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Cartierul Drumul Taberei din Capitală. Numeroaselor blocuri construite aici 11 s-au alăturat anul acesta 
după cum se vede și din fotografie, în plină construcție.

noi construcții. Alte blocuri se află.
Foto : Gli. Vințilă

Constructorii de pe șantierele de 
locuințe din întreaga țară desfă
șoară pe un front tot mai larg în
trecerea socialistă în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei. Perioada de vară 
în care ne aflăm lé oferă, de alt
fel, cele mai bune condiții pentru 
intensificarea ritmului de execuție, 
respectarea întocmai a graficelor.

Succese de seamă au obținut 
pînă acum în predarea la termene
le prevăzute a âpartamentelor, în 
îmbunătățirea calității și confortu
lui, constructorii din cadi’ul trustu
rilor regionale Ploiești, Argeș, 
Bacău și altele. Colectivele trustu
rilor regionale Bacău și Ploiești 
și-au realizat sarcinile de plan pe 
primul semestru al anului cu 10 
și, respectiv, 8 zile mai devreme. 
La obținerea acestor realizări și-au 
spus cuvîntul din plin buna or
ganizare a muncii pe fiecare șan
tier și punct de lucru, extinderea 
metodelor avansate de execuție 
(utilizarea prefabricatelor, a cofra- 
jelor glisante etc.), mecanizarea lu
crărilor și, ceea ce este mai impor
tant, urmărirea permanentă a res
pectării graficelor de execuție.

Cu bune rezultate se prezintă 
acum, la jumătatea anului, și con
structorii de pe alte șantiere ; în Ca
pitală s-au predat, pînă în prezent, 
aproape 2 000 de apartamente ; orga- 
nizîndu-și mai bine munca, extin- 
zînd procedeele industriale de exe
cuție, constructorii de pe șantierul 
Țiglina-Galați realizează 8 aparta
mente pe zi.

Rezerve pentru grăbirea, în con
tinuare, a ritmului de execuție 
există pe toate șantierele. Acest lucru 
este cu. atît mai necesar cu cît — 
după cum reiese dintr-o serie de 
corespondențe primite la redac
ție — în regiunile Crișana, Iași, 
Hunedoara, pe unele șantiere din 
București există rămîneri în urmă. 
In orașul Oradea, de exemplu, unde 
se prevede darea în folosință în 
acest an ă 500 de apartamente, lu
crările nu se înscriu în grafic. 
Conducerea Trustului regional de 
construcții Crișana invocă diferite 
motive : eliberarea cu întîrziere a 
amplasamentelor, neprimirea la 
timp a unor proiecte etc. Intr-ade
văr, constructorii au întîmpinat 
unele greutăți. Dar pe șantiere 
se fac simțite deficiențe în or
ganizarea muncii, în folosirea u- 
tilajelor ; se lucrează cu efective 
reduse față de volumul de lucrări, 
deși acum, cînd timpul este priel
nic, șe poate lucra cu forțe sporite.

Extinderea experienței bune și a 
metodelor industriale de execuție, 
trecerea la forme eficiente de or
ganizare a muncii — loturi și 
brigăzi specializate sau complexe, 
lucrul „în lanț“ etc. — urmărirea 
riguroasă a graficelor sînt căi care 
stau la îndemina fiecărui colectiv 
de șantier pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan din 
acest an. O mai mare atenție tre
buie acordată aprovizionării la 
timp a șantierelor cu materiale, fo
losirii întregii capacități de lucru a 
utilajelor și mecanismelor.

Important în activitatea construc
torilor este ca lupta lor pentru 
grăbirea ritmului de lucru și pre
darea la termen a locuințelor să 
fie strîns legată, pe fiecare șantier, 
cu grija pentru calitatea lucrărilor, 
în acest domeniu se constată o 
preocupare mai intensă din partea 
constructorilor, a conducerilor de 
șantiere și a trusturilor. Majorita
tea apartamentelor date în folosin
ță în acest an la Baia Mare, Cra
iova, în cartierele Balta Albă din 
Capitală și .„Steagul . Roșu“.-Brașov 
sînt executate mai îngrijit, bine fi
nisate. Calificativele de „foarte 
bine“, primite la recepție, inexis
tența remedierilor încununează e- 
forturile constructorilor de pe șan
tierele respective. Pe aceste șan
tiere și pe altele, urmărirea pe 
faze și operații a fiecărei lu
crări, înlăturarea operativă a defi
ciențelor care apar sînt în atenția 
întregului colectiv de constructori. 
Inițiativa oamenilor se manifestă 
din plin și în acest domeniu. Pe 
șantierele din Arad, pentru a se a- 
sigura tencuieli interioare perfect 
plane, se folosesc „martori“ (bucăți 
de lemn fixate în unele locuri ale 
pereților, prin care se marchează 
grosimea stratului de tencuială ce 
trebuie aplicat). Pare un lucru mă
runt, dar el are o importanță deo
sebită pentru munca zidarilor : creș
te productivitatea muncii, se înlă
tură refacerile de tencuieli.

Pe unele șantiere însă urmărirea 
calității lucrărilor nu se bucură de 
suficientă atenție. Dacă în ce 
privește ritmul de execuție Trus
tul regional de construcții Hune
doara este într-un continuu pro
gres, nu același lucru se poate spu
ne despre calitatea lucrărilor exe
cutate. O bună parte dintre 
blocurile predate anul acesta de 
trust au prezentat deficiențe de ca
litate, îndeosebi la finisaj. Și pe șan-

( Continuare în pag. IlI-a)

Metode moderne
In acest an, pe șantierele de lo

cuințe din Capitală au fost aplicate 
noi metode de lucru. Pe șantierul Ber- 
ceni se folosesc pentru prima dată 
piloți scurți monoliți și prefabricați, 
în locul fundațiilor continue. Prin 
aceasta se reduce substanțial volu
mul de săpături și de transport de 
pămînt. La zeci de blocuri se exe
cută fațade cu placaje ceramice, 
care sînt durabile și estetice. Pen
tru izolarea fonică în apartamente 
se aplică mai multe soluții, printre 
care izolarea pardoselilor cu spumă 
de polistiren și pudretă de cauciuc 
poros. La pardoseli a fost înlocuit 
calcarul cu mozaic de marmură.

Mecanizarea 
unor operații

Pe șantierele bucureștene se în
treprind în prezent. acțiuni pentru 
mecanizarea completă a unor opera
ții, cum ar fi transporturile între 
punctele de lucru, betonarea la lu
crările de dulgherie, zidărie și în 
special de finisaje. Prin dota
rea șantierelor cu mașini, scule și 
dispozitive pentru executarea lucră
rilor de tencuieli se obține o creș
tere a productivității muncii cu 150 
la sută și o reducere cu 33 la sută 
a numărului de zidari tencuitori.

Specializarea 
muncitorilor

In perioada aprilie-iulie a.c., 420 
muncitori calificați de pe șantiere 
urmează cursurile de specializare, 
organizate de Direcția generală de 
construcții-montaj din Capitală. Alți 
380 muncitori vor urma, în interva
lul iunie-noiembrie 1964, aceste 
cursuri spre a-și însuși ultimele nou
tăți din domeniul construcțiilor.

Peste 1500 de muncitori constructori 
urmează cursurile de ridicare a cali
ficării. Totodată, 711 șefi de echipe 
au audiat un ciclu de 6 lecții privind 
organizarea în mod unitar a procesu
lui de producție precum și executa
rea lucrărilor la un nivel calitativ su
perior. (loan Vreju, coresp. volun
tar).

RECOLTAREA
Ritm intens de lucru

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri pe ogoarele regiunii Oltenia 
s-a lucrat intens la recoltatul ce
realelor. Vremea nestatornică în ul
timele zile s-a ameliorat, permițînd 
folosirea din plin a tuturor posibi
lităților pentru grăbirea strîngerii 
recoltei. La gospodăria colectivă „7 
Noiembrie“ din comuna Bîrca, ra
ionul Segarcea, au lucrat de dimi
neață și pînă seara io" combine și 
aproape 800 de colectiviști. Pînă a- 
cum s-au recoltat 500 ha cu

grîu și secară. Zi obișnuită de 
lucru a fpst ieri și pentru colecti
viștii din comunele Catanele, raio
nul Băilești, Cetate, raionul Cala
fat, Orlea și Călărași, raionul Co
rabia etc. în raioanele situate în su
dul regiunii s-a terminat recoltatul 
orzului, iar în multe comune această 
lucrare este pe terminate și la grîu. 
Pînă ieri, în regiunea Oltenia recolta 
de păioase a fost strînsă de pe o su
prafață de aproape 70 000 ha.

In gospodăriile de stat 
din regiunea Crișana

ORADEA (coresp. „Scînteii“) — 
In cele 28 gospodării de stat din 
regiunea Crișana se lucrează cu avînt 
pentru grăbirea recoltării cerealelor. 
Duminică în aceste unități s-a lu
crat cu toate forțele, terminîndu-se 
recoltatul orzului pe ultimele supra
fețe din cele 4 056 ha existente. în 
majoritatea unităților, unde s-a con
statat că lanurile de grîu s-au copt, 
inginerii au dat indicația de a se 
folosi toate combinele și vindro- 
verele la recoltat. în gospodăria de 
stat Scînteia s-au și recoltat peste 
200 ha cu grîu. De asemenea, la 
gospodăriile de stat Valea lui Mihai,

Cositul fînețelor
IAȘI (coresp, „Scînteii“) — Co

lectiviștii din Lețcani, raionul Iași, 
acordă o atenție deosebită asigurării 
bazei furajere pentru cele peste 
760 bovine și 1 300 ovine din 
gospodărie. Harnicii colectiviști de 
aici au și pus la siloz canti
tăți mari de diferite ierburi tim
purii. Lucerna a fost cosită la 
timp și strînsă în stoguri. Zilele 
acestea s-a început și cositul celor 
200 ha de finețe naturale. Au înce
put cositul finului și colectiviștii din 
Țigănași, raionul Iași, Cîrja, raionul 
Bîrlad, Chișcăreni, raionul Hîrlău, 
Tg. Frumos, raionul Pașcani, și alții.

Macrea, Lunca, Ioșia, Salonta, Dp- 
hangia, precum și pe tarlalele 
stațiunii experimentale agricole O- 
radea, mecanizatorii au lucrat ieri 
cu spor la recoltat.

