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de activiști de partid, 
fost de fată membri ai amba- 
R. P. Polone în R. P. Romînă,

verticală. Pare

Craiova

In urma unei înțelegeri comune, luni 22 iunie 1964, în apropie
rea graniței romîno-iugoslave, se vor întîlni președintei Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

conducătorul delegației, 
Maxim Bergheanu, membru al C.C. 
al P.M.R.. prim-secretar al Comite
tului regional de partid Cluj, Gheor
ghe Diaconescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,
Cercetătorii efectuează observații asupra fazelor de vegetație a griului

Foto : M. Cioc

In cartierul Jiuluî-Scînteia constructorii de locuințe lucrează Intens. De la deschiderea șantierului și pînă 
de la întreprinderea 

aniversări a eliberării patriei, să termine lucrările la 
circa 800 apartamente și la un bloc cu 280 garsoniere Foto : A. Cartojan

Duminica dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Varșovia, 
delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn care a participat la cel de-ai 
IV-lea Congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. La plecare, pe aeroportul din Var

șovia, delegația a fost salutată de 
Adam Rapacki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., Andrzej 
Werblan, membru al C.C. al P.M.U.P., 
precum și de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

membrii delegației au fost întîmpi- 
nati de tovarășii Gheorghe Apostol, 
Leonte Răutu, de membri ai C.C. al 
P.M.R.

Au
sadei

Lucrările sînt in avans

Ploiești Organizarea muncii pe loturi

expuse multe din realizările tehni
ce ale lui Aurel Vlaicu, unelte con
fecționate de el cu care a lucrat la 
construirea primelor mașini de zbor, 

în aceeași zi, la monumentul din 
Bănești, raionul Cîmpina, ridicat pe 
locul unde Aurel Vlaicu s-a prăbu
șit cu avionul, au fost depuse jerbe 
și coroane de flori. Au participat re
prezentanți ai forțelor armate, avia
ției civile, ai organelor locale de 
partid și de stat și ai organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii, pionieri, 

în comuna natală a lui Traian 
Vuia a avut loc, de asemenea, o ser
bare populară consacrată Zilei avia
ției R. P. Romîne, la care au par
ticipat numeroși colectiviști din lo
calitate și din satele învecinate, pre
cum și ofițeri ai aviației noastre 
militare. (Agerpres)

în prezent, aici au fost date în folosință peste 1000 de apartamente. Constructorii 
I.C.M. 5 s-au angajat ca, în cinstea celei de-a XX-a

încă 7 blocuri cu

minus, 
uneori 

15

Duminică au avut loc în Capitală 
și în țară manifestări consacrate Zi
lei aviației R. P. Romîne. Au fost 
depuse coroane de flori la mormin
tele lui Traian Vuia și Aurel Vlaicu, 
precum și la mormîntul căpitanului 
Gh. Bănciulescu, primul pilot din 
istoria aviației mondiale care a zbu
rat avînd proteze la ambele picioare, 
în comuna Aurel Vlaicu, ofițeri ai 
aviației noastre și pionieri au depus 
flori la bustul lui Aurel Vlaicu, a- 
flat lîngă casa părintească. Pe pa
jiștea înverzită din marginea comu
nei, unde înaintașul aviației româ
nești a făurit prima sa mașină de 
zbor, a avut loc o adunare populară. 
A' urmat apoi o serbare cîmpeneas- 
că la care și-au dat concursul nu
meroase formații artistice de ama
tori din comună și împrejurimi. 
Sute de oameni ai muncii partici
pant! la festivitate au vizitat în 
cursul zilei casa-muzeu, unde sînt

iSfurgan al Comitetului Central al P.M.R

. Ne aflăm pe șantierul 
î'iord, cel mai mare din oraș. împre- 
.. ,:ă cu tovarășul inginer Aurel Du
mitrescu, adjunctul șefului de șan
tier, răsfoim graficele de execuție. 
De la începutul anului și pînă la 15 
iunie au fost predate în folosință 
blocurile 12, 17, 3 și 208 cu un total 
de 206 apartamente. Sînt aproape 
gata alte două blocuri, care totali
zează 136 apartamente.

Să vedem ce se desprinde și din 
situația existentă la Grupul de șan
tiere hr. 1 de care aparțin cele două 
mari șantiere din Ploiești. Am ur
mărit realizarea graficelor de execu
ție. Situația este următoarea : în a- 
nul 1964 sînt planificate pentru da
rea în folosință 1 256 apartamente. 
Pînă în prezent s-au predat 246, din 
care 130 cu 15-30 de zile înainte de 
termenele planificate. Se pregătește 
predarea altor 336 de apartamente 
care vor fi gata înainte de 30 iunie. 
Pentru darea la timp în folosință a 
acestor blocuri s-au întocmit grafice 
amănunțite pentru finisaje și pentru 
lucrările de instalații. în general, 
graficele sînt respectate, între ele 
și situația de pe șantiere fiind, în 
majoritatea cazurilor, concordanță. 
Anumite lucrări sînt însă rămase 
în urmă. în special la blocul 202 B și 
la blocurile 7-8 de pe șantierul Plo- 
iești-Sud. Totuși, datorită avansuri
lor luate la o serie de blocuri față

Carnet cultural (pag. 2-a).

Ne scriu corespondenții vo 
luntari (pag. 2-a).

Sport (pag. 3-a),

Cu prilejul colocviului, în sala de 
marmură a Universității „Al. I. 
Cuza ‘ din localitate s-a deschis o 
expoziție geografică. Participanții la 
colocviu vor vizita Romanul, hidro
centrala și lacul de acumulare de la 
Bicaz, Cheile Bicazului, Săvinești și 
Onești.

inte de prevederile graficului. Și a- 
cesta nu este singurul exemplu. La 
2 blocuri executarea fațadelor a în
ceput cu 25 de zile mai devreme. Co
lectivul lotului, condus de ing. Cice
rone Ungureanu, a trecut de cîteva 
zile la glisarea blocului G 2 cu 160 
de garsoniere. Deși primele termene 
de dare în folosință sînt prevăzute 
la 1 septembrie, constructorii și-au 
asigurat de pe acum un avans care 
le va permite să termine încă la 20 
august aproape 300 de apartamente.

Lucrările pe aceste două șantiere 
ar putea, după cum ne-au relatat 
mai mulți constructori, să se desfă
șoare într-un ritm mai intens. Ce îi 
împiedică ? Utilajele de ridicat sînt 
mutate, din dispoziția Trustului re
gional de construcții Oltenia, de 
multe ori în mod nejustificat, de pe 
un șantier pe altul. Se pierde astfel 
mult timp. Aprovizionarea cu ma
teriale a șantierelor nu se face tot
deauna pe măsura cerințelor. Pe 
șantierul Brazda lui Novac, de 
exemplu, din cauza unor fitinguri, 
instalațiile sanitare nu pot fi mon
tate. în unele perioade, parchetară 
și mozaicarii nu au suficient front 
de lucru.

Față de ritmul susținut în care se 
lucrează la ridicarea blocurilor, se 
impune ca Trustul regional de con
strucții să repartizeze mai rațional 
forțele — în special în ce privește 
echipele de instalatori, mozaicari și 
parchetari — în așa fel ca lucrările 
de finisaje să ajungă din urmă pe 
cele de construcții propriu-zise.

înzestrate cu materiale sportive, jocuri 
distractive, un mare număr de cărți. In 
afară de televizoare, magnctofoane, 
stații de amplificai e, în fiecare tabără 
există fi aparate de proiecție pentru 
filmele care vor fi puse la dispoziție de 
Secția de învățămînt « Sfatului popu
lar al Capitalei și de Arhiva națională 
de filme. Programul cultural-educativ, 
întocmit potrivit vîrstei elevilor, va fi 
completat cu concursuri artistice fi 
sportive, concursuri de orientare turis
tică. In fiecare serie, elevii sosiți în 
tabere vor avea ca oaspeți actori ai tea
trelor din Capitală.

meteorologilor, la dispoziția lucrătorilor 
din agricultură sînt puse hărți cu starea 
de umiditate a solului, creșterea plante
lor și tendinja de evolufie a lor în pe
rioada următoare. La 3—4 luni se ela
borează buletine ample, de fapt studii 
aprofundate asupra dezvoltării culturilor.

Inginerul își plimbă privirea peste cele 
60 de stegulefe. Harfa în relief, cu cîm- 
piile, munfii și dealurile sale minuscule, 
capătă parcă proporfii. Ochii minții în
cearcă să vadă pe întreaga întindere a 
tării cele cîteva sute de meteorologi, 
a căror activitate zilnică are un singur 
scop : ocrotirea gingașă și atentă a vie
ții plantelor.

Ieri a început la Mamaia

Construcțiile de locuințe prevăzute 
în planul pe acest an vor îmbogăți 
cu alte zeci de mii de apartamente 
peisajul nou al orașelor țării. Oame
nii muncii de pe șantiere, chemați 
să realizeze aceste construcții, de
pun eforturi susținute pentru scurta
rea termenelor de dare in folosință, 
pentru îmbunătățirea calității și pen
tru reducerea costului lucrărilor. Ur
mărirea riguroasă a graficelor de 
execuție, zilnic, decadal și lunar, a 
devenit o metodă curentă, practicată 
pe majoritatea șantierelor. Pentru 
a afla cum sînt urmărite și respec
tate graficele de execuție, corespon-

Azi dimineață, în taberele școlare de 
la Snagov-Parc, Snagov-Plajă, Buda- 
Argeș șt Mogoșoaia, sosesc primii oas
peți. Alte trei taheie amenajate în locu
rile pitorești din împrejurimile Capi
talei vor fi deschise la 29 iunie. în 
timpul vacanței școlare de vară, ele 
vor găzdui 12 200 elevi. în urma lu
crărilor de amenajare, în fiecare tabără 
au fost create condiții bune de odihnă 
și recreare. In preajma tuturor tabere
lor există spații verzi, terenuri de plajă și 
sport. Sub îndrumarea cadrelor didac
tice se voi organiza numeroase acțiuni 
cultural-educative. Taberele au fost

D. COSTIN
Mamaia (prin telefon)

denții ziarului nostru din cîteva re
giuni au vizitat cîteva șantiere de 
construcții de locuințe. Publicăm 
mai jos cele constatate cu acest 
prilej.

'' "'S

IAȘI (coresp. „Scînteii“). Ieri di
mineața au început la Iași lucrările 
unui colocviu de geografie pe tema : 
„Geografia populației și așezărilor 
din R. P. Romînă“. Colocviul este 
organizat sub auspiciile Societății de 
științe naturale și geografice din 
R. P. Romînă. La lucrări, în cadrul 
cărora se vor dezbate peste 30 de 
comunicări, participă cadré didac
tice de specialitate din învățămintul 
universitar și de cultură generală, 
reprezentanți ai Institutului de geo
logie și geografie al Academiei R. P. 
Romîne.

de graficele inițiale s-au creat con
diții ca planul pe trimestrul III să 
fie depășit cu peste 100 aparta
mente.

Cum s-a ajuns la respectarea, în 
cea mai mare parte, a grafice
lor ? La baza realizărilor con
semnate pînă acum au stat mă
surile luate de conducerea grupu
lui. Mai întîi este vorba de trecerea 
la o specializare în execuția lucrări
lor : organizarea celor două șantiere 
în loturi — de roșu, finisaje și utili
tăți — precum și organizarea șantie
rului de instalații în două loturi te
ritoriale — nord și sud — împărțite, 
la rîndul lor, în sectoare de speciali
tate : instalații sanitare, instalații de 
încălzire centrală, instalații electrice. 
Au fost organizate brigăzi mari de 
constructori prin comasarea echipe
lor mici care lucrau mai puțin pro
ductiv. încă de la începutul anului 
s-a trecut la aplicarea pe scară lar
gă a metodelor avansate de lu
cru : prefabricarea nodurilor sanita
re și de încălzire, turnarea blocurilor 
în cofraj° glisante, extinderea prefa
bricatelor la treptele mozaicate. pre- 
fabricarea parapeților la balcoane și 
altele. Constructorii ploieșteni sînt 
hotărîți ca si pe viitor să respecte 
cu strictețe graficele de execuție a 
lucrărilor.

O zi obișnuită de muncă a con
structorilor craioveni. Pe șantierul 
de pe Calea București mai multe 
blocuri au fost ridicate la „roșu“ și 
sînt în curs de finisare. Buna orga
nizare a muncii a permis ca la ma
joritatea obiectivelor lucrările să fie 
în avans față de grafice. Blocurile 
E2, E3, C6 și multe altele, însumînd 
380 de apartamente, au și fost pre
date cu 10-20 zile înainte de terme
nul prevăzut. Șantierul este fruntaș 
pe trust. ......

— Pentru ca lucrările să fie exe
cutate într-un ritm intens, ne-a spus 
inginerul Victor Gruia, șeful șantie
rului, ne-am orientat spre folosirea 
intensivă a utilajelor, am perfecțio
nat organizarea muncii în „lanț“.

