emisie-recepție, polițistul 
motocichst aflai în apropiere a determi
nat venirea „Salvării“. Curioșii nu apu
caseră să se adune — cum este obiceiul
— în jurul locului unde s-a produs acci
dentul. Pînă la sosirea ambulanței, fusese 
încheiat și procesul-verbal.

La ieșirea din Stockholm, pe autostra
da ce duce spre Göteborg, unde circu
lația e veșnic intensă, un viaduct arcuit 
și încheiat în spirală apără securitatea 
pietonilor ce se-ndreaptă spre cartierele 
mărginașe — așa-zisele „orașe-satelit , 
cu o interesantă arhitectură modernă. 
Noaptea, autostrada e luminată de trasee 
galbene de vopsea fosforescentă care o 
taie la mijloc, marginile fiind marcate cu 
vopsea albă, fluorescentă. Feeria apelor 
de lumină paralele e cu atît mai îneîntă- 
toare cu cît poartă amprenta grijii pentru 
securitatea călătorilor.

„Care este carac-
$i am 

De obi- 
în con- 
printr-o 
printr-o

Oameni în spatele gratiilor : sînt studenți din Seul (Coreea de sud), 
aflați în detențiune in baza legii marțiale. Ei au participat la recentele pentru dezarmareDortmund (R.F.G.). Locuitori ai 

și pace.

' Oscenă mult aplaudată de 

spectatori la Bruxelles, cu prile
jul spectacolelor date de ansam
blul „Rapsodia Romină" în capi
tala Belgiei, în cadrul actualului 

. său turneu în străinătate.

A fost descoperită simultan

Cometa „Gerger-Honda

acestea 
proble- 
Soluția 

a alege 
vărsare

MADRID 14 (Agerpres). — Cores
pondentul din Madrid al agenției 
France Presse relatează că autorită
țile franchiste au arestat 52 de per
soane în orașul Valencia. Agenția 
amintește că numeroase alte ares
tări au avut loc în ultimul timp la 
Barcelona, Madrid și Sevilla. Cei 
arestați urmează să fie judecați de 
un tribunal spaniol creat recent în 
mod special, pentru „delicte poli
tice“.

TOKIO 14 (Agerpres). — O nouă 
cometă a fost descoperită simultan 
de doi astronomi japonezi și de ob
servatorul australian din Woomera. 
Noua cometă a primit numele de 
„Ger g er-Honda“, după numele des
coperitorilor ei. Ea corespunde unei 
stele de a cincea mărime și este si
tuată nu departe de steaua Cassio- 
peea.

SCU RTE ȘTI RI
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Barurile cu gustări și răcoritoare (al
coolul e prohibit) se înfîlnesc de-a lun
gul tuturor șoselelor, la intervale scurte. 
Le găsești și lîngă pompele de aprovi
zionare cu benzină, care aparțin firmelor 
Standard Oil, sau Shell, sau Calfex, sau 
British Petroleum, sau Ninös — aceasta 
din urmă fiind de origine suedeză. Din 
loc în loc, șoseaua face un cot unde apar 
o masă sau două, bănci, coșuri pentru 
hîrtie și rămășițe de mîncare. Locurile de 
parcare — totodată halte de odihnă și 
„reajustare” a foamei — sînt indicate 
prin tăblițe albastre purfînd litera „P“. 
Aceasta s-ar traduce prin „Parcare", dar 
și prin... bună gospodărire. De altfel, 
aici ajungem la una din trăsăturile carac
teristice ale suedezilor. Pe cîmp, foarte 
adesea, după orele de lucru, mașinile a- 
gricole rămîn acoperite cu prelate, pen
tru a fi apărate de ploaie. Pămîntul este 
lucrat cu o grijă deosebită : arături 
adînci, fără a se pierde nici măcar o 
palmă de teren, cantități importante de 
îngrășăminte.