„Rapsodia romînă” la sosirea în Gara de Nord

„Rapsodia romînă
Duminică dimineața s-au înapoiat tn tară 

membrii ansamblului folcloric „Rapsodia 
romînă" care, In cursul lunilor aprilie, mal 
și iunie au susținui 62 de spectacole în 
cadrul turneului întreprins In mai multe 
țări din Europa. Turneul a Incepuf la Pa
ris, unde artiștii romîni au prezenfaf 27 
de spectacole pe scena teatrului „Alham
bra-Maurice Chevallier". Apoi, „Rapsodia 
romînă* a susfinut spectacole în Olanda, 
Belgia, R.F.G., R.D.G. și Austria.

Ansamblul a fost format dintr-o orchestră 
de muzică populară compusă din 30 de 
instrumentiști avînd ca soliști pe artistul 
poporului Ionel Budișteanu, Angela Mol
dovan, Damian Luca și Nicolae Bă- 
lufa, artiști emerifi, Ion Cristureanu și 
alții, o formație coregrafică alcătuită 
din 32 de dansatori, condusă de maeștrii 
de balet Popescu Județ ?> Gheor
ghe Baciu, artiști emeriți. Repertoriul 
spectacolelor din acest turneu a cuprins 
cîntece și dansuri populare reprezentati
ve din toate regiunile țării. S-au prezen
tat „Tablouri din Galeria națională", lu
crare coregrafică pe muzica „Rapsodiei 
l-a" de George Enescu, suite de dansuri 
oltenești, moldovenești, Nunta de pe So
meș, Dans de fete din Căpîlna, Drăgaica 
și vestitul dans romînesc Călușarii. Or
chestra a interpretat bine cunoscuta Horă 
staccato, Ciocîrlia și alte melodii popu
lare. Angela Moldovan și Ion Cristureanu

“ din nou acasă
ou interpretat cîteva din piesele cu care 
au cucerit o bună apreciere a publicului 
din S.U.A. : „Mi-e dor de [ara mea*, „A- 
fară vtnful bătea* și altele. Nu a lipsit 
din program frumoasa Doină a Oltului, 
executată la nai de Damian Luca și în- 
vîrfita și Joc de doi, cîntate la clarinet de 
Nicolae Băluță. Regia spectacolelor apar
ține lui Hero Lupescu, de la Teatrul de 
Operă și Balet.

La sosirea în București, solilor arfei noa
stre populare, care au făcut cunoscute 
încă o dată peste hotare bogă)ia și fru
musețea folclorului romînesc, li s-a făcut 
o călduroasă primire.

Ieri la ora 7,30 am fost trezit de un ma
tinal și pitoresc concert. Pe B-dul Repu
blicii din Galati se desfășura o neobiș
nuită demonstrare artistică. In ritmul viu 
al unui marș, formațiile de amatori se în
dreptau spre sala Teatrului de Stat.

Așa a început a treia zi a întrecerii în 
care s-au întîlnit aproximativ 3500 de ar
tiști amatori din regiunile Bacău, Ploiești, 
lași și Galați, într-un amplu spectacol 
plin de varietate și culoare, sugerînd cu 
fiece ridicare a cortinei ritmurile și sen
surile prezentului.

...Familia Udrea din Pucioasa este o 
cunoștință veche. Am întîlnit-o în urmă 
cu 5 ani într-un Ploiești torid, cu prilejul 
celui de-al V-lea concurs pe (ară al ama
torilor. Patru fluierari, tatăl împreună cu 
trei copii,.. au încînfai o sală plină pînă 
la refuz. Dica, irrstrumentista de 4 ani, își 
exprima dorința de a objihè- drept^pre- 
miu... o înghețată.

Sîmbătă seara, pe scena teatrului din 
Galaji, familia Udrea a dat un nou con
cert. Numai că, de data aceasta, aveam 
în fafă 8 instrumentiști. Din cei 7 copii ai 
lui Victor Udrea, primii doi, cei mari, au 
învă)at între timp să cînte la fambal și 
cobză, în vreme ce ultimii doi, înalți de o 
șchioapă, au deprins sunetele fluierului 
o dată cu primele cuvinte silabisite.

...Gheorghe Perfea are 80 de ani, străne- 
poata sa Maria Perjea are 7 ani. Familia 
lor a adus pe scena concursului dansuri 
din locul lor de baștină — comuna Lunci- 
Lopătari, raionul Buzău. AAoștenitori ai 
unor jocuri străvechi, dansatorii au oglin
dit nesecata comoară de ritmuri și frumu
sețe, transmisă de secole de la o gene
rație la alta.

...Poate că pentru un folclorist întîlni- 
rea a două ansambluri ar prilejui un in
teresant studiu comparativ. Mă refer la 
formajia de instrumente populare a Casei 
de cultură din Ploiești și la formația de 
fluierari a căminului cultural din Hîrtoa- 
pe, raionul Pașcani. Prima formație, alcă
tuită din aproximativ 150 de artiști ama
tori, a constituit o adevărată enciclopedie

a instrumentelor populare. De la fluier și 
cobză, la cimpoi și țiteră, formația 
din Ploiești a pus în valoare posibili
tățile fiecărui instrument, culminînd cu 
o suită polifonică de ansamblu întregită, 
încununată de vocea omului.

Ieri, 107 fluierari din Hîrtoape, dirijafi 
de colectivistul Vasile Tarcan, au de
monstrat cîtă bogăție de sonorități poate 
izvorî dintr-un simplu fluier de lemn, lm- 
părjiti pe cinci voci ei au interpretat cu 
o rară vioiciune bătuta, sîrba și alte 
jocuri moldovenești. Am comparat aceste 
două forma(ii și încă o dată m-a surprins 
inepuizabila diversitate a folclorului nos
tru, îmbogățit și împrospătat sub luminile 
prezentului.

Prezentul, cu ritmurile, sensurile, cu 
ideile sale, a străbătut ca un fir roșu tot 
spectacolul. Cine putea fi personajul prin
cipal ,al programului brigăzii de agitație 
din--Bicaz-Satj dacă nu marea hidr<?c"èh- 
trală care à schimbat.. via(a unui. întreg 
ținut ? Ce subiect mai profund ' și mat-£C- 
tual putea găsi brigada artistic^din, Mun- 
celul de Sus-Pașcani, decît dezvoltarea 
gospodăriei colective ? Cu un aié'ajif’ simț 
al prezentului, textul progrâmylui surprin
de aparifia unpr noi zicale în sraițjt. „N-a
duce anul ce- aduce sfatul agronomului* 
sau „O prașilă la timp .face cît b ploaia 
bună", Colectiviștii din Muncelul și-au 
intitulat programul „Anir bucuriei". Dar. 
întreg spectacolul, care a durat aproape 
3 zile, ar putea împrumuta.acest titlu.

■ ‘ ...
Paul DIACONESCU

i '!n'
P. S. ; Am vrut să îndrîej, aceste rînduri 

aici, dar cortina Tèatrulüi'^ë Stat din Ga
lați se ridică pentru aV'nu știu cîta oară. 
Pe scenă, brigada artistica de agitație a 
căminului cultural din Buciumeni. Buciu- 
menenii sînt păstrătorii unui vechi hrisov în 
care Ștefan cel Mare le ura fericire. Ura
rea s-a împlinit abia în anii noștri. Sen
sibilitate, gravitate și patos liric se între
pătrund, în textul brigăzii, străbătut de un 
adînc și autentic optimism.

Familia Udrea pe scena concursului.

Formația de dansuri a cooperativei „înfrățirea” din Piatra Neam^^æh^*)

Excursii de duminică
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 

Numeroși oameni ai muncii din orașele 
și satele dobrogene au fost ieri în ex
cursie, au vizitat locuri pitorești ale 
regiunii sau din țară. Optzeci de 
pescari din Tiilcea au plecat într-o ex
cursie de 4 zile pe Valea Prahovei și la 
Brașov ; un mare număr de oameni ai 
muncii aflați la odihnă pe litoral 
au vizitat vestigiile istorice de la 
Istria și Adamclisi. Tot ieri, un grup 
de turiști de peste hotare, care-și petrec 
vacanța la Mamaia, au făcut o plimbare 
cu autocarele O.N.T. „Carpați“ în sta
țiunile de pe literalul Mării Negre care 
s-a încheiat cu o vizită la gospodăria de 
stat Murfatlar.

La tirgul cireșelor
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

— Ieri, comuna Brîncovenești, din 
raionul Reghin, a avut peste 10 000 
de oaspeți veniți din satele de pe 
Valea Mureșului, din raioanele Re
ghin și Toplița. Tradiționalul tîrg de 
vară, care se ține în fiecare an în 
această comună, este renumit nu 
numai prin faptul că aici se expun 
roadele întinselor livezi de cireși de 
prin împrejurimi. La tîrgul din 
Brîncovenești are loc de fiecare dată 
o paradă a portului, cîntecului și

jocului popular. Pe o mare scenă 
improvizată în aer liber s-au perin
dat cele mai bune formații artistice 
ale sindicatelor și căminelor cultura
le din orașele și satele înveci
nate. Miile de spectatori au răsplătit 
cu aplauze interpretarea minunate
lor jocuri și cîntece populare romî- 
nești și maghiare prezentate de for
mațiile artistice ale căminelor cul
turale din Lueriu, Ideciu de Sus, ale 
Casei raionale de cultură Reghin.

ST

EXAMENE DE ADMITERE IN ȘCOLILE PROFESIONALE
în fiecare an numeroși elevi se 

îndreaptă spre școlile profesionale 
dornici să învețe o meserie. Ieri di
mineață unul din fotoreporterii 
noștri a surprins pe cîțiva din
tre candidați! care s-au prezen

tat la concursul de admitere la 
școala profesională a grupului șco
lar de pe lingă Ministerul Mine
lor și Energiei Electrice, la primuL 
lor examen — lucrarea scrisă la 
limba romînă (fotografia de jos).

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

Dr. HASTINGS KAMUZU BANDA
Primul ministru al Malawi

ZOMBA
Cu ocazia proclamării Malawi ca stat independent și suveran, am 

plăcerea ca în numele guvernului și poporului romîn să transmit Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului malawian sincere felicitări și cele 
mai bune urări de prosperitate și pace.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
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ZONEL F Un concert-spectaco

O

7
bucură de interpre- 

calitate a lui Nicolae 
Marinescu, Madeleine

CUM SE ASIGURA REPRODUCE

Raid-aochefă
Pentru aceasta sînt necesare

Creșterea numărului de animale și a 
producției acestora depinde de obținerea cit 
mai multor produși de la efectivele matcă, 

organizarea în bune condiții a centrelor și
a punctelor de însămînțare artificială, asigurarea numărului corespunză-
tor de reproducători — tauri, berbeci, vieri — îndeosebi în comunele și 
satele de munte situate la distanțe mari unele de altele și cu drumuri 
mai puțin accesibile. Spre a vedea cum este organizată reproducția ani
malelor în zone de munte, redacția noastră a organizat un raid-anchetă 
în regiunile Brașov, Oltenia, Maramureș și Bacău. Redăm o parte din 
constatările făcute.