Pe una din viitoarele străzi 
ale cartierului se află în diferite 
faze de lucru trei blocuri. O singură 
macara-turn ridică materialele pe 

puțin, dar munca 
constructorilor nu este stingherită, 
în timp ce la un nivel lucrează zi
darii. la alt bloc se montează fîșiile 
pentru planșee. Macaragiii Marin 
Ionescu și Nicolae Ilie lucrează cu 
o productivitate ridicată.

Pe șantierul Brazda lui Novac, or
ganizat cu un an în urmă, vor fi date 
în folosință anul acesta 700 de apar
tamente și 320 garsoniere. Cum este 
și normal, toate lucrările prevăzute 
pentru anul 1964 au fost atacate. 
Termenele stabilite inițial împreună 
cu beneficiarul au fost între timp 
reduse. S-au stabi’it noi grafice de 
execuție. La cele două blocuri B cu 
cîte 80 de apartamente fiecare, mai
strul Vasile Stroescu a început lu
crările de finisaj cu 30 de zile îna-

cu studii teoretice și îndrumări practice 
eforturile lucrătorilor de pe ogoare.

Dacă întrebi pe un specialist de aici 
ce meserie are, îfi răspunde : meteoro
log. Pe diplomele lor se pot citi însă și 
alte profesiuni — ingineri agronomi, geo
grafi, geologi, biologi, chimiști. Stabili
rea legăturii complexe dintre fenomenele 
fizice care au loc în atmosferă și procesele 
biologice din plante reclamă colabora
rea unor profesiuni foarte diferite.

Una din problemele importante de 
care se ocupă colectivul secfiei este stu
dierea influentei condițiilor meteorolo
gice asupra vegetafiei și producției cul
turilor agricole, fn acest scop se de
termină caracteristicile bioclimafice ale 
plantelor, reac)ia lor la diferite schim
bări de climă, se încearcă determinarea 
corelației dintre variațiile vremii și fa
zele de vegetafie etc. Caracteristicile e- 
senfiale ale culturilor de porumb, grîu și 
floarea-soarelui sînt acum cunoscute. Pe 
baza datelor obfinute se întocmesc pe
riodic hărfile fitometeorologice. Acestea 
sînt un fel de oglinzi care reflectă sta
diul de vegetafie în diferite perioade, 
arată care este ritmul de creștere al 
plantelor. Ele ajută să se înfrévada per
spectivele de dezvoltare pe perioade mai 
mici ori mai mari a culturilor agricole. 
Bineînțeles, toate acestea în funcție de 
starea timpului și de particularitățile na
turale ale zonelor geografice. Aceste „o- 
glinzi" dau un ajutor practic permanent 
lucrătorilor din agricultură.

In tot timpul iernii, meteorologii plan
telor au analizai amănunfit, prin refeaua 
celor 30 de stafii și 30 de posturi agro- 
meteorologice din fără, starea de vege
tafie a semănăturilor de toamnă, adîn- 
cimea de îngheț, acumularea rezervelor 
de apă etc. La ce folosesc toafe acestea? 
Să luăm, de pildă, griul. Tot timpul ier
nii el trebuie să.,, doarmă,

în fermecătorul decor estival al Ma
maiei s-a deschis ieri seara primul 
Festival al filmului romînesc. După sem
nalul muzical al festivalului și după pro
iectarea pe ecran a emblemei reprezen- 
tind pelicanul alb — devenit în aceste 
zile un personaj familiar al Mamaiei — 
cei peste o mie de spectatori, care au 
făcut teatrul de vară neîncăpător, au a- 
sistat la prezentarea filmului ,,Tudor",
creație valoroasă a cinematografiei noas
tre, inspirată din epopeea luptei pentru 
libertate socială și independență naționa
lă a poporului romîn. Publicul — între 

reprezentanți ai cinematografiei 
noastre : regizori, actori, operatori, cri
tici, oaspeți de peste hotare invitați la 
festival, precum și numeroși vilegiaturiști 
din țară și străinătate — a primit cu 
multă căldură filmul, care, după cum se 
știe, a cucerit recent un premiu important 
la Festivalul cinematografic de la Mar del 
Plata (Argentina). După proiecție am au
zit numeroase păreri elogioase despre 
mesajul patriotic al filmului, despre cele 
mai izbutite secvențe (construcția podu
lui în noapte, procesiunea băjenarilor 
etc.), despre dramatismul unor scene de 
masă, despre jocul interpreților principali 
și — omagiu postum — despre magis
trala creație a lui George Vraca. Filmul 
de scurt metraj „Memoria trandafirului" 
a relevat spectatorilor talentul și origina
litatea cineaștilor de la studioul „Alexan
dru Sahia".

Proiectarea celor două filme a lost pre
cedată de festivitatea oficială de deschi
dere. Au luat cuvintul Petre Nicolae, pre
ședintele Sfatului popular al orașului Con
stanța și Mihnea Gheorghiu, președintele 
Consiliului Cinematografiei. In aplauzele 
spectatorilor au fost prezentați publicului 
principalii realizatori ai filmelor proiectate, 
cărora li s-au oferit Hori de către actori ai 
teatrului consfănțean.

Atmosfera caracteristică unor asemenea 
manifestări artistice domnește în aceste 
zile la Mamaia. Teatrul de vară, admirat 
de turiștii străini, a fost amenajat pentru 
proiecții cinematografice. In fața teatrului 
se înalță cîteva panouri cu fotografii mari 
ale unora dintre protagoniștii filmelor ce 
vor fi prezentate. Vremea este și ea de

bun augur — soarele a strălucit vesel în 
tot cursul zilei, răspunzînd parcă urării fă
cute participanților la Festival în primul 
număr al buletinului informativ, editat de 
serviciul de presă : „Bine ați venit la Ma
maia. Vă urăm un festival interesant, o 
mare caldă și un cer senin".

Cei mai mulți dintre oaspeți n-au rezis
tat tentației de a face cunoștință, încă '.ie 
la primele ore ale dimineții, cu marea și. 
cu nisipul fin al plajei de la Mamaia. Prin
tre ei se află cunoscutul critic și istorio
graf cinematografic francez Georges Sa- 
doul, care ne-a declarat : „Pentru o nouă 
ediție rominească a cărții mele consacrată 
istoriei artei cinematografice pregătesc un 
amplu capitol consacrat cinematografiei 
romîneșfi. Este o necesitate determinată 
de progresele înregistrate de dv. Am vă
zut citeva dintre ultimele filme romîneșli 
și trebuie să spun că ele mi-au sporit in
teresul față de acest Festival cinematogra
fic național. Succesul festivalului, pe care 
cred că am temeiul să-l anticipez, ne va 
bucura pe noi, prietenii din străinătate ai 
Romîniei, in egală măsură ca și pe dv."

Sub un cer de o limpezime cristalină, 
cum numai pe litoral poți întîlni, s-a 
desfășurat prima zi a festivalului. In fața 
invitaților, a oaspeților din străinătate, 
se deschide perspectiva unor zile boga
te în impresii. Participanților li se va 
oieri prilejul de a cunoaște alte realizări 
ale studiourilor noastre, de a lua parte 
la întîlniri și discuții profesionale etc. 
în alara programului propriu-zis „de spe
cialitate“, agenda Festivalului mai pre
vede vizitarea stațiunilor de pe litoral, a 
mozaicului de la Constanța, o excursie la 
Istria, o plimbare cu vaporul pe mare.

La ora cînd transmitem aceste rînduri, 
oaspeții și invitații, reprezentanți ai cine
matografiei noastre, producători și distri
buitori de filme de peste hotare, critici 
aflați la Mamaia, continuă să se întrețină 
prietenește, să comenteze filmele pre
zentate, să schimbe păreri. Festivalul se 
desfășoară nu numai în vastul spațiu al 
teatrului de vară, ci își amplifică ecourile 
în inimile participanților.

esfe întreținut de ger. Uneori se simfe 
bine și la 20 
Cum se face < 
degeră, și încă 
grade ? De vină 
iernii, acele zile 
măvărafice. Grîul se 
din funcțiunile sale ' 
consumul de substanțe se mărește și re
zistenta la viitoarele geruri scade consi
derabil. Și. cartoful se comportă uneori 
cuiios, dar în lunile de vară, cînd e cald 
și nu pœa are apă. Ochiul grădinarului 
nu observă nimic, căci lujerul e verde, 
dar cartoful ia măsuri de conservare și, 
neavind ce consuma din pămînf, începe 
să se... automănînce. Vrejul crește fru
mos, însă tuberculul scade.

De ce studiază meteorologii agricoli 
probleme de acest fel ? In primul rînd 
pentru a pune la îndemîna agriculturii 
situații exacte asupra perspectivelor de 
dezvoltare a vegetalei plantelor agri
cole de prim interes, pentru a se stabili 
judicios momentul începerii recoltării 
etc. Și aceasta în funcție de zonă, plante 
și condifii pedoclimatice specifice. Aceste 
elemente sînt un îndreptar prefios pentru 
stabilirea celor mai importante lucrări a- 
gricole.

Meteorologii plantelor studiază, de a- 
semenea, umiditatea și regimul termic 
ale solului. Prima problemă este impor
tantă în primul rînd pentru folosirea ra
țională a apei în terenurile irigate, a 
doua permite stabilirea perioadelor de 
însămîn|ări, dinamica creșterii plantelor 
etc.

Meteorologii din întreaga tară cerce
tează zilnic solul, plantele și clima și 
transmit datele la institutul meteorologic. 
Aici se efectuează sfudiile de ansamblu, 
se continuă cercetările în laboratoare, iar 
în urma unei munci temeinice se nasc 
ipoteze și concluzii de importantă știin
țifică și practică Periodic, specialiștii 
secfiei mezine a institutului întocmesc un 
fel de buletin-ghid, care prevede evolu
ția vremii pe zone și efectele ei asupra 
culturilor agricole. In afara datelor agro

grade 
că 

minus 12-
I „ferestrele

O harfă în relief a tării, cu munfi, dea
luri, ape și cîmpii neverosimil de mici, 
avînd dimensiunile unui cearșaf. Urmînd 
o geometrie bizară, 60 de stegulefe 
triunghiulare, înfipte cu bolduri pe hartă.

— Pe care îl dorifi ?
Dăm curs invitajiei. întindem mîna spre 

un sfegulef și nimerim cîmpia. Inginerul- 
gazdă se uită la ceas și începe să ne 
relateze cele de mai jos :

— Undeva, dintr-o căsufă aflată aici 
(și pune steguleful la loc), în inima Bă
răganului, ies la această oră doi oameni. 
Pătrund în desișul verde al grîului și se 
apucă de lucru. Unul măsoară grosimea 
stratului de umiditate din sol, ia tempe
ratura pămîntului, stabilește viteza vîntului 
etc. Celalalt urmărește alte date meteo- 
ro'ogice înregistrate de aparatele pe 
care le poartă și notează totul într-un 
carnețel. Treaba e migăloasă. durează. 
Cind termină, ce' doi se întorc din nou 
în căsufă și rezultatul observațiilor efec
tuate de ei se transformă în mesaje care 
se trimit pe calea undelor ori prin poștă 
aici (degetul inginerului arată pe hartă 
locul unde ne aflăm — Bucureștiul). Acesta 
e sensul concret al stegulefelor : 
prezenfa în 60 de locuri a meteorologi
lor agricoli- Ei sînt un fel de antene ale 
institutului întinse permanent pînă în cele 
mai îndepărtate coifuri ale tării.

Noua clădire a institutului meteorolo
gic se află la marginea Capitalei. Aripa 
în care ne găsim e cea mai tînără — la 
un capăt se văd încă schelele construc
torilor Și secfia de agrometeorologie e 
toi. tînără — are abia 4 ani. Mezina in
stitutului — cum e denumită de colecti
vele secfiilor surori — desfășoară o 
muncă rodnică și foarte utilă pentru ac
tivitatea cotidiană și de perspectivă a 
lucrătorilor agricoli. Sarcina principala a 
meteorologilor agricoli este de a sprijini

• Prof. dr. I. Țurai : Săptămina 
medicală balcanică (pag. 3-a).

• V. Oros : Meridiane latino- 
americane (pag. 4-a).
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NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

îmbunătățiri
de fabricație

Secția mecanică din cadrul uzine
lor „Electroputere"-Craiova deter
mină în bună parte ritmicitatea și 
chiar realizarea sarcinilor de plan 
în secțiile montaj-general locomoti
ve Diesel electrice și, îndeosebi, 
în secția mașini rotative. Planul de 
producție al celor două secții cres- 
cînd anul acesta cu 45°/o și respec
tiv 30"/i> față de anul 1963, în fața 
colectivului secției mecanice, s-a pus 
problema unei mai bune organizări 
a procesului de fabricație. Mai întîi 
s-an asigurat trei schimburi la toate 
mașinile grele. O parte din mașini 
erau foarte mult solicitate în.execi:- 
ția diferitelor operații. S-a asigurat 
încărcarea mașinilor la capacitatea 
lor reală. Pentru folosirea mai depli
nă a capacității mașinilor și crește
rea productivității muncii, la nume
roase mașini din secție muncitorii a- 
plică metoda preluării din mers a 
lucrului. Strungarul Golescu Florea 
a propus să se treacă la organizarea 
lucrului pe echipe, cuprinzînd mun
citori de pe 3—4 mașini, care lucrea
ză în apropiere. Propunerea a fost 
aplicată.