Frumoși sînt bătrînii arbori de pe 
Oakhill, frumoase albele cutere, și bărci, 
și corăbii, și, vapoare ancorate de-a lun
gul lui Strandwägen, ceața leneșă care 
plutește peste cheiurile Stockholmului, 
briza mării și casta lumină matinală care 

i®li ' ■ .

dau 
stu- 
po-

din

întioară străzile capitalei suedeze, umbre
le albăstrui ale serii, femeile grațioase 
așezate în amurg pe băncile din Humle- 
Garden. M-a reținut și lumea pestriță a 
Skansenului, parcul imens în care-și 
întîlnire marinari și cîntăreți ratați, 
dente și acrobafi, blînzi urși 
lari și copii în extaz.

Am văzut biblioteca Universității
Uppsala, fericită posesoare de tipărituri 
neprețuite : Codex Argenfeus scris pe 
pergament și purpură cu aur și argint, 
Codex Caesareus încrustat cu aur pe la 
mijlocul secolului al Xl-lea, incunabule din 
veacul al XV-lea, manuscrise ale lui Au
gust Strindberg și H. C. Andersen, Selma 
Lagerlöff și Anders Celsius, o poezie a lui 
Goethe, datată la Marienbad în 
28.VIII.1823. Directorul, docent Pol Sjö
gren, și colaboratorul său, doctorul în 
științe umaniste și medicină Ake Dintler, 
m-au informat că biblioteca întreține re
lații excelente cu țara noastră. „Schimbul 
de publicații funcționează perfect, mi-a 
spus dr. Ake Dintler. Și încerci un senti
ment tonic la gîndul că, în relațiile in
ternaționale, cultura joacă rolul unei 
punți de legătură". Vorbea un om de 
știință din țara în care au creat pictorul 
realist Anders Zorn și marele naturalist 
Cari Linné, de faimă universală.

în librării, la chioșcurile de ziare, la 
cele de fructe și răcoritoare, în marile 
magazine universale se revarsă însă — 
prin contrast — mulțimea de romane cu. 
crime și ,,romane-sex". Ingmar Bergman, 
remarcabilul regizor suedez, a turnat un 
film care demască moravurile mult prea 
libere ale tinerilor fără ocupa|ii.

In Uppsala s-au numărat 7 800 de stu- 
denfi, în anul 1950. După 14 ani, ei sînt 
în număr de 13 000. Sten G. Linder, pre
ședintele Asociației studenfilor din orașul 
universitar, mi-a spus : — 47 la sută din
tre siudenfi primesc burse de stat. După 
absolvire, trebuie să le restituie, în rate 
eșalonate, pînă la vîrsta de 50 de ani. 
După război, în întreaga Uppsala nu exis
tau decît 40—50 de camere mobilate 
pentru studenți, la cetățenii din oraș. In 
anii din urmă, insă, a început construcția 
de locuinfe, aproximativ o mie de ca
mere anual. Cantină n-au decît studenții 
din Lund. Ne gîndim să construim și noi 
una, cu 400 de locuri, pe care s-o dăm 
în folosință peste trei ani.

— Există dificultăți în plasarea absol
venților î

— Nu. Suedia are nevoie de brațe de 
muncă. Suedia e o țară care n-a avut 
război timp de un veac și jumătate și 
care nu vrea război. Pe de altă parte, in
dustria noastră poate absorbi un mare 
număr de specialiști.

Am constatat-o eu însumi, în peregri
nările prin Suedia. La Agesta, lîngă Stock
holm, se înaltă clădirea centralei elec
trice atomice care furnizează căldură ca
pitalei. La „Jernkontoret 
pentru cercetări

Riddarfjărden (Golful Cavalerului) — la Stockholm.

în
” — institutul 

domeniul produc-

ției de oțeluri fine și oțeluri spe
ciale, directorul tehnic ing. Ulf Notin; 
mi-a vorbit despre eforturile de a se cre3 
o pleiadă de specialiști de înaltă califi
care, la nivelul celor mai avansate reali
zări ale industriei moderne. Directorul ge
neral al marilor mine de fier din Laponia 
suedeză, Arne Lundberg, mi-a prezentat 
un tablou amplu al dezvoltării întreprin
derilor „LKAB". Dacă în anul 1963, in
vestițiile s-au ridicat la 205 milioane do 
coroane, anul acesta ele se cifrează la 
225 milioane. Obiectivul principal este 
îmbunătățirea calității minereului. Intro
ducerea mecanizării și automatizării în 
procesul de producție a avut drept con
secință nu numai ridicarea productivității 
(19,5 milioane tone se vor extrage pînă 
la sfîrșitul acestui an), ci și deplasarea 
ponderii personalului de la mineri la in
gineri și tehnicieni. „Practic, a subliniat 
directorul general Lundberg, numărul 
muncitorilor a scăzut la 25 la sută. Pro
blema nr. 1 a devenit întreținerea mași
nilor. Și pentru aceasta e nevoie de spe
cialiști".