Buna organizare 
a săm în țări ior 

iov-sa1.- * -r
în raionul Sibiu numărul de ani

male este îri‘ cbntinuă creștere. în 
prezent,’‘gospodăriile agricole colec
tive au 'aproape Ï8 000 taurine, zeci 
de mii decbi și porcine. La acestea 
se adaugi) .animalele crescute'în gos
podăriile personale ale colectiviști
lor și țăranilor din comunele și sa-

artificiale
fie însămânțate artificial. De aceea, 
în acest an se organizează puncte 
sezoniere de însămînțare artificială 
și în taberele de vară.

însămînțările artificiale la taurine 
s-au extins într-o parte din zona de 
munte și în regiunea Maramureș. în 
prezent, în raionul Sighet își des-

animalelor se asigură prin stațiunile 
de montă comunale, 
nează acestea ?

In raionul Tg. Jiu 
de montă naturală 
printre care la Brătuia, Bumbești, 
Schela, Vălari și altele. Efectivele 
actuale de vaci și juninci se ridică 
la peste 3 200 capete, dar numărul ., 
taurilor de la stațiunile de h5ö$$7 
este de numai 25, adică nici jumă
tate față de cît este necesar. Din a- 
ceastă cauză se obțin un număr 
mai mic de viței față de posibilități.

Inginerul Costel Crăciunescu, pre- 
ședintele Consiliului agricol raional 
Baia de Aramă, și medicul veterinar 
Tiberiu Precup, vicepreședinte ; 
Consiliului agricol raional Tg. Jiu, a- 
preciază că în satele de munte nu
mărul reproducătorilor este mic, că 
aceștia se furajează unilateral. Ar fi 
firesc ca această constatare să fie 
urmată de măsuri pentru completa
rea numărului de reproducători, 
procurarea furajelor necesare și fo
losirea lor judicioasă. La stațiunile 
de montă din comunele Preajna, ra
ionul Baia de Aramă, Schela și Vă-

Cum

există
în 7

funcțio-

stațiuni 
comune,

lui Rossini, cu ascuțișul satiric îndreptat 
împotriva' unui don Basilio de azi, care 
își împroașcă cu noroiul minciunilor to

limpezi și se 
tarea de bună 
Nițescu, Luki
Bazaca, Valentin Baciu, alături de care 
l-am aplaudat și pe cînfărețul cubanez 
Ramon Santana; O adevărată surpriză 
constituie tînăra Lidia Demenco, violon
celistă în orchestră, care se dovedește, 
în interpretarea cîtorva cîntece, un ta
lent real, o cîniăreață cu voce plăcută, 
cu temperament și simț scenic. Ni s-a 
părut mai puțin izbutită apariția cîntă- 
rețului Aurelian Andreescu, care supra
licitează uneori reala sa înzestrare pen
tru ritmurile moderne și arborează o 
mină dezabuzată, nepotrivită atmosferei 
optimiste a spectacolului.

în ce privește coregrafia (Sandu 
Fayer), deși corpul de balet este alcă
tuit din elemente înzestrate și are cîteva 
agreabile evoluții ale ansamblului, se 
face'simțită o anumită lipsă de ima
ginație, accentuată îndeosebi de mo
mentele solistice.

Poate că s-ar fi cerut și regiei un 
plus de inventivitate pentru a asigura 
întregii reprezentații un ritm unitar. Sînt 
neajunsuri care se pot remedia spre a 
mențjne pe întreg parcursul celor două 
ore nota agreabilă de tinerețe și pros
pețime care caracterizează multe din 
momentele spectacolului.

Revista este un gen teatral care, prin 
laturile sale specifice, solicită resursele 
de tinerețe lăuntrică ale spectatorulùr; 
Cu o singură condiție: să fie ea insăși-'-varășii de sțnu.ncă ; „Și-atunci maimuța 
tînără, să nu se anchilozeze în modali
tăți perimate, să se împrospăteze neçon-

.. tenii pe plahpt,conținutului și al formei, 
în pas cu exigențele vremii. Pentru 
creatorii ulfimultț)--spectacol al Teatru
lui safiricjrntfzical „C. Tănase", „Și băie- 

-,r Tetele", tinerețea a reprezentat
rț. rtW numai o cerință, ci însăși tema, leit- 

motivul, firul conducător. Pornind de 
la reușitul cîntec care a dat titlul spec
tacolului, atît autorii (Aurel Felea, Sădi 
Rudeanu, Sașa Georgescu), cît și com
pozitorii (Elly Roman, Gelu Solomo- 
nescu, Radu Zaharescu), regia (N. Frun- 
zetti), scenografia (Puiu Ganea) au des
fășurat gama mijloacelor caracteristice 
unui concert-spectacol pentru a crea o 
ambianjă antrenantă de tinerețe.

O mențiune deosebită merită cuple
tele. Sînt cel puțin trei cuplete care se 
cuvin relevate pentru calitatea lor lite
rară, pentru umorul de care sînt im
pregnate, pentru precizia cu care își a- 
ting ținta satirizată. Interesant este fap
tul că fiecare este realizat în alt mod : 
„Aria calomniei, seria a ll-a", reprezin
tă o savuroasă parodie a celebrei arii a

s-a schimbat în om" este o succesiune 
de mici fabule care pledează pentru 
omenie : Ne-a făcut mama olteni" por
nește de la folclorul umoristic contem
poran. Cupletele sînt interpretate cu 
vervă de Didi lonescu și Radu Zaharcscu 
(în dugt sau separat). Ce păcat că un ar
tist de talentul și priza la public a lui 
Gică Petrescu n-a fost tot atît de bine 
servit ; momentul interpretat de el, „Ca
liful din Bagdad”, deși avea un punct de 
pornire generos (parodierea filmului 
„Șeherazada"), se soldează cu cîteva 
poante slabe, lipsite de eficiență sati
rică ; în schimb, calitățile vocii calde 
a apreciatului cîntăreț de muzică ușoară 
se dezvăluie în interpretarea unei me
lodii izbutite : „Romanțelor, surorilor..."

Partea muzicală a spectacolului se 
bazează pe cîteva melodii simple, di
recte, lesne de reținut, dintre care, în 
afară de melodia „titulară", menționăm: 
„Madrigal, madrigal", „Viața este o fată 
frumoasă", „Eu iubesc, el iubește", „Pri
măvara tără sfîrșit", „Tinerețea trece, 
dragostea rămine". Cîntecele sînt servi
te, în general, de texte au idei lirice

în majoritatea satelor din zpnagdö-.' 
munte a raionului PiatrâFNearnț. re- 

;'.producția animalelor"se asigură pe 
cale naturală. Tovarășul Dumitru, 
Macarie, șeful secției de crbștere-Jaș 
anirpalelor din caç...jl consiliului a- 
grîcoî raional, afirmă ca există un 
număr corespunzător de reproducă
tori. Dar situația pe teren se pre
zintă altfel. Repartizarea reprodu
cătorilor pe comune este defectu- 
oasă. în timp ce în comuna Poiana 

a* Teiului revin 34 de vaci la un re
producător, în comuna vecină Grin- 
țieș revin 97. în multe comune 
din raionul Piatra Neamț nu se 
ține o evidență precisă a vaci
lor și nu se urmărește ca în 
primele două luni de după fătare a- 
cestea 
Așa se 
Hangu 
120 au 
fără ca

Asemenea situații se întîlnesc și 
în alte regiuni. Este necesar ca orga
nele de partid și consiliile agricole 
să analizeze situația existentă în 
fiecare comună și să ia măsuri pen
tru asigurarea numărului corespun
zător de reproducători, pentru hră
nirea, îngrijirea și folosirea lor ra
țională.

să fie duse la montă, 
explică de ce în comuna 
din cele 364 vaci și juninci 
depășit 3 luni de la fătare 
ele să fi fost date la montă. Victor BÎRLÀDEANU
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La pășunat. (Vaclla gospodăriei colective din comuna Șeica Mică, raionul Mediaș).
Foto : M. Andreescu

tele de munte. Obținerea de produși 
de calitate superioară este asigu
rată mai ales prin extinderea 
însămînțărilor artificiale. în comu
nele și satele raionului funcționează 
32 de puncte de însămînțare artifi
cială. Fiind bine organizate și înca
drate cu tehnicieni pricepuți, punc
tele de însămînțare artificială dau 
rezultate bune, procentul de fecun
ditate fiind de 85—90 la sută. Se 
remarcă aproape peste tot faptul că 
se ține o evidență simplă și utilă, 
care permite cunoașterea stării de 
reproducție a animalelor. în comuna 
Tălmaciu, ca și în alte locuri, se con
stată că vițeii se înregistrează, 
că se urmărește creșterea lor. Din 
statisticile centrului de însămînțare 
artificială din Sibiu reiese că la 
Tălmaciu și în alte comune fecundi
tatea vacilor a fost anul trecut și în 
primul trimestru al anului acesta de 
90—92 la sută. Datorită unor aseme
nea rezultate, și la Săliște, Sibiel, 
Rășinari și în alte sate de munte 
crescătorii preferă ca vacile lor să 

între număr și

fășoară activitatea 28 de puncte de 
însămînțare artificială. S-au asigurat 
taurii necesari și pentru taberele de 
vară, situate pe pășunilb mai înde
părtate. Folosind experiența raionu
lui Sighet, Consiliul agricol raional 
Vișeu construiește în prezent o filia
lă de însămînțări artificiale. !

Măsuri de extindere a rețelei- de 
însămînțări artificiale au fost luate 
și în regiunile Bacău și Oltenia. Cu 
cîțiva ani în urmă, în orașul Piatra 
Neamț s-a înființat un centru de în
sămînțări artificiale care asigură re
producția nu numai în localitățile 
din zona de șes, ci și în 6 co
mune cu circa 20 de sate din zona 
de munte. în aceste sate, procentul 
de fecunditate a vacilor este între 
85—90 la sută. Din cele relatate 
ing. Ien Popovici, șeful centrului 
însămînțări artificiale, reiese 
există condiții pentru a se crea
subcentru în comuna Ceahlău, ceea 
ce ar asigura reproducția vacilor 
dintr-un număr ridicat de sate unde 
pășunile se găsesc aproape.

de 
de 
că 
un

ecrane

trei

h

în raioanele Baia de Aramă și Tg. 
Jiu, situate în nordul regiunii Olte
nia, s-a extins însămînțarea artifi
cială a vacilor și oilor. Se obțin ast
fel în fiecare an mai mulți produși 
de valoare ridicată și, pe această cale,

se realizează o producție sporită de 
lapte, carne, lînă. Sînt însă comune 
și sate în această zonă a regiunii 
unde materialul biologic necesar 
însămînțării artificiale este cu greu 
transportat. în acest caz, reproducția

lari, raionul Tg. Jiu, reproducătorii 
sînt neîngrijiți și slabi.