Măsurile luate au dus la îmbună
tățirea procesului de 
reducerea ciclului de 
principalele repere.

producție, 
fabricație

la 
la

Ion C!UCĂ 
inginer 
Vidor MITU 
tehnician

Scrisoare
de mulțumire

Din cauza unei reacții alergice, so
țul meu s-a îmbolnăvit greu și a in
trat în stare de comă. Am anunțat 
„Salvarea“, care l-a transportat la 
Spitalul nr. 9. în tot timpul cit a du
rat drumul cu mașina spre spital, 
bolnavului i s-a administrat oxigen. 
La clinica de neurologie a spitalului 
i s-a aplicat tratamentul medical ne
cesar. Zi și noapte, doctorița Viorica 
Mărcuțu a stat la căpătiiul bolna
vului. Așteptam cu teamă deznodă- 
mîntul. Doctorița, ceilalți bolnavi 
din salon mă încurajau, spunindu-mi 
că se va face bine. Și intr-adevăr, 
după trei zile de la internare, bol
navul și-a revenit, iar după un timp 
a părăsit restabilit spitalul.

M-am gîndit să mulțumesc și pe 
această cale doctoriței Mărcuțu care 
îngrijește bolnavii cu atîta suflet și 
pricepere.

„Mai poftiți pe
In urma unui concurs, am fost re

partizat ca medic la policlinica uzi
nelor „Electronica" și mi s-a atri
buit o locuință în blocul nr. 36 de 
pe str. serg. Nițu Vasile, raionul 
N. Bălcescu. O dată cu aceasta a tre
buit să pregătesc actele necesare 
pentru schimbarea buletinului de 
identitate. încă din luna ianuarie 
am cerut Sectorului de gospodărie, 
locuințe și localuri (S.G.L.L.) al ra
ionului să-mi elibereze adeverința 
tip nr. 4. De atunci au trecut 5 luni. 
De cîte ori m-am prezentat la 
S.G.L.L. am fost trimis de la un in
spector la altul. Nici 
nu-mi rezolva cererea.

unul însă 
Invocînd di-

Nota redacției
în urma cercetărilor 

dacție, s-a constatat că cele semna
late de autorul scrisorii corespund 
realității. Dovedind lipsă de răspun
dere în îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu, salariații V. Avasiloaie, 
N. Pleșa, Gh. Aur și C. Geamănu, de 
la S.G.L.L. raionul N. Bălcescu, și-au 
„pasat“ unul altuia cererea doctoru
lui Teodorescu, fără a încerca s-o 
rezolve și născocind în schimb di
ferite justificași. Inspectorul Gea
mănu i-a spusssolicitantului că nu-i 
mai găsește actele de la dosar și i-a 
cerut răgaz o săptămînă pentru a le 
căuta. Peste o’*.iăpt.ămînă  a găsit un 
alt motiv : „blțicul nr. 36 nu-i încă 
terminat", ciP/toate că apartamen-

făcute de re-

arn ■. 
•dai in

Se poate numi
Colectivul secției prefabricate din 

beton Livada se străduiește să livre
ze beneficiarilor, la termenele stabi
lite, produsele solicitate. Din păca
te, strădaniile noastre sînt zădărni
cite uneori de întreprinderile cu 
care colaborăm, așa cum s-a intîm- 
plat la sfîrșitul lunii mai. Iată des
pre ce este vorba.

Transportul materiei prime pentru 
bolțari. de mină din beton se face 
cu mașinile autobazei 3 Satu 
Mare, cu care avem contract. Folo
sind bine autocamioanele, lucrătorii 
autobazei au realizat planul de 
transporturi pe luna trecută . cu 5 
zile mai devreme. Ce s-a întîmplat 
însă după 26 mai ? Conducerea au
tobazei a găsit de cuviință să retra
gă toate autocamioanele puse la dis
poziția noastră. Nemaiavînd mijloace 
pentru transportul materiei prime, 
am fost nevoiți să lucrăm numai cu 
o parte din capacitatea de producție 
a secției. La cererea noastră de a ni 
se da autocamioane, conducerea au
tobazei ne-a răspuns că, din moment 
ce planul a fost îndeplinit, nu mai 
are nici o obligație față de noi. De 
altfel tovarășii de la autobază sus
țin că... n-au voie să depășească pla
nul. Nu sintern de acord cu aseme
nea „motivări“, care ne lipsesc de 
mijloace de transport atît de nece-

Elena IACOB
București

la noi !“
ferite motive nejustificate, mă pof
tea să mai trec pe la S.G.L.L. Pînă 
la urmă, unul dintre inspectori, C. 
Geamănu, mi-a spus că nu-mi poate 
elibera adeverința deoarece blocul 
în care locuiesc „nu-i terminât“. 
Văzînd că n-o mai scot la capăt, 
am hotărît să mă adresez dv., con
vins că voi primi ajutorul cuvenit și 
că se vor lua măsuri pentru comba
terea birocratismului din acest sec
tor de activitate al sfatului popular 
raional.

Jon TEODORESCU 
medic la policlinica 
uzinelor „Electronica“

erau repartizate și locuite de 
locatari — de

li 
se eliberase adeverințe asemănă
toare celei cerute de medicul Teo- 
dorescu. Acești funcționari biro- 
crați nu sînt controlați de către șe
ful S.G.L.L.-ului și de către comitetul 
executiv al sfatului popular raional. 
De altfel, deși au fost sesizați de 
cele relatate mai sus, șeful S.G.L.L. 
și comitetul executiv nu au interve
nit operativ pentru eliberarea actu
lui. Este de așteptat ca Sfatul popu
lar al Capitalei să analizeze cum se 
rezolvă cererile și sesizările cetă
țenilor la Sfatul popular raional 
N. Bălcescu și la unitățile acestuia 
și să ia măsurile care se impun.

télé
multă vreme, iar unor 
pildă, medicului Petru Onaca —

colaborare?
sare pentru bunul mers al produc
ției. Așteptăm ca l.R.T.A. Maramu
reș să ia măsurile ce se impun.

Vasile COST1N
șeful secției prefabricate din 
beton Livada

(Urmare din pag. I-a)

EXPOZIȚIA 
GH. IONESCU

Sînt mai bine de două decenii de 
cînd Gheorghe Ionescu se afirmă 
statornic ca un pictor autentic, se
rios, de o probitate artistică ire
proșabilă. In opera lui recunoaștem 
firul unei tradiții naționale și, în
deosebi, lecția de artă a lui Ion 
Andreescu, primul dintre creatorii 
școlii romînești moderne pentru 
eare pictura încetează de a fi doar 
sublimarea unei impresii, devenind 
suportul unei meditații. ■

într-o viziune care se bizuie pe 
apropierea directă de natură, cu o 
pasiune concentrată, Gheorghe Io
nescu se arată credincios unui 
idéal estetic realist. Fără ambiția 
exploratorului de mare anvergură, 
cu un scrupul prudent, care însă 
atenuează fermentul căutărilor, el 
continuă, cu o autentică dăruire, 
tradiția unui limbaj plastic sănătos 
și sobru. Gheorghe Ionescu se ma
nifestă ca un bun cunoscător, ca 
un iscusit minuitor și un păstrător 
al limbii picturale romînești.

Intr-un grai curat și nobil, 
Gheorghe Ionescu ne oferă o lume 
de idei și sentimente. Sînt, în ex
poziția sa de la Dalles, portrete unde 
nu vom găsi vreo urmă de emfază 
academică, flori de o rară expresi
vitate afectivă și, mai cu seamă, 
peisaje de un tulburător 
tism. Priveliștile acestea,
construite, transmit cît se poate de 
propriu ceea ce are de spus picto
rul. Acorduri cromatice reținute — 
între brun, verde și albastru — le
gate prin griuri colorate, o. paletă 
cromatică predominant rece, suge
rează de fapt căldura conștiinței u- 
nui om căruia problemele funda
mentale ale existenței nu îi sînt in
diferente. Fiindcă nu întotdeauna 
culoarea caldă și exaltată traduce o

Gheorghe IONESCU Reflexa în apă

drama- 
riguros

adînclme a sentimentului. Gheor
ghe Ionescu este un liric reflexiv, 
interiorizat, dar nu închis în sine 
însuși. Privește realitatea, își pune 
întrebări, caută răspunsuri și le a- 
flă în demnitatea gîndirii și a sim
țirii, în forța sufletèascâ a omului, 
li descifrăm răspunsul într-o poe
zie bărbătească, aspră și îngindu- 
rată, care prin elevație de senti
ment dobîndește dimensiunea du
rabilului.

A. MÎNDRESCU

Filme noi pe
Fata din casa roșie — producție 

a studioului „A. P. Dovjenko“ 
Kiev (Regia N. Mașcenko, I. Ve
trov). Din distribuție : Lidia Mer- 
șii, Iu Panici, Vasili Cekmarév, 
N. Volkov șl alții.

Feriga de aur — realizare a 
studiourilor din Barrandow, după 
un basm al lui Jan Drda (regia 
Jiri Weiss). Cu Vit Olmer, Daniela 
Smutnâ, Karlo Chadimovă etc.

Doi colonei — comedie a. stu-

• Brașov Vedni cu rezultate diferite
în orașul Brașov se află două 

mari șantiere de locuințe: unul în 
cartierul Steagul Roșu, aparținînd 
Trustului 5 construcții, și altul în 
zona noii gări, al trustului regional. 
Zilele acestea am vizitat cele două 
șantiere. Constructorii desfășoară o 
însuflețită întrecere pentru grăbirea 
lucrărilor și realizarea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust. Pe inginerul Emil Speli, șeful 
șantierului 501 — Steagul Roșu, l-am 
găsit la blocurile în montaj. Aici 
munca se desfășoară în „lanț“. Unui 
lingă altul, blocurile se găsesc în di
ferite faze de lucru : la unul se exe
cută săpăturile, la altul se montează 
panourile mari prefabricate, iar la 
cele mai avansate — ultimele fini
sări. Intre o fază și alta s-a creat 
un decalaj de două săptămîni și ju
mătate ; în 4-5 luni, un bloc cu 60 de 
apartamente este dat în folosință.

— După cite știm — ne-am adresat 
șefului șantierului — colectivul dv. a 
căpătat o bună experiență în execu
tarea blocurilor la termenele prevă
zute. Cum s-a lucrat ?

— Nu-i nici un secret, ne-a răs
puns. Pentru a organiza lucrul te
meinic, fază după fază, se cere în

• Reșița OST
La cîteva sute de metri de gara 

Cîlnic, în lunca Bîrzavei, a început 
să se contureze un nou cartier al 
Reșiței. Certificatul de naștere al 
celor aproape 500 de apartamente 
executate pînă acum se află la poli
gonul de panouri mari din localitate. 
Oamenii s-au specializat, lucrează în 
mod obișnuit cu panourile mari. E- 
dificator este faptul că înainte o 
echipă de 16 oameni abia realiza 
două apartamente și jumătate pe zi, 
iar azi 12 muncitori montează zilnic 
4 apartamente. Brigada condusă 
de Francise Fischer, una din
tre cele mai bune brigăzi de zidari, 
este în prezent montatoare de pa
nouri mari. De curînd această bri
gadă a terminat la Reșița montajul 
celui de-al 1 000-lea apartament.

Privind graficele de execuție se 
vede că lucrările sînt avansate cu a- 
proape 40 de apartamente. Un bloc 
a fost dat în folosință, iar alte 100 
de apartamente sînt gata de predare. 
Vizitînd în aceste zile blocurile în 
construcție, pe cele terminate sau pe 
cele care așteaptă ultima recepție, 
îți dai seama că, în general, con
structorii dovedesc grijă pentru cali
tatea lucrărilor. Spunem în general 
pentru că mai sînt unele lucruri mă
runte care nu pot constitui deloc o 
notă bună pentru ei și pentru cei 
care furnizează diferite materiale

ecrane

Rolurile 
de Toto

telefon

diourilor italiene inspirată din eve
nimentele celui de-al doilea război 
mondial (regia Steno), 
titulare sînt interpretate 
și Walter Pidgeon.

Asasinul din cartea de
— film polițist realizat de studiou
rile franceze (regia Léo Joanrion). 
Cu Fernandel, Maurice Teynac, 
Marie Déa, Edith Scob, Georges 
Chamarrat, Bernard Lavalette și 
alții.

Dirijorul Kurt Adler de la Metropoii- 
fan-House este cunoscut mai de mult 
iubitorilor de operă din țara noastră : 
spectacolul „Carmen", prezentat în sta
giunea trecută șub bagheta lui, lăsasă 
ascultătorilor una dintre cele mai fru
moase impresii. Mai recent, Kurt Adler 
l-a dirijat pè Nicolae Herlea la Nev/ 
York, astfel incit recentul spectacol cu 
„Aida" de Verdi însemna — în interval 
de un an — cea de-a treia întîlnire a 
sa cu artiștii romîni. A fost o seară 
reușită de operă, care a răspuns din 
plin așteptărilor și la aceasta au contri
buit, în egală măsură, dirijorul, soliștii, 
orchestra, corul și baletul.