La șantierul naval de la Arendai — 
unul din cele mai moderne din Europa — 
se construiesc vase cu o capacitate de 
50 000—150 000 de tone.
de producție măsoară 1 km, luînd sfîrșit 
în apele strîmtorii Kattegat, înaintea lan
sării la apă a vasului, docul poate fi um
plut în cel mult șase ore. Intr-o hală de 
construcție sub acoperiș, cu o suprafață 
de 20 000 mp, lucrează numai 60 de oa
meni, datorită gradului ridicat de meca
nizare și automatizare a procesului de 
producție. Directorul general Niels 
Svensson, care ne-a vizitat țara, mi-a îm
părtășit convingerea că relațiile economi
ce dintre Suedia și țările socialiste se vor 
dezvolta în mod fericit. Inginerul Bengt 
W. Dahlgren, care m-a condus pe șantier, 
mi-a arătat un doc în care se construia un 
vas frigorific de 7 800 tone destinat Uni
unii Sovietice.

— Afîta vreme cît vom construi vase 
frigorifice, mi-a spus însoțitorul meu, co
piii noștri vor putea studia în tihnă. Iar 
noi dorim să-i vedem sfudenți, nu sol
dați. Poporul nostru este iubitor de pace. 
Faptul că peste 125 de ani tăvălugul 
războiului n-a trecut peste Suedia ne-a 
dat posibilitatea să ne ocupăm de valori
ficarea bogățiilor țării, să facem comerț 
cu numeroase țări și în felul acesta să 
realizăm un înalt standard de viață.

Am admirat mult o casă din bîrne, în 
Muzeul satului din Skansen. Arne Stu- 
rensen mi-a ponderat efuziunile lirice.

— Da, e rustică locuința. Casele, le-ai 
văzut, sînt frumoase. Chiria înghite însă 
un sfert din salariu. Impozitul pe sala
riu are un caracter progresiv. Eu, de 
pildă, ca burlac, plătesc 29 la sută im-

Linia fluxului

pozit, dinfr-un salariu anual de 4 000 d< 
coroane. Dacă aș fi căsătorit, aș plăti 21 
la sută. Dar impozitul se calculează l< 
salariul total al familiei și, deci, ar re
veni la aproape 50 la sută. Am fos 
azi la dentist. Pentru o vizită de cine 
minute mi-a cerut 70 de coroane. Aste 
înseamnă salariul mediu pe două zile.

Intr-o întrevedere pe care am avut-o l< 
Asociația exportatorilor, s-au conturat ma 
expresiv unele tendințe din economi; 
suedeză. Anul trecut, valoarea importului 
s-a ridicat la 17,5 miliarde coroane sue
deze, iar cea a exportului a fost de 16J 
miliarde coroane. Dacă în anul 1960 
R.F.G. — principalul partener al Suedie 
— a importat din Suedia mărfuri în va
loare de 2 017 milioane de coroane, e; 

a exportat în schimb mărfuri a căror va
loare se cifra la 3 209 milioane de coroa
ne suedeze. Anul trecut, cifrele de im
port-export care au marcat relafiiie de 
schimb ale R.F.G. cu Suedia au fost res
pectiv de 2 352 milioane și 3 773 milioa
ne de coroane suedeze. Ușor crescute 
ele n-au puiuț acoperi balanța comercia
lă pasivă a Suediei cu R.F.G. Nu întîmplă- 
tor într-un interviu acordat ziarului vest- 
german ,,Die Welt", ministrul de externe 
suedez Nilsson a declarat că (ara sa nu 
dorește asocierea la Piața comună, ci 
condifii pentru relații economice mai 
bune. Această dorință își găsește expre
sie și în curentul pentru strîngerea legă
turilor economice cu țările socialiste, pe 
baze reciproc avantajoase.