La sfîrșitul anului trecut, în sa
tele de munte s-au întocmit progra
mări de montă. Nu se poate însă ve
dea eficiența lor, pentru că nu se ține 
nici un fel de evidență a produșilor 
obținuți. Abia de curînd, în legătură 
cu această problemă s-a făcut un in
structaj pe plan regional.

Dacă organele locale de partid și 
de stat din raionul Baia de Aramă 
ar analiza problemele de a căror re
zolvare depinde obținerea unui nu- 
măr mai mare de produși de la ani
malele matcă, ar putea vedea ce 
mare însemnătate economică pot a- 
vea îndeosebi măsurile pentru or
ganizarea mai bună a stațiunilor de 
montă din localitățile mai îndepăr
tate. Din satul Giurgeni, care apar
ține de Izverna, și pînă în centrul 
acestei comune sînt 11 km. înseam
nă că vacile trebuie să parcurgă, 
dus și întors, 22 de km. Aceasta de
termină ca aproape o treime din 
efectivele de vaci, care au fătat cu 
multe luni în urmă, să nu fie gestau
te. Asemenea exemple sînt numeroa
se. Lipsurile existente și în celelalte 
regiuni ar putea fi înlăturate dacă 
sfaturile populare și consiliile agri
cole raionale ar da curs unor propu
neri ale crescătorilor de animale de 
a se repartiza tauri pe sate.

Trecerea masivă a animalelor din 
zona de munte în taberele de vară 
pe pășunile mai îndepărtate de sat 
determină necesitatea organizării 
judicioase a reproducției taurinelor. 
In acest scop, în regiunea Maramu
reș taurii au fost repartizați în 
funcție de numărul de vaci și ju- 
ninci existente. Pentru reproducăto
rii aduși pe pășunile de munte se 
amenajează adăposturi corespunză
toare, ștanduri de montă, se asigură 
furajele, se rezervă suprafețe cores
punzătoare producerii finului nece
sar. Numai anul acesta, în raioa
nele Sighet, Vișeu și Lăpuș s-au or
ganizat 42 de tabere de vară, unde 
sînt folosiți 74 de tauri.

Și raionul Sibiu dispune în pre
zent de un număr suficient de re
producători, bine îngrijiți și hrăniți. 
Cei aflați în stațiunea de iernare de 
la Sadu au fost trimiși recent 
pe pășunile de munte, o dată cu 
cirezile de vite. Nu același lucru se 
poate spune despre raioanele Tg. Jiu 
și Baia de Aramă, unde reproducția 
animalelor duse la pășunat în goluri
le de munte de la Peștișani, Stîna 
Mare și altele nu este asigurată. 
La Tg. Jiu se prevedea în pla-, 
nurile întocmite trimiterea în ta
berele de vară a unui mare număr 
de tauri, iar la Baia de Aramă se 
preconiza organizarea unor puncte 
de însămînțare artificială. A tre
cut însă mult timp de cînd animale
le sînt la pășunat și planurile în
tocmite au rămas pe hîrtie.

Raidul întreprins arată -că asi
gurarea numărului necesar de re
producători, hrănirea, îngrijirea și 
folosirea lor rațională au o mare în
semnătate economică. Este necesar 
ca organele de partid, consiliile a- 
gricole, cadrele de specialiști să se 
ocupe îndeaproape de îmbunătăți
rea continuă a activității centrelor 
și punctelor de însămînțare artifi
cială, de bunul mers al stațiunilor 
de montă naturală, în scopul măririi 
numărului de produși ce se obțin de 
la efectivele matcă.

E un film produs in urma cu 
ani de către tînăra cinematografie 
cubaneză, în regia lui Jose M. 
Garcia Ascot și Jorge Fraga. Com
pus din trei episoade, „Cuba ’58" își 
propune să vorbească despre ero
ismul popular din anii premergă
tori revoluției și despre bestialita
tea unui aparat represiv de o tris
tă celebritate.

Primul episod, intitulat „O zi de 
lucru", înfățișează cîteva momente 
obișnuite din viața unui polițist cu 
înfățișare bonom-jovială dar de o 
rară ferocitate. El colindă barurile 
și casele de corecție pentru a în
casa „cota" cuvenită poliției, e 
gata oricînd să se arunce asupra 
„suspecților" și participă la repri
marea unui grup de manifestanți 
după care, ca un locuitor pașnic 
al Havanei, se îndreaptă spre casă 
cu pași înceți, liniștiți. E surprinsă 
aici toată lașitatea omului pus în 
slujba unor stăpîni sîngeroși, șl 
acel calm al crimei propriu cana
liei. Episodul e narat cinematogra
fic, fără ostentație, cu : 
simplitate și, pe alocuri, un umor 
delicat și trist învăluie acțiunea.

Cel mai reușit moment al 
ticului filmic „Cuba '58 " 
mește romanțios 
descrie o seară 
viața unei tinere 
frumoasă, căreia 
ției îi încredințează misiunea 
a trece drept logodnica unui 
cunoscut — un luptător hăituit do 
poliție. Candoarea fetei e cuceri
toare. Fără să fi întîlnit încă dra
gostea, ea se vede obligată să se 
sărute în stradă cu un bărbat ce-i 
este străin și să înnopteze cu el 
într-un hotel mizerabil, urmăriți de 
privirea insinuantă a hotelierului. 
Episodul este o pledoarie pentru 
dragoste, pentru frumusețe sufle
tească, pentru năzuințele de liber
tate și fericire ale oamenilor.

Episodul final, „An nou", se pe
trece în clădirea cu aspect de sa
natoriu a unui sediu al poliției, în 
subsolul căreia e torturat un revo
luționar. E noaptea de an nou și 
inchizitorii se pregătesc, după ce 
și-au lichidat victima, să alerge

spre casele lor, în așteptarea cu
pei cu șampanie cînd, pe neaștep
tate, o veste comunicată telefonic 
îi umple de spaimă : dictatorul Ba
tista și-a luat tălpășița iar revolu
ționarii au cucerit puterea. Din 
clipă în clipă pot să sosească, 
în subsolul supliciilor, ostașii lui 
Fidel Castro. Cinematografic, mo
mentul acesta e redat cu sobrieta
te. Mai puțin inspirat, textul cu
prinde însă accente melodramati- 

fericire, jocul actorilor 
atenuează 

pe care

ce. Din fericire, jocul 
e de certă calitate și 
impresia de artificialitate 
o creează dialogul.

Luat în ansamblu, filmul 
ritul de a demasca încă o 
bune mijloace artistice, 
dictatorului cubanez pe care revo
luția populară avea să-l măture de 
pe arena istoriei. E un film creat 
cu sinceritate, cu dorința de a 
convinge, de a-ți solicita, ca spec
tator, participarea afectivă. Inega
litățile acestei realizări (să nu ui
tăm că ne aflăm în fața uneia din
tre primele pelicule turnate în 
Cuba după triumful forțelor popu
lare) sînt rezultatul în primul rînd 
al aglomerării unor detalii nesem- 

sugestivă nificative într-o narațiune care se 
cerea mai densă și, în al doi
lea rînd, al folosirii unor pro
cedee filmlce uneori simpliste. 
Ceea ce este valoros în filmul a- 
cesta îndreptățește însă convinge
rea că cinematografia cubaneză 
va parcurge etape artistice înnoi
toare, demne de eroismul oameni
lor din Insula Speranței.

are me- 
dată, cu 
regimul

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri, peste 3 000 de constructori de.. 
autocamioane au vizionat, la cine
matograful clubului, filmul „Uzi
nele Steagul roșu-1964“. Acest reu
șit documentar, realizat de un.grup 
de cineaști de la studioul „Ah.Sa- 
hia“ (scenariul și regia —-Pavel 
Constantinescu; imaginea — Tibe
riu Olasz), este consacrat profunde
lor înnoiri petrecute în acea
stă importantă unitate industrială 
a țării în deceniul care s-a scurs 
de la fabricarea primului autoca
mion romînesc, oamenilor care au 
crescut o dată cu uzina. Autorii 
filmului folosesc inspirat mijloace
le artei loi' pentru a reda eforturi
le depuse de colectivul uzinei pen
tru continua ridicare a nivelului 
tehnic al producției. Filmul a fost 
primit cu căldură de eroii săi.

trip- 
nu-

din 
de

se 
„Logodnicii" 

și o noapte 
fete nespus
oamenii , revolu- 

de
ne-

Slujnica — producție a studiou
lui „A. P. Dovjenko“. Filmul este 
o ecranizare a operei cu același 
nume a compozitorului ucrainean 
Mihail Verikovski, inspirată din- 
tr-un poem al lui Taras Șevcenko. 
(Regia Irina Molostova, Vasili La- 
pokniș). ' (

Kozara — filmul, produs de stu
diourile iugoslave, înfățișează . e- 
popeea eroică a luptelor de rezis
tență duse de partizani împotriva 
ocupanților fasciști. (Regia Veljko 
Bulajic). Filmul a obținut Pre
miul I la Festivalul de ' ~ '
1962 și Medalia de aur la 
Iul de la Moscova 1963.

Unde-i generalul ? — o 
realizată de studiourile poloneze, 
în regia lui Tadeusz Chmielewski.

la Pola 
Festiva-

comedie

Cabana Cheile Bicazulul

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
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Se îmbunătățește
tehnologia de fabricație

Pe lingă înzestrarea cu utilaje mo
derne și creșterea gradului de mecani
zare, îmbunătățirea tehnologiei de fa
bricație constituie o cale importantă 
de creștere a productivității muncii. 
Atît pentru producția de nave cit și 
pentru cea de vagoane în uzina noastră 
s-au elaborat fluxuri tehnologice, cu 
consultarea muncitorilor și tehnicienilor. 
Prin această măsură s-a reușit să se 
corecteze anumite strangulări în pro
ducție. Ușile ridante, care la sfîrșitul 
anului trecut se executau și se montau 
manual pe vagon, după aplicarea 
fluxului se execută într-o hală unde 
condițiile sînt mult mai bune. De ase
menea, o serie de utilaje au fost ream- 
plasate conform noului flux, eoitîndu-se 
prin aceasta transporturile inutile.