Kurt Adler este un artist matur, 
cu o concepjie dirijorală clară, care 
știe ce să solicite aparatului ar
tistic pe care-l conduce și — mai ales 
— știe cum să-și facă înțelese intențiile. 
Strunite de gestica lui sigură și sobră, 
foaie componentele muzicale ale spec
tacolului s-au integrat armonios într-o 
sonoritate judicios dozată, fără stri
dențe și efecte exagerate, totul purtînd 
amprenta celui mai autentic bun gus*.  
Remarcabilă e și capacitatea dirijorului 
de a subordona orchestra soliștilor, ce
rință pe care instrumentiștii Teatrului de 
Operă și Balet au îndeplinit-o cu suc
ces. In sfîrșit, ne-a impresionat plăcui 
modul in care a respectat partitura, evi
dențiind cu finețe toate nuanțele de

scăzut față de prevederile graficelor 
lucru întocmite. La blocul 13 cu 
de apartamente, deși 
termen de predare 
iunie, lucrările de

de
76 
ca 
15 
mai continuă și azi. De 

primul rînd o bună aprovizionare a misja • de recepție a
unele deficiențe care trebuie înlătu
rate. La fel stau lucrurile și la blocu
rile 3 și 4, unde în Ultimele 2 săptă- 
mîni s-a realizat un volum mic 
de lucrări. Ca motiv intr-un pro
ces verbal stă scris : „Lipsa unor ma
teriale de construcție pe șantier“. 
Deficiențele în aprovizionare se da- 
toresc conducerii șantierului și ser
viciului de aprovizionare al grupului 
3 șantiere, care nu au prevăzut din 
vreme cantitățile necesare de mate
rială. Pe acest șantier există, totoda
tă, unele lipsuri în organizarea rit
mică a lucrului. Și aici sînt grafice 
de execuție. Dar pe ele sînt însem
nate numai prevederile planului, nu 
și stadiul la care s-a ajuns. Or, ne
completate graficele nu pot fi de fo
los constructorilor.

Șantierul Steagul Roșu nu este si
tuat prea departe. Cu toate acestea 
nici inginerii, nici maiștrii sau șefii 
dé brigadă de pe șantierul gara nouă 
nu au mers să învețe din experien
ța vecinilor. Ar fi avut desigur mul
te de aflat. Să sperăm că acest 
lucru util îl vor face cît mai curînd.

șantierului cu materiale, oameni cu 
o înaltă calificare, mecanizarea di
feritelor operații. Evidența clară a 
stadiului lucrărilor, analizele săptă- 
mînale pe echipe, brigăzi, și la ni
vel de șantier, ne dau posibilitatea 
să înlăturăm operativ orice neajuns.

Cîteva cifre desprinse din graficele 
de realizări ale constructorilor de pe 
șantierul Steagul Roșu. Pe 5 luni ale 
acestui an, productivitatea muncii a 
crescut cu 7,9 la sută față de plan, 
iar economiile suplimentare la pre
țul de cost se ridică la aproape 
300 000 lei. Pînă la mijlocul lunii iu
nie s-au predat 260 apartamente ; la 
recepție toate acestea au primit cali
ficativul „foarte bine“. Alte 500 de 
apartamente sînt montate și se află 
în diferite faze de finisaj.

Ne-am deplasat pe șantierul de 
construcții de locuințe al T.R.C. Bra
șov. Aici se construiesc blocuri 
înalte de 8-9 etaje cu ajutorul côfra- 
jelor glisante și apartamente din pa
nouri mari prefabricate. In total, 
pînă la sfîrșitul acestui an colectivul 
șantierului va trebui să realizeze 
peste 450 apartamente.

Ritmul de execuție este însă mai

edilitare?
șantierului. In unele apartamente 
mai întîlnești uși crăpate, giurgiu- 
vele de ferestre deformate, livrate de 
întreprinderile forestiere din Gălău- 
țași și orașul dr. Petru Groza. Chiar 
și unele lucrări de finisaj sînt exe
cutate necorespunzător.

Tovarășul Moise Dumulescu, diri
ginte de șantier din partea benefi
ciarului, ne-a arătat o notă care cu
prinde numeroase observații numai 
la blocul nr. 11. „Toate defecțiunile, 
fie ele cit de mici, trebuie remediate, 
ne-a spus el, pentru că numai în fe
lul acesta apartamentele predate vor 
corespunde exigențelor celor care le 
vor locui, iar constructorii se vor 
bucura de stima acestora“.

★

Pe șantierele unde prevederile în
scrise in grafice sînt urmărite siste
matic construcțiile se dau în folo
sință la termenele stabilite și chiar 
mai înainte, deficiențele sînt înlătu
rate operativ. Dimpotrivă, acolo 
unde graficele nu sînt respectate, se 
constată rămîneri în urmă care, așa 
cum a reieșit în decursul raidului, 
cer eforturi suplimentare pentru în
lăturarea lor. De aceea, pe fie
care șantier se impune, ca o obliga
ție de mare însemnătate, un control 
sistematic și exigent al respectării 
termenelor de execuție a lucrărilor.

lucrările

se fixase 
data de 

finisare 
ce? Co- 
constatat

Constantin CÀPRARU

Fiind vorba de un cartier nou, pa
ralel cu ridicarea construcțiilor se 
pune și problema executării lucrări
lor edilitare, cum sînt alimentarea 
cu apă, canalizarea și altele. Condu
cerea șantierului nr. 5 din Reșița nu 
dă însă atenția cuvenită acestor lu
crări edilitare care au o pondere 
mică în producția valorică. Ca ur
mare, acestea sînt rămase în urmă, 
întîrzierea lor face ca apele uzate 
de la blocurile locuite să se scurgă 
în albia uscată a rîului Bîrzava la 
numai 300 de m depărtare de 
noul cartier. Așa stînd lucrurile, pe 
șantierul noului cartier al Reșiței se 
pune problema intensificării lucră
rilor pentru ca în cel mai scurt timp 
obiectivele edilitare de primă nece
sitate să fie date în exploatare.

Ion CHIUJDEA

★

La aceasta o contribuție însem
nată pot aduce organizațiile de 
partid de pe șantiere. Ele sînt che
mate să intensifice controlul, măsu
rile politice și organizatorice pentru 
a se asigura grăbirea lucrărilor și 
îmbunătățirea calității lor. Prin mă
suri eficiente, prin antrenarea tutu
ror constructorilor la respectarea 
sarcinilor de plan se poate asigura 
îndeplinirea întocmai a volumului de 
locuințe din acest an, a angajamen
telor luate de constructori.

AGENDĂ MU
Luni, 22 iunie, ora 20, in sala 

Dalles va avea loc un concert de 
muzică de cameră dat de cvintetul 
„George Enescu" cu concursul pia
nistelor Maria Fotino și Mariana 
Kabdebo, precum și a unei orches
tre de cameră dirijată de Mircea 
Cristescu. In program : lucrări de 
Haydn, Mozart, Florent Schmidt și 
A. Mendelsohn.

Marți, 23 iunie, ora 20,30, în sala 
Dalles va avea loc un concert de 
muzică de cameră. In program — 
lucrări de compozitori romîni în 
primă audiție, susținut de Elisa- 
beta Neculcé Caitiș, Filița Pitarii 
Bulimar, Nicolae Maxim, Nicolae 
Rădulescu, Petrus Mederus și cvar
tetul de coarde alcătuit din Varu
jan Cozighiăn, George Nicolescu, 
George Popovici, Allons Capitano- 
vici.

DE KURT ADLER
tempo și intensitate, in cea mai bună 
tradiție verdiană.

Distribufia asigurată, de teatru a fost 
omogenă, la un nivel artistic ridicat. 
Partitura solicită desigur eforturi ma: 
mari interprefilor celor patru personaje 
care susfin conflictul dramalico-muzical: 
Aida, Amneris, Radames și Amonastro, 
create în seara respectivă de către Ele
na Dima, Elena Cernei, Octavian Naghiu 
și David Ohanezian. Atît in părfile so
listice cit și in duete și ansambluri, ei au 
dovedit pregătirea serioasă prin care-și 
dezvoltă neîncetat talentul, confirmînd 
încă o dată prestigiul pe care și l-au 
cucerit sau, ca Octavian Naghiu, sînt pe 
cale să și-l făurească, in tară ?' peste 
hotare.

Subliniem, de asemenea, contribujia 
valoroasă a bașilor Viorel Ban (Regele) 
și Nicolae Florei (Marele Preot) și — 
în două roluri episodice — a sopranei 
Maria Crișan și a tenorului Cornel Rus.u, 
Din balet s-au remarcat Lulu Ross, Cla
ra Volini și tînăra Eugenia Olteanu.

Corul pregătit de Stelian Olaru rea
lizează de la lună la lună progrese și 
ne facem o dalorie să semnalăm acest 
fapt, Concepjia regizorală a lui Jean 
Rînzescu se menține nealterată, în ciuda 
schimbărilor de interpreți ce au surve
nit de la p-emiera de acum aproape 
zece ani, ceea ce, de asemenea, e plă
cut să constatăm.

Constantin C1RJAN

ZICALĂ
Miercuri, 24 iunie, ora 20, în sala 

Dalles se va prezenta un recital 
susținut de concurenți la cel de-al 
III-lea Festival „George Enescu". In 
program lucrări de Haendel, Mo
zart, Brahms, Verdi, Strauss, Volf, 
Enescu.

Sîmbâtâ, 27 iunie, ora 20, în stu
dioul Radioteleviziunii va avea loc 
concertul simfonic de închidere a 
stagiunii Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu". Dirijor : Mircea Basa
rab. în program : „Zorile de aur", 
o,ratoriu în patru părți pentru so
liști, cor mixt, cor de copii și or
chestră de Gheorghe Dumitrescu 
pe versuri de Cicerone Theo- 
dorescu (primă audiție). Soliști : 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Ion Piso, Ladislau Konya, Ni
colae Florei. Programul va fi repe
tat duminică, 28 iunie, ora 20, în 
aceeași sală.

CINEMA ® TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Asasinul din car

tea de telefon : Sala Palatului R. P. P.o- 
mîne (rulează la orele 17,30 cu seria de 
bilete nr. 1 063 șl la orele 20,30 cu sei iu 
de bilete nr. 1 107), Republica (Bd. Ma- 
gheru nr. 2), Festival (Bd. 6 Martie nr. 
14), Excelsior (Bd 1 Mal nr. 174), Fero
viar (Calea Grlvlțel nr. 80), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Grădina ..Fes
tival'' (Pasajul „Eforie”), Stadionul „Di
namo" (Șos. Ștefan cel Mare). Madame 
Sans-Gêne — film pentru ecran panora
mic : Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). 
noi colonei : Carpați (Bd. Magheru nr. 
29), Capitol (rulează și la grădină — Bd. 
6 Martie nr. 16), Floreasca (Str. .1. S. 
BaCh nr. 2), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9). Cei trei mușchetari — 
cinemascop (ambele serii) : București 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118), Modern (Piața G. Coșbuc 
nr. 1), Patinoarul „23 August" (Bd. Mun
cii), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie). 
Cel patru călugări: Victoria (Bd. 6 Martie 
nr. 7), Colentina (rulează șl la grădină — 
Șos. Colentina nr. 84), Ferentari (Calea 
Ferentari nr. 86), Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5). Fata din casa ro
șie : Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Lucea
fărul (Calea Rahovel nr. 118). Feriga de 
aur — cinemascop : Lumina (Bd. 6 Mar
tie nr. 12). Balada steagului roșu : Union 
(Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Program de 
filme pentru copil (dimineața) : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9). A 12-a noapte 
(după-amiază) : Doina Cerul șl mocirla: 
Glulești (Calea Giulești nr. 56). înfrăți
rea între popoare (Bd. Bucureștii-Noi), 
Tomis (rulează șl Ia grădină - Calea 
Văcărești nr. 21), Melodia (Șos. Ștefan 
cel Mare, colt cu Str. Llzeanu), Grădina 
„Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118). Un ci
clu de filme documentare : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie nr. 18). Rude de singe : 
Cultural (Piața Iile Pintllle nr. 2). Kalo-, 
lan : Dacia (Calea Grlvlțel nr. 137). 
Uraganul : Buzești (Str. Buzești nr. 9— 
11). Foto Haber : Crîngașl (Șos. Cringași 
nr. 42). Omul din fotografie : Grivița 
(Calea Griviței — podul Basarab), Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127). Lumea co
mică a Iul Harold Lloyd : Bucegl (rulea
ză șl la grădină — Bd. 1 Mai nr. 57), 
Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). Ana
conda : Unirea (rulează și la grădină — 
Bd. 1 Mal nr. 143). Locotenent Cristina:

Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). Golful 
Elena : Vitan (Calea Dudești nr. 97). 
Aventurile unui tinăr — cinemascop : 
Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 221), Vii
torul (Str. M. Emmescu nr. 127), Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești), Grădina ..Bu
zești” (Str. Buzești nr. 9—11). Domnișoa
ra... Barbă-Albastră; Popular (Str. Mă- 
tăsari nr. 31). Limuzina neagră — cine
mascop : Arta (Calea Călărași nr. 153). 
Un suris în plină vară : Moșilor (rulea
ză și la grădină — Calea Moșilor nr. 
221). Agatha, lasă-te de crime ! : Cosmos 
(Bd. 39 Decembrie nr. 39). Cauze drepte
— cinemascop; Volga (Șos. I. Pintilie nr. 
61), Grădina ,Arta" (Bd. Dimitrov nr. 
118). Babette pleacă Ia război — cinema
scop : Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 
Cascada diavolului ■ Cotroceni (Șos. Co- 
trocenl nr. 9) Totul despre Eva . Pacea 
(Bd. Libertății nr. 70—72). îndrăgostitul: 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75). 
Rosita : Grădina „Lira” (Cal. 13 Septem
brie nr. 196). Pompierul atomic: Grădina 
„Luceafărul" (Calea Rahovel nr. 103).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 13,10 — Timpul probatiil — 
în vizită la Muzeul tehnic. 19.40 — Fii- * 
mul „Adorabile și mincinoase". 21.10
— Recital vocäl-instrumental. 21,40 — 
Telesport. In încheiere : buletin de știri 
și buletin meteorologic.