In același timp, o audientă mereu mai 
largă în masa oamenilor simplii ca și în 
cercurile oamenilor de afaceri, are dorin
ța de pace.

Nu de mult, în Parlamentul suedez, 
președintele Comisiei pentru afacerile ex
terne, Sandler, a reluat problema nece
sității de a se crea o zonă denuclearizală 
în nordul Europei. Dacă ideii acesteia i se 
opun unele cercuri de dreapta, opinia pu
blică nu uită că în (ara în care inginerul 
Nobel a descoperit dinamita, Premiul ce-i 
poartă numele este consacrat străduințe
lor spre progres ale umanității. Vorbește 
despre aceasta însăși activitatea eminen
tului chimist, prof. Theodor Svedberg din 
Uppsala, sau a scriitorului Per Fabian La- 
gerkvist, laureafi ai Premiului Nobel, caee 
stau cu cinste alături de înaintașii distinși 
cu înaltul titlu — Wilhelm Conrad 
Röntgen și Guglielmo Marconi, I. P. Pav
lov și Robert Koch, soții Curie și Albert 
Einstein, atomistul Enrico Fermi și Anatole 
France, luptători pentru pace ca publi
cistul Carl von Ossietzky sau, în zilele 
noastre, savantul atomist Linus Pauling.

Am fost întrebat : „Care este caracte
ristica principală a Suediei ?"

Care ? Alegeți din mulțimea impresiilor 
prinse aici fugar.

Horla LIMAN

I

MOSCOVA. — După cum anunță 
agenția TASS, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care urmează să facă o 
vizită oficială în Danemarca, Sue
dia și Norvegia, a plecat duminică 
din Moscova spre portul Baltiisk.

LONDRA. Tony Ambatielos, cu
noscut om politic, eliberat recent 
de autoritățile grecești după 17 ani 
de închisoare, aflat în prezent în
tr-o vizită în Anglia, a luat cuvîntul 
la o întîlnire cu minerii din Țara 
Galilor, cărora le-a mulțumit pen
tru sprijinul acordat eliberării sale și 
altor deținuți politici greci.

NEW YORK. Congresul partidului 
republican din statul Idaho a hotă- 
rît să acorde senatorului Goldwater 
cele 14 voturi ale delegației sale la 
congresul național al partidului de 
la 13 iulie. Vorbind la Hartford, sta
lul Connecticut, William Scranton, 
guvernatorul statului Pennsylvania, 
într-o cuvîntare de deschidere a 
campaniei în favoarea desemnării 
sale drept candidat prezidențial, în 
opoziție cu Goldwater, a declarat că 
partidul republican trebuie să arate 
limpede poporului american că el 
„nu se opune securității sociale, 
O.N.U., drepturilor omului“.

WASHINGTON. Un purtător de 
cu vînt al Casei Albe a anunțat că, 
la invitația președintelui L. Johnson, 
la 21 iunie va sosi într-o vizită în 
S.U.A. Inönü, primul ministru al 
Turciei.

KIEL. A fost lansat la apă corpul 
viitoarei nave atomice experimentale ■' 
vest-germane destinate transportu
lui comercial. Nava, avînd o capa
citate de 15 000 tone, poartă numele 
savantului atomist Otto Hahn de la 
universitatea din Göttingen. Prima, 
cursă este prevăzută pentru 1967.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
In prezent, în întreaga Guatemala 
se organizează o vastă mișcare a 
femeilor, care intensifică lupta îm
potriva crimelor și torturilor. Nume
roase femei din țară au căzut vic
time represiunilor juntei militare, 
care încearcă să înăbușe lupta popu
lară împotriva dictaturii.

BONN. Din dispoziția organelor 
Procuraturii au fost arestați Erich 
Tibi, membru al conducerii între
prinderii aviatice „Hänschel“ și 
Walter Bossert, funcționar în di
recția întreprinderii, în legătură cu 
cercetarea „cazului Hänschel“. Pro
prietarii societății pe acțiuni „Hän- 
schel-Werke“ au făcut afaceri ili
cite cu piese de schimb pentru 
tancuri ale Bundeswehrului.
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