Elaborarea fluxurilor tehnologice, 
împreună cu alte măsuri ca : vopsirea 
reperelor mici prin imersiune, îmbună
tățirea tehnologiei la rigidizarea rinfu- 
zei, matrițarea bucșelor cu labirint, au 
făcut ca productivitatea muncii să spo
rească simțitor.

In prezent se fac probe pentru a in
troduce sudura automată la pereții va
gonului descoperit. Este în curs de apli
care un dispozitiv de găurire a plăcilor 
de gardă cu ajutorul căruia 
fabricație va putea crește și

Ing I. SOȘEA
tehnolog șef
A. BĂGHiNĂ 
lăcătuș — Uzinele 
Tr. Severin

ritmul de 
mai mult.

mecanice

De mîntuială
Cîțiva ani la rînd am adresat cereri 

întreprinderii de gospodărie orășeneas
că Curtea de Argeș solicitînd să se re
facă sobele de teracotă din locuința pe 
care o ocup pe str. Albești 27. Au tot 
amînat executarea lucrării pînă în luna 
februarie a.c. cînd, în plină iarnă, m-am 
pomenit cu meșterii la ușă. Deși I.G.O. 
a aprobat să se refacă numai o sobă, 
am fost de acord cu executarea lucrării, 
temîndu-mă să nu o amine pe cine știe 
cînd. Dar au început alte necazuri. 
Căci una scrie în deviz și alta au fă
cut meseriașii trimiși de Șantierul nr. 3 
care aparține de Întreprinderea inter- 
raională de construcții și prestări Pi
tești. Cînd a fost gata, am constatat 
că „noua“ sobă nu încălzește nici cit 
cea veche. Și nu e un caz izolat. Pe 
strada noastră au mai fost „refăcute“ 
în acest fel alte 8 sobe. Nu exagerez 
deloc dacă spun că unii lucrători de la

Șantierul 3 construcții nu fac reparații, 
ci risipesc materialele și banii statului. 
In toamna trecută au început reparații 
la mai multe clădiri și nu le-au mai 
terminat. Cîteva case au rămas cu fa
țadele numai în parte reparate și spoite, 
cu gardurile desfăcute și cu mormane 
de pămînt prin curți. Recepția lucrări
lor n-a fost încă făcută iar intervențiile 
noastre la conducerea șantierului și a 
întreprinderii, n-au dat încă rezultat.

După părerea mea este nevoie ca 
sfaturile populare regional și orășenesc 
să facă o verificare temeinică la fața 
locului privind lucrările prevăzute în 
devize și cele executate în realitate, să 
controleze calitatea acestora' și să ’’ tra
gă la răspundere pe cei vinovați de'tă
răgănare și lucru de mîntuială.

Cetățenii 
și orașul lor

Dacă orașul Bacău este gospodă
rit tot mai bine, aceasta se dato- 
rește inițiativei și participării mase
lor de cetățeni la executarea diferi
telor lucrări. La rîndul său, comite
tul executiv al sfatului popular oră
șenesc, ținînd seama de propunerile 
deputaților, a întocmit planuri de 
muncă pe sectoare. Iată cîteva 
cifre care oglindesc realizările gos
podărești din primele 5 luni ale a- 
cestui an. Cetățenii au efectuat 
1 370 000 ore de muncă patriotică la 
amenajarea de zone verzi pe o 
suprafață de 33 625 mp, plantarea a 
3 000 de arbori și arbuști, văruitul 
pomilor etc. O contribuție deosebită 
la aceste acțiuni au adus comitetele 
dé stradă și deputății.

Vasilica PETCOV
gospodină

Ioan ARHIRE
funcționar

Așteptăm piesele de scNmb
Colectivul Uzinei de 

Năvodari se străduiește 
menele de executare a 
tractoarele primite de la diferite între
prinderi și S.M.T.-uri. Sînt însă cazuri 
cînd nu putem respecta termenele pre
văzute în contracte pentru că ne lipsesc 
pinioane tabulare, roți dințate și alte 
piese. De peste patru luni stau demon
tate în atelierele uzinei două tractoare 
ale S.M.T. Mihail Kogălniceanu, 
din luna martie 
S.M.T. Horia. Săptămînal primim 
drese și telefoane de la aceste unități. 
Dar de fiecare dată, în loc să le spu
nem că tractoarele sînt gata, le dăm

reparații din 
să scurteze 
reparațiilor la

ter-

Iar 
alte 2 tractoare ale 

a-

același răspuns : „Nu avem piese, . le 
așteptăm de la bază“. Lipsa pieselor de 
schimb a pricinuit și întirzierea repa
rațiilor la unele tractoare ale Întreprin
derii de exploatare geologică București, 
ale Fabricii de zahăr Giurgiu etc. Se în
țelege că în aceste condiții întîmpinăm 
și noi greutăți în îndeplinirea planului.

Pentru procurarea necesarului de pie
se pe acest an, am făcut comenzile că
tre Întreprinderea de aprovizionare nr. 
9 Ovidiu încă din luna iulie 1963. La 
rîndul ei, această întreprindere le-a 
înaintat Oficiului central de aprovizio
nare București. Ori de cîte ori întrebăm 
la Ovidiu cînd se vor aduce piesele, to-

varășii de acolo ne îndrumă să ne adre
săm organelor centrale de resort. Am 
informat despre această stare de lucruri 
Trustul uzinelor de reparații, forul nos
tru tutelar, dar fără rezultat. Neajun
surile existente în aprovizionarea cu 
piese de schimb duc la imobilizarea 
until număr de tractoare tocmai în pe
rioada cînd este mai mare nevoie de 
ele în campania agricolă și pe șantiere. 
Socotim că trebuie luate urgent măsuri 
pentru a ni se trimite toate piesele de 
schimb necesare la reparatul tractoa
relor.

ion PARFENE
secretarul organizației de bază 
Uzina de reparații Năvodari- 
Dobrogea

Ghoorghe TOĂ4OZEI

Scenă din filmul „Kozara

CINEMATOGRAFE : Unde-i genera
lul ? : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 19,30 cu seria de bilete 
nr. 1172), Capitol (rulează și la grădină
— Bd. 6 Martie nr. 16), Excelsior (Bd. 1 
Mai nr. 174), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 155), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie). Madame Sans Gêne — film pentru 
ecran panoramic : Patria (Bel. Magheru 
nr. 12—14). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Repu
blica (Bd. Magheru nr. 2), București 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Feroviar (Calea 
Grivlței nr. 80), Grivița (Calea Grivițel
— Podul Basarab), Grădina „Progresul“ 
(Str. Ion Vidu nr. 5). Kozara : Carpați 
(Bd. Magheru nr. 29),. Aurora (rulează 
și la grădină — Bd. Dimitrov nr. 118), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), Grădi
na „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75), Sta
dionul „Dinamo“ (Șos. ștefan cel Mare). 
Șeherazada — cinemascop : Festival (Bd. 
6 Martie nr. 14), Grădina „Festival“ 
(Pasajul „Eforie"), Grădina „Doina" 
(Str. Doamnei nr. 9). Slujnica : Victo
ria (Bd. 6 Martie nr. 7), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127). Am ajuns și rege : 
Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Arta (ru
lează și la grădină — Calea Călărași nr. 
153). Domnișoara... Barbă Albastră : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12). Omul din fo
tografie : Union (Str. 13 Decembrie nr. 
5—7), Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). 
Program de filme pentru copii (dimi
neața) : Doina (Str. Doamnei nr. 9). Cu
lisele varietetilui : Doina (după-amiază). 
Doi colonei : Giulești (Calea Giulești nr. 
56), Volga (Șos. I. Pintille nr. 61). Un 
ciclu de filme documentare : Timpuri 
Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). Frații corsi- 
cani — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (B.rt.. Bueureștii-Noi), Uhirea 
(rulează șl la grădină — Bd. 1 Mai nr. 
143). îndrăgostitul : Cultural (Piața I. 
PlRtilie nr. 2). îmblânzitorii de bicicle
te — cinemascop : Dacia (Calea Griviței' 
nr. 137). Asasinul din cartea de telefon : 
Buzești (rulează și la grădină — str. Bu- 
zești nr. 9—11),.. Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu Str. Lizeanu), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2), Patinoarul „23 
August“ (Bd. Muncii). Cerul și mocirla : 
Bucegi (rulează și la grădină — Bd. 1

Mai nr. 57), Viitorul (Str. M. Eminescu 
nr. 127), Drumul Sării (Str. Drumul Să
rii nr. 30). Fata din casa roșie : Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21). Cuba ’53;: Fla
căra (Calea Dudești nr. 22). Rosita : VI- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Lumea comi
că a lui Harold Lloyd : Munca (Șos. Ml- 
hai Bravu nr. 221), Colentina (rulează 
și ia grădină — Șos. Colentina nr. 84), 
Grădina „Vitan“ (Calea pudești). Fru
moasa americană : Populai- (Str. Mătă- 
sari nr. 31). Taxiul rnorții : Moșilor (ru
lează și la grădină — Calea Moșilor nr. 
221). Feriga de aur — cinemascop : Cos
mos (Bd. 30 Decembrie nr. 89). Dardée : 
Luceafărul (rulează și la grădină — Ca
lea Rahovei nr. 118 și 103). Totul despre 
Eva : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Apartamentul — cinemascop : Lira (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). Anaconda : 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). Dez- 
rădăcinațli : Cotroceni (Șos. Cotroceni 
nr. 9). Limuzina neagră — cinemascop : 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). Un su
ris în plină vară : Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). Divorț ita
lian : Grădina „Tomis“ (Calea Văcărești 
nr. 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,io — Pentru tineretul 
școlar : Galileo Galilei — vizită la Mu
zeul tehnic. 19,40 — Filmul „Foto Ha
ber". 21,10 — Artiști amatori în Studio. 
21,50 — TeleSport. In încheiere : Buletin 
de știri și buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru trei zile : 

7, 8 și, 9 iulie. Vreme ușor instabilă Cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării și^regiunea de munte. 
Vînt potrivit. Temperatura va scădea u- 
șor la început, "mai ales în Banat, apoi 
va crește. Minimele vor fi cuprinse în
tre 8 și 18, iar maximele între 20 și 30 
grade. In București și pe litoral : vreme 
ușor instabilă cu cer variabil. Vor cădea 
ploi locale de scurtă durată. Vînt potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

j
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întrecînd puternica echipă a R. P. 
Ungare, care a obținut de curînd o 
victorie concludentă asupra gimnaș- 
tilor- cehoslovaci, clasați pe locul III 
la campionatele mondiale, formația 
masculină a țării noastre confirmă 
forma bună manifestată în acest an. 
Gimnaștii romîni s-au 
foarte bine, mai ales la sol, cal și 
sărituri, evidenjiindu-se în special 
Orendi, Cadar și Miclăuș. După pri
ma zi de întreceri, clasamentul a 
fost următorul : Fr. Orendi (R.P.R.) — 
56,55 puncte ; R. Csaniy (R.P. Unga
ră) — 56,30 p ; A. Cadar (R.P.R.) — 
56,25 p; iar pe echipe, reprezenta
tiva noastră totalizase 276,70 punc
te față de 275, cît a realizat echipa 
maghiară. Deosebit de disputată a 
fost întrecerea la inele, unde R. 
Csaniy (R.P.U.) l-a întrecut pe Fr. 
Orendi. De fapt, după această probă, 
R. Csaniy a reușit să-l întreacă pe 
principalul său adversar și în clasa
mentul general, anunțîndu-se pre
tendentul principal la locul întîi la 
individual compus.