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

Șl 25 iunie. In țară : Vreme călduroasă 
și ușor instabilă. cu cerul variabil. 
Local, vor cădea ploi sub formă de 
averse, vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată. Minimele 
vor fi cuprinse între 11 și 21 grade, iar 
maximele între 24 și 34 grade. In Bucu
rești : Vreme călduroasă șl ușor instabi
lă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ridi
cată.
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Livescu,
fotbal CUPLAJUL BUCUM$TEAN

Progresul-Steaua 2-1victorie a voinței

medicală

Sportivi romîn iCLASAMENTUL

Alte rezultate ia fotbal

Victorii ale canotorilor

Imagini din R. P. Chineza

încercare reușită. (Fază din meciul Grivița roșie—Dinamo)

Campionatul republican de rugbl

campionatuluiFaza a treia a
republican de motocros

Brodeze la lucru

legăturile 
a sănătă-

Prof. dr. I. ȚURA1 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

Echipa feminină de atletism 
învingătoare în Italia

Dinamo 
București 
Steaua
Rapid
Farul 
Steagul roșu 
Progresul
Dinamo Pitești 
Petrolul
Știința Cluj 
Crișul
U.T.A. 
C.S.M.S.
Știința 
Timișoara 
Siderurgistul

consfi- 
drept, 

clasate

Nicoară, Artimov,

S-au încheiat campionatele 
internaționale de gimnastică 

ale R. P. Romîne

canotaj academic

• Dinamo campioană virtuală

performanța de duminica 
cînd, prin victoria asupra 

,Stade

La regata de 
orgahizătă în orașul Berlin, echipa
jul nostru de 4 + 1 rame a terminat 
învingător înaintea unor echipaje 
valoroase din alte țări.

brutal. Aproape în tot 
reprizei secunde ambele echipe 

10 oameni.

ca, R. S. Cehoslovacă și U.R.S.S. In- 
tr-una din cele mai interesante 
curse, caiac-4 (1 000 m), pe primul 
loc s-a clasat echipajul R. P. Romî
ne, format din Vernescu, Anastases- 
cu, Țurcaș, Scetnic cu 3T7"2/10. E- 
chipa U.R.S.S. a ocupat locul al doi
lea la 6 zecimi de secundă. Alte re
zultate înregistrate : caiac (1 000 m) 
1. — Hansen (Danemarca) —
4'02"5/10 ; 2. — Vernescu (R.P.R.) — 
4’06” ; caiac-2 (1 000 m) U.R.S.S. — 
3'44" ; canoe-2 (1 000 m) U.R.S.S. 
4T2”2/10 (echipajul romîn a ocupat 
locul 3 cu 4T4"2/10) ; caiac simplu 
(500 m) 1. — Hansen (Danemarca) 
l'38"7/10 : 2. — Vernescu 1'38 ’8/10 
(victorie decisă la fotografie) .

• în finala „Cupei Europei" la fot
bal s-au întîlnit duminică echipele re
prezentative ale Spaniei și Uniunii So
vietice. Meciul a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 2—1 (1—1) în favoarea primei 
formații. Echipa Spaniei a cîștigat ast
fel a doua ediție a „Cupei Europei“ la 
fotbal,

pentru a cunoaște realizările R. P. 
Romîne în domeniul culturii și în- 
vățămîntului. La sosire, oaspeții au 
fost întîmpinați de Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Jean 

adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, Ion Moraru, vicepre
ședinte al C.S.C.A., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și C.S.C.A.

Au fost prezenți Arșo Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. iugoslavia în 
R.P.R., și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ȘTIINȚA 
ORADEA

tății ; Iolanda Balaș — 1,75 m la să
ritura în înălțime ; Viorica Viscopo- 
leanu — 6,11 m la săritura în lun
gime ; Florica Grecescu — 2'09"8/10 
la 800 m ; Ioana Petrescu 57,5 sec. la

Dlnamo București—Rapid 
Progresul—Steaua
Farul—Steagul roșu
Petrolul—C.S.M.S
Știința Cluj—U.T.A.
Știința Timișoara—Crișul 
Dlnamo Pitești—Siderurgistul 
Unirea Rm. Vîlcea—Reggiana 
Gaz Metan—Ingolstadt 
Poiana—Amlclzia
Napoli—Padova 
Lecco—Brescia

» (2).
au condus meciurile arbi- 
Kitabdjian și J. Barberan.

Ion MĂRGiNEANU

Duminică a sosit în Capitală, la 
invitația Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, o delegație din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Janez 
Vipotnik, secretar federal pentru în- 
vățămînt și cultură al R.S.F. Iugo
slavia. Delegația, din care mai fac 
parte Ehmed Ciano, rectorul Uni
versității din Sarajevo, președintele 
Comunității universitare a R.S.F. 
Iugoslavia, deputat în Skupșcina fe
derală, și Milan Vukos, secretar re
publican pentru îrivățămînt și cul
tură al R. S. Serbia, va face o vizită 
de mai multe zile în țara noastră

PITEȘTI (coresp. „Scînfeii"). — Cu foa
ie că a pierdut, Siderurgistul a lăsat o 
frumoasă impresie prin jocul prestat. Go
lurile au fost marcate de Cornea- 
nu (minutul 12) și Nagy (minutul 65) 
pentru Dinamo Pitești și Pătrașcu (minu
tul 19) pentru Siderurgistul.

Intre 6 și 14 iu
nie 1964 a avut 
loc la Sofia,. într-o 
atmosferă de pri
etenie, înțelegere 
și colaborare, cea 
de-a șaptea săptămînă medicală 
balcanică.

Săptămînă medicală balcanică este 
sesiunea plenară a tuturor țărilor 
membre ale Uniunii medicale balca
nice. înființată în anul 1932, Uniu
nea cuprindea la acea dată Bulgaria, 
Grecia, Romînia. Turcia și Iugosla
via. Săptămînile medicale balcanice 
s-au ținut cu regularitate, pînă în a- 
nul 1938, la Atena, Belgrad, Bucu
rești și Istanbul. Din cauza celui 
dé-al doilea război mondial, Uniunea 
și-a întrerupt reuniunile. în anul 
1962 și-a reluat activitatea. în acel 
an s-a ținut la București cea de-a 
șasea săptămînă medicală balcanică, 
la care au participat, pe lingă ve
chii membri, Albania și Cipru. Azi, 
din Uniune fac parte toate țările 
existente în Balcani.

în fiecare țară participantă Sra or
ganizat o secție națională a Uniunii.

La cea de-a șaptea săptămînă me
dicală balcanică, pentru a cărei bună 
organizare secția bulgară merită 
laude, au fost reprezentate toate ță
rile membre ale Uniunii, cu excepția 
Turciei. Spre regretul delegațiilor 
prezente, sosirea la Sofia a delega
ției turce, care trimisese sesiunii 
textul cîtorva comunicări științifice, 
a fost contramandată'în ultimul mo
ment.

La deschiderea lucrărilor, preșe
dintele sesiunii, prc^dr. P. Popcris- 
tov, a dat citire scrisorii de salut a- 
dresate săptămînii medicale balca
nice de primul ministru al R. P. Bul
garia, Todor Jivcov,p*(f

A Vll-a săptămînă medicală bal
canică și-a atins scppurile propuse : 
colaborare medicală la înalt nivel 
științific în principalele probleme 
ale patologiei regionale ; cunoașterea 
reciprocă a medicilor din această re
giune ca o contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie între popoare
le regiunii balcanice.

Pe ordinea de zi au fost incluse : 
tuberculoza, reumatismul articular 
acut și micozele (boli provocate de 
ciuperci patogene). Aceste boli ridică 
probleme de o deosebită importanță 
științifică și practică, îndeosebi pen
tru Balcani, unde se duce o intensă 
luptă pentru scăderea morbidității și 
mortalității provocate de ele. Ra
poartele principale au înfățișat 
situația în țările respective, mă
surile aplicate pentru 
réa acestor boli și 
obținute, după care

DINAMO PITEȘTI - 
SIDERURGISTUL GALAȚI 2-1

combate- 
rezultatele 

au urmat

ONEȘTI (prin telefon). — Peste 
15 000 de oneșteni au asistat ieri la în
trecerile de motocros din cadrul fazei 
a IlI-a a campionatului republican. 
De-a lungul traseului de pe coasta dea
lului Belci, motocicliștii au avut de în
fruntat nenumărate pante abrupte, po
teci șerpuite și înguste.

La 350 cmc, pe primul loc s-a clasat 
E. Seiller (Metalul-București), urmat de 
I. Gheorghe (Steaua) și E. Keresteș 
(Steaua).

în cursa de 125 cmc, din pluton s-a 
detașat Puiu Ovidiu (Steagul roșu-Bra- 
șov), urmat îndeaproape de Tr. Maca- 
rie (Dinamo-București). Pînă la urmă a

Grivița Roșie-Dinamo
8 3 (5 3)

TIMISOARA-CRIȘUL
1-1

FARUL-STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 2-2

răbdare, ea muncește și învață luni 
și ani de-a rîndul cu perseverență 
pentru a-și însuși variatele metode 
de lucru și tehnica execuției.

Pe lîngă calitatea artistică a de
senului, pentru a realiza o broderie 
bună este necesară o tehnică desă- 
vîrșită a lucrului : desenul trebuie 
să fie egal, rezistent, fin, curgător, 
strălucitor, neted ; trebuie respecta
te și alte amănunte ale tehnicii lu
crului cu acul. Folosind cu îndemî- 
nare acul fin și firul de mătase de 
grosimea unui fir de păr, iscusitele 
brodeze chineze acoperă țesătura 
cu un desen pitoresc și expresiv.

După eliberare, arta broderiei 
chinezești este înconjurată de grija 
deosebită a guvernului popular. In 
scopul creșterii nivelului și dezvol
tării acestei arte, în principalele re
giuni producătoare de mătase s-au 
creat întreprinderi specializate. Sta
tul ă întiințat un institut de broderie 
care promovează lucrători expori-

ample discuții 
și un interesant 
schimb de expe
riență. La discuții 
au participat ca- 
dre de răspundere 

în problema respectivă. Delegația ro- 
mînă a fost reprezentată la discuția 
asupra tuberculozei de dr. Al. 
Bulla, directorul Institutului de fti- 
ziologie, asupra micozelor de prof. 
Șt. Teodorescu, iar asupra reuma
tismului de dr. I. Stoia, 
rul centrului metodologic 
matologie. Discuțiile s-au 
cu concluzii valoroase care 
ghid pentru îmbunătățirea

La Himki, lîngă Moscova, s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică 
un mare concurs internațional de 
caiac-canoe la care au participat 
sportivi din R. P. Romînă, Danemar-

sesiunea 
ganizat 
nale ; e 
chives < 
canique“ într-o formă și cu un 
conținut care o situează printre 
cele mai bune reviste medicale in
ternaționale ; s-au reluat 
cu Organizația mondială 
ții etc.

Activitatea secretarului 
fost apreciată ca pozitivă și s-a sub
liniat în repetate rinduri contribuția 
adusă de secția romînă și de Uniu
nea societăților medicale din R. P. 
Romînă la consolidarea activității 
Uniunii medicale balcanice. Dr. M. 
Popescu-Buzău a fost reales pe o 
perioadă de 6 ani ca secretar gene
ral.

S-a aprobat în unanimitate noul 
statut al Uniunii medicale bal
canice. A VIII-a săptămînă . se va 
ține la Atena în anul 1966.

Rezultatele științifice pozitive, lar
gul schimb de experiență, prietenia 
și cordialitatea dintre diferitele dele
gații, amintirile frumoase și trainice 
despre harnicul popor bulgar consti
tuie cea mai bună dovadă a reușitei 
celei de-a Vll-a săptămîni medicale 
balcanice organizată la Sofia.

Pentru locurile 3—4 selecționata de 
fotbal a R. P. Ungare a învins cu 3—1, 
după prelungiri, echipa Danemarcei.

O In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat duminică în orașul Leipzig, 
Manfred Preussger (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record european la 
săritura cu prăjina, trecînd peste șta
cheta ridicată la 5,02 m. Recordul euro
pean oficial deținut de finlandezul 
Nikula era de 5 m.

© în finala turneului internațional 
de fotbal de la Florența, echipa brazi
liană Sat) Paulo a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) pe Zenit Leningrad. Pe 
locul trei s-a clasat Benfica Lisabona, 
care a dispus cu 4—1 de Fiorentina 
(Italia).

o Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit la Sofia meciul internațional de box 
dintre echipele reprezentative ale R. P. 
Bulgaria și Scoției. Pugiliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul de 9—1. 
Cu excepția semiușorului Traikov, toți 
ceilalți membri ai echipei bulgare au 
terminat învingători.

• Turul ciclist internațional al An
gliei a luat sfîrșit cu victoria alergăto
rului Arthur Metcalfe (Anglia), care a 
realizat pe distanța de 1400 mile 
timpul de 56h 27’19”,

în orașul Hanovra (R. F. Germa
nă) s-a desfășurat sîmbătă și dumi
nică o regată internațională de ca
iac-canoe la care au participat ca- 
iaciști și canoiști din șapte țări. 
Sportivii noștri au obținut în acest 
concurs 4 victorii. Andrei Igorov a 
terminat învingător în proba de ca
iac simplu 1 000 m. La canoe dublu 
1 000 m, pe primul loc s-a situat e- 
chipajul romîn format din L. Calinov 
și I. Lipalit. Proba de caiac dublu 
1 000 m -a fost cîștigată de repre
zentanții noștri V. Nicoară și H. Iva
nov. Ultima victorie romînească a 
fost obținută la caiac 4 (pe distan
ța de 2 000 m) prin echipajul alcă
tuit din Ivanov, 
Conțolenko.

REȘIȚA (coresp. „Scînfeii"). — Ieri, pe 
stadionul din Reșița a avut loc meciul de 
fotbal dintre echipa Știința Timișoara și 
Crișul Oradea. Studenții atacă susținut și 
Manolache, printr-un șut de la 25 metri, 
reușește să înscrie primul gol pentru Ști
ința, chiar în minutul 5.

In minutul 57, însă, la o greșeală a lui 
Răcelescu, Bakos marchează pentru oră- 
deni : 1-1.

Obișnuitele averse duminicale și-au în
cercat çle data aceasta tăriile prin oraș, o- 
prindu-se ieri la poarta stadionului ca un 
spectator întirziat în căutarea unui bilet în 
plus. Un cer nici senin, nici mohorîf a fe
rit de arșijă și de tradiționala ploaie ga
zonul și tribunele, asigurind astfel un ca
dru plăcut cuplajului bucureștean. Mai 
mult ca niciodată au avut de lucru și cei 
de la tabela de marcat, înregistrând o a- 
devărată ploaie de goluri — 10 la număr
— spre bucuria sau întristarea entuziaști
lor suporteri ai celor patrii echipe anga
jate în lupta sportivă. La capătul a 180 de 
minute de joc, situafia din fruntea clasa
mentului categoriei A s-a cristalizat, mai 
ales în privinja liderului : dinamoviștii pot 
fi socotifi virtuali campioni ai actualei e- 
difii.

Deschiderea reușitului spectacol fotba
listic găzduit de stadionul „23 August" a 
fost oferită de întîlnirea Sfeaua-Progresul 
vn care victoria a revenit Progresului cu 
2—1. După evoluția generală a jocului și 
mai ales după copioasa dominare din re
priza secundă, militarii ar fi meritat un 
meci egal. Nu vrem să diminuăm prin a- 
ceaslă afirmație meritele învingătorilor 
care, învioraji se pare de acel 1 — 1 obți
nut la Brașov cu Steagul Roșu, au luptat 
cu ardoare pentru rezultat, aruncind în 
luptă toate forfele. Au atacat deseori dez- 
lănfuit, profitind și de faptul că apărarea 
adversă s-a lăsat surprinsă cu prea multă 
ușurință de impetuozitatea lui Mateianu și 
Oaidă, dar mai ales de faptul că atacul 
Stelei, lipsit de aportul unui coordonator
— ne referim la Constantin — s-a mișcat 
în pas de menuet. învingătorii au găsit 
mai ușor drumul spre poartă, au jucat 
mult mai simplu și, ceea ce este esențial, 
au |uat în serios meciul. Abia după pauză, 
Steaua'construiește atac după atac, jucînd 
uneori cu apărătorii dincolo de linia de 
centru.

Primii care înscriu sint jucătorii Progre
sului. La o centrare, Dumitru Popescu se 
ridică dintr-un buchet de apărători și tri
mite cu capul mingea în plasă, fără ca 
Suciu să schițeze un gest, deși ar fi pu
tut să intervină poate cu succes. Tot din- 
tr-o lovitură de cap se produce și ega- 
larea. Crăiniceanu trimite mingea pe sus, 
iar Sorin Avram, venit în viteză, mar
chează spectaculos în ciuda plonjonului 
lui Mîndru. Sint de reținut în continuare 
contraatacurile rapide de la o poartă la 
șlta, un șut bombă tras în bară de Voi- 
nea și, aproape de slirșitul reprizei a 

c'oua, golul marcat de Oaidă în stilul său 
caracteristic. In final, Steaua forjează 
egalarea, dar orice efort este zadarnic. 
Jucătorii militari și-au adus prea tîrziu a- 
minte că pentru a cîștiga nu-i de-ajuns 
să brodezi pe gazon dantelării fotbalis
tice.

Păcat că întîlnirea, plăcută ca aspect, 
a fost umbrită de gesturile nesportive ale 
fui Dumitru Nicolae de la Steaua și lancu 
de la progresul, eliminați pe bună drep
tate pentru joc 
cursul 
au jucat în

Campionatele internaționale de gim
nastică ale R. P. Romîne, desfășurate 
în orașul Constanța, s-au încheiat du
minică odată cu desfășurarea concursu
lui primilor șase clasați la fiecare apa
rat. După insuccesul înregistrat la 
individual compus, gimnastele noastre 
s-au revanșat, cîștigînd primul loc la 
toate cele patru probe — Sonia Iovan 
la sărituri și paralele, iar Elena 
Leuștean-Popescu la bîrnă și sol. Gim- 
naștii noștri au cîștigat trei titluri de 
campioni internaționali : Petre Miclăuș 
la cal cu minere, Alexandru Silaghi la 
sărituri, Fredeiic Orendi la bară.

Capul de afiș al cuplajului l-a 
fuit meciul Dinamo — Rapid. E 
confruntarea dintre primele două 
nu mai purta pecetea luptei directe pen
tru șefia clasamentului, deoarece rapidiș- 
tii au lăsat la Galați, in etapa preceden
tă, două puncte prețioase.

Și totuși, se aștepta din partea rapidiș- 
tilor — revelajia returului campionatu
lui — o replică nîai dîrză, pe măsura 
calităfilor și posibilităților lor. Au învins 
dinamoviștii cu 5-2, după ce la un mo
ment dat, în repriza secundă, scorul le 
era favorabil cu 4-0. Echipa campioană a 
avut ieri o comportare remarcabilă. A 
desfășurat un joc modern, variat, in care 
întregul efectiv a fost angrenat. S-a spus 
adesea că punctul forte al lui Dinamo 
este apărarea sa de beton. De data a- 
ceasta, meritul mare revine înaintării, care 
a fost în mare vervă, creind faze specta
culoase. Mingea a circulat rapid de pe o 
parte pe alta a terenului și, ceea ce este 
important, acțiunile au fost gindife colec
tiv. in plus, ieri, Pircălab a făcut din plin 
dovada calităților sale fiind de departe 
cel mai bun jucător nu numai al 
intilnirii ci și al cuplajului. El a parti
cipat la crearea tuturor fazelor de gol si 
a înscris două goluri, dintre care unul 
cum de mult nu s-a văzut pe terenurile 
noastre de fotbal. A făcut o cursă de a- 
proape 60 de metri, pierzîndu-i pe drum 
pe jucătorii adverși. Odată ajuns la mar
ginea careului a șutat necruțător.

La scorul de 4—0, Dinamo, prea sigură 
pe victorie, și-a permis să încetinească 
ritmul și, probabil, nemaicrezind că ra- 
pidiștii vor renaște din propria cenușă, au 
trecut la tactica „na-ți-o fie, dă-mi-o mie", 
adică au plimbat mingea de la un jucător 
la altul. Profundă eroare și mai ales lip
sită de eleganță. Abia cînd s-au văzut la 
scorul de 4—2, cînd iureșul rapidist nu 
mai contenea, au revenit iar în atac.

Rapidul și-a dezamăgit ieri suporterii. 
Cei pujin în prima repriză echipa a fost 
de nerecunoscut. Atacul a făcut tot ce 
i-a stat în putință să încîlcească acțiunile 
iar apărarea ni s-a părut greoaie, timorată 
parcă. Fantezia lui Ion lonescu, Dumitriu 
II, Năsturescu a fost atît de palidă, incit 
și binecunoscuta goarnă a suporterilor 
giuleșteni s-a vgzut silită să lanseze doar 
niște anemice "Triluri, sunînd mai mult a 
deșteptare. Abia în partea doua a meciu
lui, mai precis în primele 20 de minute, 
Rapidul a arătat că este o echipă cu reale 
talente. Am văzut în acest răstimp un ade
vărat asalt la poarta lui Datcu, faze pline 
de frumuseje, din care s-au și marcat două 
goluri, iar. un altul a fost salvat de Datcu 
printr-un plonjon spectaculos.

Cele șapte goluri ale partidei au fost 
înscrise de Pircălab (2), Nunweiller VI — 
o plăcută surpriză pentru spectatori — 
și Frățilă (2) pentru Dinamo, iar pentru 
Rapid Dumitriu

Foarte corect 
trii francezi M,

PETROLUL PLOIEȘTI -
C. S. M. S. IAȘI 2-1

directo- 
de reu- 
încheiat 

pot fi un 
__  r____  _ profila

xiei și tratamentului bolilor mențio
nate. Pe marginea temelor principale 
s-au făcut numeroase și valoroase 
comunicări privind unele aspecte 
particulare. Numărul mare de co
municări, cîteva sute, calitatea și ex
periența celor care le-au prezentat 
sint o dovâdă a interesului și presti
giului de care se bucură Uniunea 
în țările respective.

In perioada sesiunii a avut loc șe
dința consiliului general al Uniunii 
medicale balcanice carè a discutat 
raportul secretarului general, docent 
dr. M. Popescu-Buzău. In raport a 
fost înfățișată activitatea depusă 
pentru dezvoltarea Uniunii medicale 
balcanice și pentru îndeplinirea 
principalelor obiective stabilite la 

i anterioară. S-au reor- 
și mărit secțiile națio- 

a reapărut revista „Ar
de l’Uhion médicale bal- 
■ într-o

care i

cîștigat Tr. Macarie. Pe locul, doi — 
Puiu Ovidiu, iar pe locul trei — 
P. Fischer (Voința-Sibiu).

In proba de 175 cmc, dinamovistul 
M. Pop a condus detașat de-a lungul 
celor 10 ture, cîștigînd fără dificultate 
o etapă în care ceilalți concurenți i-au 
rezistat numai în primele ture. 17 
concurenți au participat la proba de 
250 cmc. în prima manșă a ieșit învin
gător C. Dovids (Metalul-București), iar 
în cea de-a doua, Dănescu. Cel care s-a 
situat însă pe locul I, după ambele 
manșe, a fost Tr. Macarie (Dinarno), care 
a sosit, atît în prima cît și în a doua 
manșă, al doilea.

mentați pentru conducerea muncii 
de creqție și de cercetare. El pregă
tește și tînăra generație de maeștri 
ai acestei arte.

Studiile efectuate au ajutat la sta
bilirea unui mare număr de metode 
de broderie devenite tradiționale. 
Totodată, prin generalizarea experi
enței au fost create mëtode și pro
cedee noi de lucru cu acul. Cu a- 
jutoiul acestoră, maeștrii chinezi au 
creat nenumărate lucrări de înalt 
nivel artistic care redau aspecte din 
viața poporului în zilele noastre.

Broderia chineză este un gen de 
arfă aplicată cu trăsături naționale 
vii După eliberare, ea satisface nu 
numai necesitățile în acest domeniu 
ale poporului chinez, dai produsele 
ei, expuse la tîrgüri șl expoziții in
ternaționale din străinătate, stîrnesc 
admirația binemeritată a popoare
lor din diferite țări.

Broderiile chineze sînt unul din ge
nurile artei aplicate dintre cele mai 
apreciate de masele populare. Toate 
provinciile Chinei, fiecare colț al 
țării, fiecare minoritate națională își 
au broderiile lor originale ca stil. 
Se disting prin originalitate broderi
ile „Susiu" (din SlucijoU), „Siansiu" 
(din Cianșa), „Huansiu" (din Guan- 
cijou) și „Șusiu" (din Cendu) —- așa- 
numitele „Sîdaminsiu", cele patru 
broderii renumite ale Chinei. Dintre 
ele, Susiu și Siansiu au devenit ce
le mai cunoscute. în Siucijou, cu 
climatul său dulce, cu abundența sa 
de duzi și viermi de mătase, circu
lă o zicală populară : „în fiecare 
casă se cresc viermi de mătase, în 
fiecare casă se brodează". Potrivit 
statisticilor, în Siucijou și în împre
jurimile sale, 50—60 de mii de oa
meni se ocupă cu broderia. Alături 
de maeștri profesioniști lucrează 
numeroși amatori. în Cianșa și Siu
cijou se produc anual un mare nu
măr de minunate broderii de artă 
aplicată și decorativă, care se 
bucură de un mare succes atît în 
țară, cît și peste hotare.