în urma exercițiilor de ieri, echipa 
R.P. Romîne a totalizat 556,20 punc
te față de 549,85 puncte cite a 
strunit formația R. P. Ungare. 
Primul loc în clasamentul gene- 
lal la individual compus a revenit, 
la egalitate de puncte (112,45), lui 
A. Cadar (R .P. Romînă) și R. 
Csaniy (R.P. Ungară).

piu (la o secundă de excelentul Roș- 
sberg din R.D.G., cîștigător al între
cerii). Subliniem și faptul că la ediție 4 
locul secund a revenit tot unui e’chi- 
paj romînesc — Vernescu, Anasta- 
sescu, Țurcaș, Sciotnic), care a ter
minat foarte aproape de învingători. 
Aceste rezultate ne îndreptățesc să .galat). 
privim cu încredere probele mascu
line de caiac, mai ales pe cele de 
echipă.

Reprezentanții noștri s-au clasat 
însă mult sub așteptări în celelalte 
trei probe. La canoe simplu, Andrei 
Igorov — de a cărui evoluție se le
gau multe speranțe — a terminat 
doar pe locul 6, iar Rotman și Ismail- 
ciuc au încheiat plutonul de 9 fina- 
liști. Slab au mers și fetele. La sim
plu, Elena Lipalit și Hilde Lauer au 
fost întrecute, iar la dublu, echipa
jul romîn a ocupat locul 4.

mifondul (100 ture) a fost dominat de 
alergătorul nostru V. Voloșin, care a 
totalizat 46 de puncte (1 tur avans). 
Turneul de viteză a scos în evidență 
frumoasele calități ale belgianului 
Vandonberg, cronometrat pe ultimii 
200 m în ll’’4/10 (record belgian e-

Dinamo București, din nou campioana

CU PRILEJUL VIZITEI 
DELEGAȚIEI CULTURALE 

A R. P. CHINEZE

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a oferit duminică seara la 
restaurantul Athenée Palace o masă 
în cinstea delegației culturale a R.P. 
Chineze, condusă de Hu Iu-djî, loc
țiitor al ministrului culturii. Au 
participat Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex-

culturii. Au

___  _____ ____ i afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de știință, artă și cultură.

A fost de față Liu Fan, ambasado
rul R. P. Chineze în R. P. Romînă.

★
Duminică după-amiază a sosit la

Cele trei victorii romînești (din tota
lul de 7 probe olimpice, programate 
ieri la concursul internațional dispu
tat pe lacul Snagov și la care au 
participat reprezentativele a 8 țări 
europene) reprezintă un bun bilanț 
pentru „olimpicii’' noștri. Cîștigînd 
întrecerile de caiac dublu (Nicoară, 
Ivanov), canoe dublu (Igor Lipalit, 
Alexe Dumitru) și — cea mai specta
culoasă cursă a zilei — caiac 4 (Ni
co iră, Ivanov, Artimov, Conțolenco), 
sportivii romîni și-au confirmat va
loarea mondială și... aspirațiile la 
medaliile olimpice. Ei au întrecut ad
versari de certă valoare, dovedind o 
pregătire completă și realizînd' tim
puri excepționale, unele dintre ele 
recorduri ale pistei de la Snagov. 
Concursul de ieri a scos în relief, în 
mod deosebit, forma lui Vasile Ni
coară, care a „tras" excelent, ducînd 
la victorie ambele echipaje în care 
a concurat. O plăcută surpriză — e- 
chipajul de canoe dublu, în care 
campionul olimpic de acum 8 ani, 
Alexe Dumitru, și tînărul Igor Lipalit 
s-au completat foarte bine, arătînd 
că au depășit perioada dificilă de la 
începutul sezonului. O mențiune și 
pentru Aurel Vernescu, clasat pe lo
ci; -. al doilea în cursa de caiac sim-

ANKARA 5 (Agerpres). — Au luat 
sfîrșit întrecerile celei de-a 7-a edi
ții a campionatelor internaționale de 
tenis ale Turciei. Un frumos succes 
au repurtat jucătorii romîni I. Țiriac 
și Al. Bardan, învingători în proba 
de dublu. Ei au învins în finală cu 
6—4 ; 6—2 ; 3—6 ; 6—4 pe Balaș— 
Bari (Turcia). Iată celelalte rezulta
te înregistrate în finale : simplu fe
minin : Andrea Winkler (Austria)— 
Gonul Erk (Turcia) 6—1 ; 6—0 ; sim
plu masculin : Giussepe Merlo (Ita
lia)—Elazar Davidman (Izrael) 7—5 ; 
6—4 ; 6—3 ; dublu mixt : Winkler, 
Holzer (Austria)—Anbar, Balaș (Tur
cia) 6—4 ; 6—3.

Desfășurată po o vreme excelentă, 
întâlnirea internațională de box R. P. 
Romînă — R. F. Germană a prilejuit 
multe momente interesante numeroșilor 
spectatori prezenți ieri dimineață în 
jurul ringului de la stadionul Republi
cii din Capitală. Boxerii noștri aii reu
șit să obțină victoria cu scorul de 13—7, 
înscriindu-și astfel în palmares, înain
tea J.O. de la Tokio, o victorie semni
ficativă. Dovedind o accentuată reve
nire de formă, C. Ciucă (muscă) l-a în
vins clar la puncte pe H. Freistadt, la 
capătul unei partide în care campionul 
nostru a utilizat întreaga gamă de lovi
turi. O victorie concludentă a obținut 
„cocoșul“ N. Püiu, învingător net în 
fața lui G. Eisler, înlocuitorul fos
tului campion european Rascher. 
Puiu, posesor al unei condiții fizice su
perioare, a atacat dezlănțuit, adueîn- 
du-și adversarul la un pas de K. O. 
Dintre ceilalți învingători ai echipei ro
mîne, o mențiune specială trebuie a- 
cordată lui Ion Dinu (ușoară). în întîl- 
nirea cu redutabilul G. Dieter, Dinu a 
aplicat o tactică corespunzătoare, ata- 
cînd în serii. El a condus lupta și a lovit 
mai mult, obligîndu-și adversarul să 
treacă în defensivă. ,Fără să se între
buințeze serios Gh. Negrea (semigrea) și 
V. Mariuțan (grea) au cîștigat la puncte

. în fața lui H. Arnecke și respectiv H. 
Brockheuse. O contribuție la victoria e- 
chipei noastre a avut-o și tînărul C. 
Ciudu (pană), care a terminat la egali- 

I täte cu M. Mees. La categoria semimij-. 
i löcie C. Niculescu a obținut un succes 
: —insuficient de concludent însă — în

meciul cu H. Dieter. Niculescu s-a lă
sat două reprize antrenat în boxul ad
versarului său, comițînd serioase erori 

, tactice în pofida faptului că antrenorul 
, Chiriac îi.dădea sfaturi corespunzătoare.

O adevărată decepție pentru specta
tori a constituit evoluția „mijlociului" 

. Ion Monea, favorit în întîlnirea cu E. 

. Schultz. în loc să boxeze relaxat, Mo- 
, nea s-a arătat timorat, a intrat în de- 
! fensivă recepționînd timp de două re- 
I prize loviturile boxerului german în
■ mare vervă. Comportarea sa șub aștep- 
: țări a surprins pe amatorii de box 
L și mai ales pe specialiști. In . celelalte
■ întîlniri W. Schmidt l-a învins la puncte 
i pe M. Cîrciumaru (semiușoâră) — un

meci nul era mai echitabil, iar P. Hogh 
> (mijlocie mică), superior la capitolul 
i tehnică, a primit decizia în meciul cu 
t V. Badea.
. Mîine la Constanța, echipa R. F. 
t Germane va întîlni echipa secundă a 
• țării noastre.

XJ LULIAlll'-vt vi LA ci — -- ----------- --

Constanța o delegație agricolă din 
Cipru, care ne vizitează țara la in- ’ 
vitația Consiliului Superior al Agri-- ;;‘țțri 
culturii. Delegația este condusă de-* ’ '-vu' 
Andreas Michael Andrea, președintele----
Comitetului Central și membru al 
secretariatului Comitetuhli âxëcutiv 
al Uniunii țăranilor cipripți,. și., 
Issidoros Marcoullis, ' mêmbru’ ar .
C.C. al Uniunii țăranilor 
președintele districtului Limasol din 
Cipru. Din delegație fac parte, ..de.gAHA 
asemenea, specialiști în viticultura^._f,9i 
cultura griului, cartofilor, legumelor: ;f 
și citricelor. Timp de trei zile, mem
brii delegației agricole cipriote -vot-, 
fi oaspeții regiunii Dobrogea, unde 
vor vizita mai multe unități agricole, 
muzee, precum și litoralul romînesc.

(Agerpres)

Termene
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Pe velodromul Dinamo din Capi
tală s-au încheiat ieri întrecerile 
concursului internațional de ciclism 
la care au participat cei mai buni 
alergători din Austria, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară și R. P. Romî- 
nă. Proba de perechi (50 ture), dis
putată sîmbătă, a fost cîștigată de 
cicliștii romîni Burlacu și Voloșin, 
care au totalizat 31 puncte. în urma 
lor s-au clasat belgienii Stevens și 
Seeuws cu 27 puncte. în seriile pro
bei de urmărire pe echipe, selecțio
nata R. P. Romîne (Voloșin, Duță, 
Burlacu și C. Dumitrescu) a stabilit 
un nou record al țării cu timpul de 
4’42”8/10. Concursul de viteză a re
venit belgianului Vandenberg, iar la 
urmărirea individuală (4 000 m) cel 
mai bun timp — 5’13”3/10 — a fost în
registrat de ciclistul maghiar Istvan 
Lang.