Broderia este aportul remarcabil 
al femeii chineze la arta aplicată. 
Femei chineze inteligente și pri
cepute brodează cu migală tablouri 
pitorești șl expresive care se disting 
prin talentul neobișnuit al lucrătoa
relor. Broderia peisajelor, a Ierbii și 
florilor, a oamenilor, păsărilor și 
fiarelor, a peștilor și insectelor cer 
din partea meșterilor, pe lîngă cu
noașterea la perfecție a numeroase
lor procedee de utilizare a acului 
și firului, o temeinică pregătire ar
tistică.

Numai prin îmbinarea corespunză
toare a tehnicii folosirii acului au 
cunoașterea diferitelor stiluri ale ta
blourilor, a particularităților zugră
virii diferitelor chipuri, numai după 
obținerea unei perfecte unități și ar
monii între tehnica lucrului cu acul 
și desenul respectiv — numai atunci 
pot fi create lucrări perfecte din 
punct de vedere artistic și tehnic.

De-a lungul cîtorva milenii, biode- 
zele din China au creat și și-au în
sușit peste 100 de metode de lucru 
cu acul.

O brodeză talentată are nevoie de 
o practică îndelungată, de o infinită

La Bari s-a disputat sîmbătă și 
duminică întîlnirea internațională 
dintre reprezentativele feminine de 
atletism ale R. P. Romîne și Italiei. 
Victoria a revenit atletelor noastre 
cu scorul de 63—52. Dintre sporti
vele romîne au obținut victorii : Ma
ria Diaconescu — 54,65 m la arun
carea suliței ; Lia Manoliu — 52,83 
m la aruncarea discului ; Ana Sălă- 

leri, mai multe echipe de fotbal din. gean — 15,45 m la aruncarea greu- 
categoria B aü susținut întîlniri amicale 
în compania unor formații de peste 
hotare. La Cîmpina, „Poiana“ a întilnit 
echipa elvețiană Amicizia. Fotbaliștii ro
mîni, net superiori, au obținut o victorie 
categorică, cu scorul de 10—0. „Gaz
Metan

în întilniri internaționale

După 
trecută, 
redutabilei formații franceze 
Montais“, a cîștigat „Cupa campio
nilor europeni“, echipa „Grivița 
Roșie" a obținut ieri o nouă victo
rie, de astă dată pe plan intern: în 
partida restanță cu „Dinarno" ea a 
terminat învingătoare cu 8—3, Cam
pionii și-au axat acțiunile ofensive 
mai ales pe înaintare, compartimentul 
lor forte, reușind să domine, mai 
ales în prima repriză. După relua
re, dinamoviștii inițiază cîteva a- 
tacuri periculoase pe linia de trei- 
sferturi, însă ele sînt anihilate de 
apărarea grivițenilor, uneori în ul
timă instanță. Pentru învingători au 
marcat Stănescu (încercare) și Iri- 
mescu (o transformare și o lovitură 
de pedeapsă), iar pentru învinși 
Dragomir (încercare).

După întîlnirea de ieri primele 
trei locuri în clasament, la sfîrși- 
tul primei părți a campionatului, 
sînt ocupate în ordine de „Dinarno“ 
și „Steaua“ cu cîte 30 puncte fie
care, „Grivița Roșie" — 27 puncte. 
„Grivița Roșie" mai are însă de ju
cat o restanță cu Știința Petroșeni.

Mediaș a avut ca adversa- 
vest-germană Ingolstadt, 
terminat învingătoare cu 

Vîlcea, echipa locală „Uni
rea" a susținut un meci cu Reggiana 
(Italia). Au învins fotbaliștii italieni cu 
scorul de 4—1.

Una din spectaculoasele faze ale intîlniril Dinamo— Rapid
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După votul din Consiliul 
de Securitate în problema cipriotă
Mesajul secretarului general ai O. N. U.

N. S. Hrușciov a plecat spre Suedia Imaglm dinviața mtenmfmwlâ.
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

După votul Consiliului de Securitate 
care a prelungit cu trei luni manda
tul forței O.N.U. în Cipru, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a adre
sat sîmbătă seara mesaje guverne
lor a nouă țări care au furnizat tru
pe și unități de poliție în Cipru, în 
care solicită ca aceste efective să 
continue să rămînă la dispoziția Na
țiunilor Unite. U Thant a adresat de 
asemenea o telegramă generalului 
indian Kodeneera Subayya Thi- 
mayya, în care confirmă numirea a- 
cestuia ca șef al forței O.N.U. în Ci
pru și îl invită să vină la New 
York „cît mai curînd posibil pentru 
consultări“.

După ce a luat cunoștință de 
votul intervenit în Consiliul de 
Securitate privind prelungirea man
datului forței O.N.U. în Cipru cu 
încă trei luni, președintele Makarios 
a relevat că votul din Consiliul de 
Securitate poate fi considerat ca sa
tisfăcător pentru Cipru. El a mențio
nat că încercările Turciei de a 'pune 
în discuție hotărîrile legitime ale 
guvernului cipriot au eșuat.

Ministrul afacerilor externe al Ci
prului, S. Kyprianu, și-a exprimat

Presa internațională 
DESPRE EVENIMENTE 
LA ORDINEA ZILEI

I • Guvernul Shastri
• „Afacerea Heye“
• In jurul proiectului prezentat

I de premierul Canadei

Referîndu-se la formarea noului 
guvern indian, ziarul „Times of In
dia" scrie :

Noul guvern nu se deosebește de 
cel vechi. El este nou numai în 
sensul că are un nou conducă
tor în persoana Iul Lal Baha
dur Shastri. In ce privește restul, 
guvernul are toate caracteristicile 
aceluia pe care l-a înlocuit. El nu 
cuprinde nici o figură necunoscută. 
Din cei trei miniștri noi dintr-un ca
binet de 16, Indira Ghandi și Sanji- 
va Reddi au deținut cîtva timp cele 
mai înalte funcții în organizația par
tidului, iar S. K. Patil a fost multă 
vreme legat de guvernul condus de 
Nehru. Chiar și în repartizarea por
tofoliilor, Shastri a menținut în ge
neral vechiul tipar.

Marele merit al echipei lui Shastri 
este că se poate aștepta ca ea să 
acționeze cu destulă coeziune. In 
majoritatea problemelor ea este sus
ceptibilă să se mențină pe o pozi
ție de centru. însăși structura gu
vernului — scrie ziarul în continua
re — va reasigura poporul că el va 
adera la poziția lui Nehru atît în 
problemele de politică internă cit 
și în cele de politică externă.

Recent, viceamiralul In retragere 
Hellmuth Heye, comisar parlamentar 
pentru armată, a prezentat un ra
port în care face aprecierea că 
Bundeswehrul este pe cale să devi
nă „un stat în stat". Viceamiralul a

MERIDIANE LATINO-AMERICANE
Viraj cu urmări

După o scuită perioadă relativ 
calmă, în rîndurile țărănimii peiu- 
viene, prinde contururi tot mai pro
nunțate un nou val de nemulțumiri. 
Departamentul Cuzco este, pentru a 
treia oară în acest an, cuprins de 
frămîntări. In cîteva locuri s-au sem
nalat iarăși ciocniri între țărani și 
poliție.

Actualele evenimente reilectă 
nemulțumirile țăranilor față de po
litica agrară a guvernului, mai pre
cis față de virajul efectuat de 
autorități în problema înfăptui
rii reformei agrare. Se știe că încă 
din toamna anului trecut, cînd a ve
nit la putere președintele Belaunde 
Terry, acesta își anunțase intenția 
de a trece, în primele luni ale anu
lui 1964, la împărțirea de pămînturi 
celor aproximativ șase milioane de 
țărani indieni. Atitudinea manifesta
tă de guvernul peruvian înfr-un șir 
de împrejurări a alimentat speranțe
le țăranilor. Astfel, cînd opoziția 
din parlament a făcut front co
mun cu marii latifundiari care ce
reau trimiterea de trupe în re
giunile rurale pentru „potolirea de
zordinilor", adică pentru reprima
rea țăranilor, la început guvernul 
n-a dat curs acestor pretenții. Pri
mul ministru Trelles a ținut să pre
cizeze că „nici trupele, nici tancu
rile. nici gloanțele nu vor putea stă
vili dezordinile, căci problema nu 
poate fi soluționată decît prin îm
părțirea pămîntului”.

Dar n-a trecut mult timp și țăran 
au trebuit să constate că speranțele 
lor încep să se spulbere. Măsurile 
anunțate au rămas pe hîitie ; mai 
mult chiar, sub presiunea latifundia
rilor s-a trecut la revizuirea acestor 
măsuri. Opoziția de dreapta și-a 
intensificat presiunile pentru a 
obține reprimarea mișcării ță
rănești. In urma unui vot 
al parlamentului, cabinetul lui 
Oscâr Trelles a trebuit să demisio

în cadrul unei conferințe de presă 
satisfacția în legătură cu rezoluția 
adoptată de Consiliul de Securitate 
în problema cipriotă. Problema Ci
prului, a spus el, poate fi soluționată 
în cadrul O.N.U. și în conformitate 
cu Carta Organizației Națiunilor U- 
nite.

Sosirea delegației romine 
la Viena

VIENA. — Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : In seara 
zilei de 21 iunie a sosit la Viena, la 
invitația vicecancelarului Austriei, 
dr. Bruno Pittermann, o delegație 
romînă, condusă de Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice. La 
gara de vest a Vienei, delegația a 
fost întîmpinată de Otto Probst, 
ministrul federal al transporturilor 
și energiei electrice al Austriei, de 
O. Gatscha, consilier ministerial, 
precum și de funcționari superiori 
ai ministerului transportului și 
energiei electrice. A fost de față 
ambasadorul R. P. Romîne la Vie
na, dr. Mircea Ocheană.

publicat, de asemenea, un articol în 
revista „Quick". Referindu-se la dis
cuțiile provocate de aprecierile lui 
Heye, ziarul „âțiardian" scrie :

„Articolul, care e primul dintr-o 
suită, a apărut numai la cîteva zile 
după ce amirăT|il. Heye a prezentat 
Bundestagului rjaportul său anual, în 
care semnala țip număr sporit de în
călcări ale drepturilor soldaților. 
Articolul arată că Bundeswehrul se 
îndreaptă într-0; direcție regretabilă 
și că tendința de a deveni un stat în 
stat e incontestabilă. Amiralul Heye 
scrie : «Dacă nu schimbăm cursul 
acum, Bundeswehrul va deveni un 
organism de un gen pe care nu-1 
dorim». El își exprimă temerea că se 
va constitui o armată echipată cu 
armele de mîine, dar pregătită în 
spiritul zilei de ieri, al perioadei na
ziste". „Afacerea Heye — scrie la 
rîndul său ziarul „Combat" — face 
multă vîlvă dincolo de Rin. Amiralul 
a depus darea de seamă pe 1963 pe 
biroul parlamentului. Dar întrucît a 
căpătat convingerea că criticile sale 
vor rămîne fără efect și deoarece 
președintele Bundestagului, Ger- 
stenmeyer, refuză în mod sistematic 
să-l autorizeze a da personal răs
punsuri deputaților și membrilor co
misiei apărării care doreau să-i 
pună întrebări, el a deschis dosarul, 
hotărît să avertizeze opinia publică".

Agenția France Presse anunță că 
„întrevederea de două ore care a 

neze, iar în departamentele cuprinse 
de mișcări țărănești s-au trimis to
tuși unități militare. Intr-o serie de 
centre s-a instituit starea excepțio
nală, mai mulți lideri ai țărănimii au 
fost arestați. Concomitent, o comisie 
a camerei deputaților a supus pro
iectul de lege privind reforma agra
ră unei noi redactări, epurînd din 
el unele prevederi importante sau 
înlocuindu-le cu altele „mai 
temperate", cum le-a caracterizat 
eufemistic un ziar de dreapta. In 
noua sa formă, proiectul a înlocuit 
prevederea inițială — potrivit căreia 
pămîntul trebuia să aparțină celor 
ce-1 muncesc — printr-o formulare 
confuză și echivocă despre un „sis
tem echitabil de proprietate și folo
sire a pămîntului". Totodată, noul 
text conține prevederea ca mo
șierilor să li se plătească o com
pensație apreciabilă pentru pă- 
mînturile neproductive pe care ei 
le „dăruiesc" țăranilor. Sînt menținu
te, de asemenea, privilegiile moșie
rești în ce privește folosirea apei 
pentru irigații, precum și sistemul a- 
rendei ; rămîn neștirbite interesele 
proprietarilor de plantații cu trestie 
de zahăr, care reprezintă un însem
nat nucleu al oligarhiei. In același 
timp, drepturile comunităților indi
ene sînt cu totul ignorate.