Ieri, proba de urmărire pe-echipe 
a revenit formației R. P. Romîne în 
4’39”5/10 (nou record al țării), care a 
învins în finală echipa R. P. Ungare. 
Echipa romînă a cîștigat și cursa 
italiană în 2T6"4/10 (nou record). Se-

Din colțul tribunei

Pe Vo

Pe ring, Ciucă (dreapta) și Freistadt Foto : M. Andreescu

S p o

Turneu internațional de lupte 
în incinta patinoarului „23 Au
gust“... Pe salteaua rezervată sti
lului clasic, își fac apariția doi 
medaliați olimpici: francezul 
Schiermayer. și romînul Ion Ță- 
ranu. Fără să se intimideze de 
faima adversarului — tehnician 
remarcabil, dotat cu o forță și o 
rezistență puțin obișnuite — re
prezentantul nostru atacă hotărît 
de la bun început ; salturi, rebu- 
ruri, un tur de cap, un supleu ra
tat de justețe se succed într-un 
ritm sufocant. Maestrul din Stras- 
sbourg este nevoit să apeleze lă 
toate cunoștințele sale, la ultime
le resurse de energie, pentru a e- 
vita înfrîngerea prin tuș, de care 
nu l-a despărțit, în cîteva faze, 
decît un fir de păr. La capătul ce
lor trei reprize, Țăranu obține cea 
mai aplaudată victorie a zilei. Pu
blicul, generos și sever totodată, 
îi răsplătește așa cum se cuvine 
pe cei ce se dăruiesc cu toată ini
ma disputei sportive. După cum, 
la nevoie, știe să-i admonesteze 
pe ceilalți...

\ ...Duminică dimineață, în pot- 
/ coava stadionului Republicii. Mii

le de spectatori așteaptă cu ne
răbdare meciul Monea—Schultz, 
din cadrul întîlnirii R. P. Romî
nă—R. F. Germană. în sfîrșit, 
campionul nostru înfruntă un pu
gilist de valoare apropiată, serni- 
finalist al „europenelor“ de anul 
trecut, la care Monea s-a clasat 
pe locul IL

— Acum o să vedeți ce poate 
Ionică ! — exclamă cineva din 
preajma ringului.

Și iată ce ne e dat să vedem : 
retragere precipitată, chiar după 
primele schimburi, receptivitate 
perfectă (mai toate loviturile ad
versarului nimeresc în plin), nici 
urmă de concepție tactică, de în
cercare ofensivă — cu excepția 
timidei zvîcni.ri din final — și, e- 
vident, drept consecință a unui 
asemenea gen de luptă, o înfrîn- 
gere netă în fața învinsului de 
ieri...

Mai aspră decît corecția dintre 
corzi, a fost însă reacția publicu
lui. Sperăm că Monea nu va pu
tea uita prea curînd cei douăzeci 
de metri pe care i-a străbătut 
din colțul ringului pînă la trepte
le spre vestiar. De-a lungul aces
tei distanțe insignifiante, oame
nii, care l-au ovaționat în atîtea 
rînduri, și-au exprimat vehement 
dezaprobarea față de cel ce n-a 
știut să poarte cu demnitate pa
nașul autenticilor campioni.

Dan DcȘLI'J

® Cea de-a 78-a ediție a turneului inter
național de tenis de la Wimbledon s-a în
cheiat. Un succes remarcabil a obținut ju- 
cătoarea braziliană Maria Ester Bueno, 
care a cucerit cel de-al treilea său titlu de 
campioană a Wimbledonului, învingînd-o 
în finală cu 6—4, 7—9, 6—3 pe australiana 
Margaret Smith, cîștigătoarea de anul 
trecut. Proba de simplu bărbați, disputată 
între australienii Roy Emerson . și Fred 
Stolle s-a terminat cu victoria lui Emerson.

@ Etapa a 13-a a turului ciclist al 
Franței (profesioniști), disputată pe traseul 
Perpignan—Andorra (170 km), a fost cîști
gată de spaniolul Jimenez în 4h 54’53”. în 
clasamentul general continuă să conducă 
G. Groussard (Franța), urinat de Anquetil 
la 1T1”. în turul Franței de amatori, etapa 
a 4-a, Thuir-Andorra (158 km), a revenit ci
clistului polonez Gawliczek în 4h 53’03”..

ffi,Duminică s-au încheiat la Moscova în
trecerile de atletism „Memorialul fraților 
Znamenski“. Proba de 400 m garduri a 
revenit atletului sovietic Anisimov, crono
metrat în 50”8/10 (cel mai bun rezultat ;• 
sezonului din U.R.S.S.). Alte rezultate : 
masculin : ciocan, Klim (U.R.S.S.) 66,58 m; 
400 m plat, Tröusil (R.S.C.) 46”5/10 ; su
liță, Sidlo (R.P. Polonă) 85,03 m;‘ 200 m 
plat Badenski (R.P.P.) 20”9/10. Zamfirescu 
s-a clasat pe locul 7 cu 21”9/10 ; feminin: 
80 m garduri, Karie Balzer (R.D.G.)1 
10”6/10 ; 200 m plat Cobian (Cuba) 
23”7/10 ; înălțime, Bieda (R.P.P,) 1,73. m ; 
disc Tamara Press (U.R.S.S.) 58,38 m. Pro
ba de triplu salt a revenit sovieticului 
Kreer (16,27 m). Șerban Ciochină s-a cla
sat al treilea (16,09 m).

a în cea dc-a doua zi a concursului de 
selecție a atleților americani pentru olim
piadă, s-au înregistrat următoarele rezul-

200 m : Carr 20”7/10 ; 400 m : 
45’9/10 ; 800 m : Siebert l’47”2/10; 
garduri : H. Jones 13”4/10 ; 1 500

täte :
Cassell
110 ni „ . .
m : Burleson 3’45”4/10 ; 3 000 m obstacole: 
Fischback 8’40’’4/10 ; disc: Oerter 61,54 m; 
triplu salt : Ira Davis 16,12 m ; prăjină : 
Pennell 5,03 m.

e Pe stadionul central din Tokio se 
desfășoară în prezent campionatele de atle
tism ale Japoniei. Iată cele mai bune 
rezultate înregistrate : masculin : 110 m 
garduri Yasuda 14” 4/10 ; 200 m Honda 
22”; 400 m garduri Oguchi 52” 2/10,; 
1 500 m Iwashita 3’ 50” ; înălțime Mya- 
saki. 2,00 m; triplu salt Kawazu 15,86 m.

O Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat în localitatea LewerkuSeri, sporti
vul Wolfgang Reinhardt (R.F.G.) a stabi
lit un nou record european la săritura cu 
prăjina,. trecînd peste ștacheta ridicată la 
5,11 m. Recordul precedent era de 5,02 
m și aparținea lui M. Preussger (R.D.G.).

PRONOSPORT
Concursul nr. 26 din 5 iulie

Știința Cluj — Rapid
Dinamo București — Steagul roșu 
Crișul — Progresul
Steaua — Dinaiho Pitești 
Farul •— Petrolul 
C.S.M.S. — U.T.A.
Siderurgistul
Komlo — Ferencvaros 
Tatabănya — M.T.K. 
Györ — Cscnel 
Szeged — Dörög 
Vasas — Diosgyör

1
1
1
1
2 

(anulat). 
Știința Timișoara (anulat)

2
x
1
1
1

Iată-ne la sfîrșitul campionatului însemnat 
categoriei A, dar clasamentul celei 
mai importante competiții fotbalis
tice nu are — așa cum ar fi fost 
normal — o formă definitivă. Nu
mele campioanei pe 1963—1964 se 
cunoaște încă de acum cîteva săptă- 
mîni ; Dinamo București a încheiat 
detașat campionatul, păstrîndu-și 
astfel titlul cucerit în sezonul trecut. 
Una dintre cele două echipe care re
trogradează este Siderurgistul Ga
lati. Cealaltă urma să fie cunoscută 
ieri, odată cu consumarea, ultimei e- 
tape. Cum însă, la cererea echipelor 
C.S.M.S. Iași și Știința Timișoara — 
candidate la locul vacant pentru re
trogradare — partidele lor cu U.T.A. 
(la Iași) și respectiv cu Siderurgistul 
(la Galați) au fost aminate pentru 
mîine, fotbaliștii și suporterii din 1 
Iași și Timișoara mai au de aștep
tat încă o zi pentru a putea răsufla 
ușurați (sau nu !)...

Meciurile disputate ieri au avut 
aspecte diferite. în Capitală, Dinamo 
București și 
număr mare 
— Steagului 
namoviștilor 
ce campionii 
sigur la victorie, Steaua a trecut prin 
mari emoții. După o repriză în care 
au dominat net, înscriind 3 goluri 

-fără a primi nici unul, bucureștenii 
s-au văzut asaltați continuu de echi
pa din Pitești. în minutul 65 tabela 
de marcaj arăta 3—3, iar pe teren 
iureșul oaspeților parcă nu se -mai 
termina. Dar această neașteptată 
răsturnare a rezultatului a avut e- 
fecte contrarii. Piteștenii n-au mai 
putut rezista eforturilor depuse. Ei 
au comis un fault în careul propriu 
(Pavlovici a transformat lovitura de 
la 11 m, deci 4—3 pentru Steaua), 
iar în ultimul minut al jocului două 
pătrunderi ale lui Sorin Avram au

Steaua au înscris un 
de goluri — cîte șase 
roșu și, respectiv, di- 

piteșteni. în timp însă 
au mers de la început

tot atîtea goluri înscrise 
lui Niculescu.în poarta

Dinamoviștii bucureșteni au ținut 
să. încheie cu o victorie cît mai cla
ră actualul campionat. Și au reușit. 
Retragerea temporară în apărare a 
campionilor a constituit o manevră 
periculoasă pentru adversari. Brașo
venii s-au repezit în atac, lăsînd des
coperite zone importante în propriul 
teren. Impetuozitatea înaintașilor di- 
namoviști și-a spus apoi cuvîntul. Cu 
pase iuți și deschideri pe aripi, de 
unde se recentra cu mare precizie, 
aceștia au surprins apărarea Steagu
lui roșu înscriindu-i șase puncte. 
Patr-u din golurile marcate ieri de 
dinamoviști aparțin lui Frățilă, care 
l-a egalat pe Pavlovici, pînă ieri sin
gur golgeter al campionatului.