Se înțelege că, în asemenea con
diții, nu sînt de așteptat mari schim
bări în satul peruvian, caracterizat 
prin înapoiere și mizerie. Este știut 
că, în prezent, trei sferturi din supra
fețele cultivabile continuă să se afle 
în stăpînirea magnaților funciari, iar 
țăranii în cea mai mare parte lip
siți de pămînt, asudă la coarnele 
plugului de lemn pentru un cîștig 
cu care încearcă zadarnic să-șt a- 
lunge foamea. Și dacă în prezent se 
vorbește din nou despre „dezordini" 
în satele peruviene, aceasta nu în
seamnă altceva decît că țărănimea 
refuză să se împace cu perspectiva 
sumbră pe care încearcă să le-o

COPENHAGA 21. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : La 21 iunie delegația so
vietică condusă de N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a făcut, la invita
ția guvernului danez, o vizită ofi
cială în Danemarca, a părăsit Co
penhaga, îndreptîndu-se spre Sue

Propuneri pentru normalizarea
situației din Guyana Britanica

GEORGETOWN 21 (Agerpres). — 
Primul ministru Cheddi Jagan a 
transmis pentru a fi publicat în pre
să textul unei rezoluții prezentate 
spre examinare Comitetului special 
al O.N.U. pentru aplicarea Declara
ției cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colonia
le. Rezoluția cere autorităților en
gleze să fixeze fără alte amînări 
data acordării independenței Guya- 
nei Britanice, punerea în libertate a 
deținuților politici și anularea situa
ției excepționale din țară. După cum 
se știe, pe baza dispoziției guverna
torului englez al Guyanei Britanice, 
au fost arestați Brindley Benn, 
prim-ministru adjunct și președinte 

avut loc sîmbătă la Bonn între 
Kai-Uwe von Hassel, ministrul fede
ral al apărării, și Hellmuth Heye n-a 
dat rezultate și opiniile rămîn diver
gente".

In legătură cu discuțiile care au 
loc în prezent în Canada în proble
ma alegerii drapelului și imnului 
național, ziarul „Le Monde" scrie :

Pe deplin independentă din 1931, 
Confederația nu are în adevăr nici 
drapel, nici imn, în ciuda nume
roaselor promisiuni electorale care 
n-au fost ținute din cauza di
ficultății de a satisface și Ca
nada engleză și Canada france
ză. (Este vorba de acele regiuni ale 
țării unde trăiesc locuitori de limbă 
engleză sau franceză — N.R.). Astăzi 
încă deputății se înfruntă în jurul 
proiectului depus de însuși dl. Pear
son. Pe la mijlocul lunii mai, primul 
ministru a făcut cunoscută intenția 
sa de a depune un proiect de lege 
referitor la drapelul canadian și un 
al doilea proiect referitor la imnul 
național. In prezent emblema care 
flutură deasupra edificiilor federale 
este drapelul marinei comerciale ca
nadiene: pe fond roșu, el poartă la 
mijloc stema Canadei, pe cînd stea
gul britanic sus și la stînga acoperă 
un sfert din suprafața sa. In ce pri
vește imnul cîntat cu prilejul eveni
mentelor oficiale, el este „God save 
the Queen’ (imnul britanic).

rezerve în continuare marii latifun
diari și exponenții intereselor lor.

Fenomene simptomatice
Cu tot caracterul parțial al ultime

lor alegeri din Columbia (menite să 
reînnoiască consiliile municipale, 
adunările departamentale și o parte 
a Congresului național — camera 
reprezentanților), rezultatele lor au 
format (și formează încă) obiectul a 
numeroase comentarii în opinia pu
blică din această țară. De menționat 
că în aceste alegeri cele două par
tide burgheze — conservator și li
beral — care și-au împărțit puterea 
politică inițial pe timp de 12 ani în 
cadrul așa-numitului „sistem pari- 
tar' *)  au înregistrat însemnate pier
deri de voturi în raport cu alegerile 
precedente.

*) „Sistemul paritar" este numită coali
ția partidelor conservator și liberal în ca
drul așa-numitului „Front național“, prin 
care s-a legiferat împărțirea locurilor în 
guvern și în parlament între cele două 
partide, iar ulterior și alternarea obligato
rie a reprezentantelor lor în postul de 
președinte al tării.

Una dintre caracteristicile confrun
tării electorale a fost abținerea ma
sivă de la vot. Din șase milioane și 
jumătate de cetățeni cu drept de vot 
s-au prezentat la urne doar ceva 
mai mult de două milioane. 
Fenomenul a fost interpretat în 
mod felurit. Oficiosul „La Re
publica" nota că, în cursul unei 
discuții cu lideri din partidul său, 
președintele Guillermo Leon Valen
cia ar fi făcut următoarea apreciere: 
„absenteismul masiv nu înseamnă 
un protest față de guvern, nici față 
de politica Frontului național (așa 
este numită coaliția conservatorilor 
și liberalilor — n.r.), ci este o ex
presie a pasiunilor sectariste și a 
ambițiilor birocratice". Optimismul 
președintelui contrastează cu diag
nosticul dat de ziarul „El Tiempo", 
purtător de cuvînt al marii burghezii 

dia pe bordul motonavei sovietice 
„Bașkiria“. La plecare oaspeții au 
fost conduși de primul ministru 
Otto Krag, membri ai guvernului 
danez, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Copenhaga, ziariști și 
numeroși cetățeni danezi. Cei doi 
prim-miniștri au rostit discursuri.

al partidului guvernamental, Parti
dul progresist al poporului, și o se
rie de alți activiști ai acestui partid, 
împotriva cărora nu s-au formulat 
nici un fel de învinuiri.

Asociația producătorilor de orez 
din Guyana a adresat guvernatoru
lui o scrisoare prin care cere pune
rea în libertate a deținuților poli
tici.

Potrivit acordurilor franco-algeriene încheiate la Evian, trupele fran
ceze urinau să evacueze teritoriul algerian. înțelegerea dintre cele două 
state a fost pusă în aplicare cu un an mai devreme. In fotografie : Mi

litari francezi sosiți de la Alger în portul Marsilia

Acest vas pescăresc a fost aruncat Ja peste 100 de metri, pe o stradă a 
portului Niigata, în timpul puternicului cutremur care a avut loc recent 

în Japonia

columbiene, care vede în absente
ism „un simptom al faptului că este 
ceva foarte prost în organismul po
litic".

Vorbind mai concret, liderul li
beral Turbay Ayala punea abținerea 
masivă de la vot pe seama eșecului 
politicii economice a actualului re
gim columbian, referindu-se la de
precierea monedei, creșterea impozi
telor și costului vieții. Organul 
conservator „El Siglo" considera că 
„viitorul Frontului național a fosl 
pus în pericol mai curînd de abți
nerea unui mare număr de votanți, 
decît de creșterile înregistrate de 
adversarii sistemului" (este vorba de 
adversarii sistemului bipartizan libe
ral-conservator). Observația pare 
cu atît mai întemeiată cu cit 
vizează, fără' îndoială, raportul 
mult disproporționat între procen
tul abținerilor și cel al voturi
lor înregistrate de opoziția de 
dreapta. Merită a fi menționată și 
părerea publicației „La Nueva Pren- 
sa", purtătoare de cuvînt a cercurilor 
militariste, care consideră abținerea 
drept o „speranță a patriei, un fapt 
care grăbește procesul de de
zintegrare a sistemului paritar". în
dărătul acestei aprecieri se ascunde 
îndemnul la un puci militar, teza 
că unica soluție a crizei din țară ar 
fi „intervenția militarilor". In același 
număr este lansat un apel militari
lor, în care sînt invitați să intervină 
„deliberat" în soluționarea crizei.

Opoziția de stînga din Co
lumbia, reprezentată de „Mișcarea 
revoluționară liberală", aripa stingă 
a partidului liberal, partidul comu
nist și alte grupări politice, aprecia
ză rezultatele alegerilor și condițiile 
în care s-au desfășurat ca expresie 
a ostilității maselor față de sistemul 
oligarhiei paritare în ansamblul 
său.

Este simptomatic și felul cum au 
fost repartizate voturile între diver
sele forțe politice. In primul rînd, 
partidul liberal, exponent al intere
selor marii burghezii, a înregistrai 
pierderi; pentru întîia oară după 
mulți ani, liberalii au fost handica
pați de conservatori. Această împre
jurare a fost însă exagerat aprecia
tă de conservatori ca exprimînd un a- 
vantaj de natură să le întărească

După aproape frei luni de activitate. Conferința Națiunilor Unite pentru comerț șl dezvoltare și-a încheiat 
lucrările la 16 iunie. In fotografie : Reprezentanții celor 119 state în sala conferinței

mult viitoarea „alternare prezidenția
lă". De fapt, semnificația votului con
stă în aceea că, prin abținerea masi
vă, s-a exprimat un protest, atît față 
de liberali cît și față de conservatori, 
față de sistemul paritar în general.

Presa a apreciat că cel mai deo
sebit lucru în alegeri este avansul 
înregistrat de adepții fostului dicta
tor Rojas Pinilla, atît pe seama con
servatorilor, cît și a liberalilor. Pen
tru a înțelege acest lucru trebuie a- 
vute în vedere următoarele împreju
rări. Mai întîi, partizanii generalului 
Pinilla și-au mobilizat bine forțele, 
purtînd o campanie electorală acti
vă și îndelungată. Dar nu numai 
atît. Ei și-au adaptat cu abilitate 
discursurile în funcție de sectoarele 
sociale cărora li se adresau. In fața 
unui auditoriu cu preponderență 
moșierească sau burgheză ei amin
teau, de pildă, că generalul Pinilla 
„a pus în afara legii partidul comu
nist", iar la adunări unde participau 
muncitori și țărani ei tunau și ful
gerau cu demagogie împotriva „cli
cilor oligarhice". Totodată pinilliștii 
au ridicat cu insistență în fața ale
gătorilor problemele economice — 
creșterea amenințătoare a prețurilor 
și alte aspecte deficitare, care le o- 
fereau din belșug prilej de a ex
ploata nemulțumirile. In ce privește 
propriile obiective și soluțiile spre 
care tind, ei au știut de fiecare dată 
să păstreze discreție.

Participarea activă la campania 
electorală a forțelor de opoziție a 
șubrezit pozițiile guvernului în par
lament. Totuși, coaliția actuală va 
controla în continuare Camera re
prezentanților, deși cu o majoritate 
minimă. Cert este că alegerile au 
constituit un prilej de manifestare a 
tendințelor opiniei publice împotriva 
actualelor rînduieli din Columbia, 
pentru o rezolvare democratică a 
gravelor probleme care stau în fața 
țării. Ultimele acțiuni represive, or
ganizate pe scară largă împotriva 
mișcării țărănești din sudul depar
tamentului Tolima (așa-numita „o- 
perație Marquetalia"), nu fac decît 
să amplifice împotrivirea maselor, 
întărind astfel poziția acelor forțe 
care militează pentru schimbări pe 
linia progresului.

Vasile OROS

După cum s-a mai anunțat. Senatul american a votat vineri proiectul 
de lege cu privire la drepturile civile, reușind să depășească piedicile 
pe care senatorii sudiști au căutat să le ridice in calea adoptării 
acestei legi. In timpul dezbaterilor din Senat, peste 1000 de cetățeni din 
New York au organizat un marș la Washington în sprijinul proiectului 

de lege ;

Tîrgul internațional de la Poznan, încheiat la 21 iunie, a reunit participanți 
din 56 țări. In fotoarafie : Panoul cu lista țărilor DarticiDante

BERLIN. La Gera se desfășoară 
cel de-al 6-lea Festival al artiștilor 
amatori din R. D. Germană. La fes
tiva) iau parte aproximativ 10 000 
de artiști amatori, precum și artiști 
profesioniști din republică. Ca invi
tați sînt prezente colective artistice 
de amatori și artiști din Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Finlan
da, Iugoslavia, Mexic, Olanda, Po
lonia, Romînia, R. F. Germană, Si
ria, Ungaria, Uniunea Sovietică. La 
festival a luat cuvîntul Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

DJAKARTA. După cum transmite 
agenția Antara, guvernul indonezian 
a naționalizat șapte plantații de cau
ciuc și ceai aparținînd unor firme 
engleze în centrul insulei Jawa.

WASHINGTON. Medicii au sta
bilit că perioada de convales

cență a senatorului Edward Ken
nedy, fratele mai tîpăr al fostu
lui președinte John Kennedy, va 
dura între șase și opt luni. Congre
sul partidului democrat din statul 
Massachusetts, la care urma să par
ticipe Edward Kennedy, l-a ales 
sîmbătă în unanimitate pe acesta 
drept candidat la postul de senator 
pentru un nou mandat de șase ani.

ANKARA. Președintele Consiliului 
de Miniștri al Turciei, Ismet Inönü, 
însoțit de ministrul de externe F, C. 
Erkin, a plecat spre Washington, la 
invitația președintelui S.U.A., John
son.

LONDRA. Ziarul „Times" scrie că 
la tratativele constituționale care 
vor avea loc în iulie la Londra, gu
vernul Cambiei va cere fixarea da
tei acordării independenței pentru 
luna februarie 1965.
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