Meciul de la Cluj (Știința—Rapid) 
a fost destul de pasionant. Victoria

Eîapa XXVI, rezultatele tehnice
Steaua — Dinamo Pitești 6—3 (3—0)
Dinamo Buc. — Steagul roșu 6—2 (3—0)
Știința Cluj — Rapid 3—1 (1—0)

1—0 (0—0)
0—1 (0—0)

Știința Cluj — Rapid 
Crișul — Progresul 
Farul — Petrolul

CLASAMENT
18 4 ‘

3 I
1 1(
5 II
4 11
8 !
6 II
3 lî
2 i:
5 1]
3 i:
2 1<

7 6 12 .30 : 42
6 4 15 21 : 48

Mîine, ultimele meciuri
Iași: C.S.M.S.
Galați : Siderurgistul — Știința Ti

mișoara.

Dlnamo București 
Rapid
Steaua
Progresul 
Petrolul
Steagul roșu
Crișul
Farul
Știința Cluj
U.T.A.’
Dlnamo Pitești
C.S.M.S. Iași 
Știința Timișoara
Siderurgistul

26
26
26
26
26
26

15
15
11
11

9
26 10 
2G 11 
26 11

9
10
9

25
2»
25
25
25

U.T.A.

Note de drum din Uniunea Sovietică

De la Gorki la Astrahan, pe Volga 
în jos, se înșiruie ca o salbă de 
mărgele orașe industriale, renăscu
te în anii puterii sovietice. Unul din 
acestea e Kuibîșev, fost Samara.

Călătorul care s-ar fi abătut prin 
partea locului cu o jumătate de veac 
în urmă ar fi putut vedea, pe întin
sul marelui fluviu, luntrași în zdren
țe trăgînd înir-un suprem efort co
rabia — imagine imortalizată în 
cunoscutul tablou al lui Repin. 
Cît privește Samara, orașul prezenta 
aceeași atmosferă deprimantă ca a 
tuturor tîrgurilor guberniale de pe 
Volga, cu negustori și nobili ; atent, 
călătorul ar fi putut descoperi însă, 
sub pojghița de lustru, clocotul pe
riferiilor prevestind zilele furtunoase 
ce aveau să urmeze.

La Samara și-a petrecut o parte 
din tinerețe V. I. Lenin, a cărui 
activitate în cercurile revoluționare 
de aici a făcut din oraș unul 
din centrele importante de răspîndi- 
re a marxismului în Rusia. Pe una din 
străzile orașului mai există și azi 
casa unde au locuit Ulianovii, o clă
dire de lemn unde întîlnești mărtu- 
riile aceleiași modestii care l-a. ca
racterizat pe Ilici toată viața. ' ’

Un confrate sovietic, care ne-a re
latat tradițiile dè luptă ale munci
torilor din Kuibîșev, amintea despre 
luptele eroice care au avut loc aci 
împotriva alb-gardiștilor. între alte
le, ne-a povestit că în armata lui 
Cêapaev, care a desfășurat opera
țiuni în această regiune, se găsea și 
un detașament de soldați romîni. 
Ne-a dăruit chiar o fotocopie a zia
rului de front editat pentru soldații 
romîni. Se numea „Steagul Roșu”.

La Kuibîșev, ca și în alte re
giuni ale țării, moștenirea trecutului 
a fost deosebit de grea : jumătate 
din populație analfabetă, nici un in
stitut de învățămînt superior, o agri
cultură înapoiată. în cursul pla
nurilor cincinale, industria regiunii a 
crescut însă de 350 de ori ; s-au în
ființat ramuri . industriale noi, cum 
sînt energetica, construcția de ma
șini, de rulmenți și industria de cea 
sornice. A luat extindere extrac
ția petrolului. Orașul Kuibîșev a de
venit un puternic centru industrial.

Ne-am oprit pentru o scurtă vizi
tă la Uzinele metalurgice „V. I. Le
nin". Această întreprindere cu 14 000 
muncitori a devenit cunoscută pentru

65 : 25
50 : 36
71 : M
40 : 45
28 :19
32 : 32
27 : 38

40
33
31
27
26
26
.26
25
24
23
23
20
20
16
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clujenilor, pe deplin meritată, poa
te fi pusă însă și pe seama faptului 
că rapidiștii n-au prezentat ieri for
mația cea mai bună. O parte din ti
tularii echipei bucureștene s-au re
zervat pentru partida de miercuri 
(cu Levski Sofia) din cadrul turneu
lui balcanic. Corespondentul nostru 
pentru regiunea Cluj ne-a transmis 
că jocul a plăcut publicului ; s-a 
tras mult la poartă, au fost create 
faze spectaculoase. Clujenii au avut 
tot timpul inițiativa. Cele 3 . goluri 
— înscrise toate cu capul de Adam 
(min. 16), Al. Vasile (min. 62) și Mu- 
reșan II (min. 85) — au fost care de 
care mai frumoase. Pentru rapidiști 
a înscris Oblemenco, la o ieșire in
oportună a lui Moguț, care în rest a 
apărat foarte bine.

La Oradea Crișul a cîștigat la 
limită în fața echipei Progresul. 
Ambele formații au luptat pentru 
consolidarea poziției lor în clasa
ment. La început, nici una dintre 
echipe n-a reușit să finalizeze vreo 
acțiune, din care cauză partida a fost 
cam anostă. în minutul 80, la o 
centrare bine executată de Damian, 
Bakos reia și trimite imparabil în 
plasa bucureștenilor : 1—0 pentru 
Crișul. Cîteva minute mai tîrziu, a- 
ceștia puteau egala. Oaidă e faultat 
și arbitrul acordă o lovitură liberă, 
pe care Mateianu o execută splen
did. Portarul orădean respinge însă 
spectaculos, în afara terenului de 
joc.

Tot în repriza a doua și-au asigu
rat victoria și ploieștenii în meciul 
susținut ieri Ia Constanța. în min. 
74, Badea a înscris singurul punct 
ai unui meci care, așa cum ne-a co
municat corespondentul nostru la 
Constanța, a nemulțumit publicul 
spectator. La ineficacitatea celor 
două formații s-au adăugat și unele 
durități.

realizările obținute sau, ca să redăm 
cuvintele secretarului organizației 
de partid, tovarășul G. V. Hodose- 
vici, pentru exigența față de soarta 
producției. în fiecare secție se înre
gistrează cu minuțiozitate, zi de zi, 
rezultatele în producție. Urmări
rea întrecerii se extinde pe o 
scară largă — datele sînt analizate 
în ședința zilnică ce se ține în biroul 
directorului, cu participarea șefilor 
de secții, secretarului organizației de 
partid, președintelui comitetului sin
dical. Rezultatele sînt difuzate în toa
tă uzina, iar în secția fruntașă se a- 
prinde o stea roșie.

Inițiativa urmăririi zilnice a între
cerii a contribuit ca această între
prindere să-și îndeplinească planul 
ritmic, înregistrînd progrese în redu
cerea prețului de cost și i.______
productivității muncii.

Este interesantă, de. asemenea, ex
periența acumulată de organizația 
de partid în . atragerea ’ pe diferite 
căi a sute .și.mii de muncitori și in
gineri la alcătuirea".planului de pro
ducție, controiuL calității, analiza 
prbcesului. tehnologic și îmbunătăți- 

-bdre'a lui. Tov. Hodosevici ne conduce 
la „universitatea inovatorilor" din 
incinta uzinei, pe care o frecventea
ză peste 650 muncitori.

Ion IMJMITRIU
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lasă
care

în urmă orașul 
își înalță silu-

(Urmare din pag. I-a)

tierul de lîngă gara din Tîrgoviște 
se mai fac unele lucrări de mîntu- 
ială.

Eforturile pentru ridicarea conti
nuă a calității lucrărilor se cer cana
lizate în cîteva direcții principale. In 
primul rînd, sporirea exigenței față 
de procesul tehnologic de construc
ție prin buna lui organizare, ex
tinderea tehnicii- noi și a materia
lelor eficiente, ridicarea calificării 
muncitorilor. Apoi, efectuarea unui 
control permanent în execuție, pe 
faze, prin antrenarea în mai mare 
măsură a serviciilor de control teh
nic de calitate, a cadrelor tehnice, 
organizarea de prerecepții, întări
rea răspunderii maiștrilor și șefilor 
de echipe, a fiecărui muncitor.

Realizările constructorilor pot fi 
și mai rodnice dacă organele și or
ganizațiile de partid, sfaturile 
populare și conducerile trusturilor 
regionale se vor ocupa mai îndea
proape de organizarea activității 
șantierelor, vor exercita un control 
mai exigent asupra mersului lu
crărilor. în ce privește sprijinul a- 
cestor organe dat constructorilor, 
practica a scos la iveală un lucru 
esențial : ajutor concret, la fața 
locului, măsuri eficiente pe baza 
unor analize judicioase a graficelor 
de execuție și nu constatarea nea
junsurilor sau îndrumări în gene
ral. Experiența bună, metodele a- 
vansate de lucru, inițiativele con
structorilor, privind scurtarea dura
tei de execuție și îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, se cer larg extinse 
pe toate șantierele.

Respectarea termenelor, realiza
rea unor lucrări de bună calitate 
constituie indicatori de bază ai ac
tivității de construcții. Spre înde
plinirea acestor indicatori vor trebui 
îndreptate eforturile constructorilor.
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... Șoseaua 
Komsomolsk, 
etele blocurilor chiar lingă eclu
zele hidrocentralei „V. I. Lenin" 
— poarta de intrare în Marea 
Kuibîșev. Apoi intră în Stavropol, un 
orășel al cauciucului sintetic. Uzina 
de cauciuc a intrat în producție abia 
de doi ani și folosește materia pri
mă de la rafinăriile din Kuibîșev și 
Tataria. Vizităm halele uzinei și ur- 

a 
butanului în baloturi de cauciuc ; di
rectorul uzinei, tov. Murodian, ne dă 
explicații. El arată că, deși tînără, 
uzina produce în prezent cel mai ief
tin cauciuc din Uniunea Sovietică. A- 
flăm că și colectivul ei este tînăr ; 
vîrsta medie a muncitorilor nu depă
șește 26 de ani. Un fapt semnificativ: 

ridicarea cei 4 300 salariați ai întreprinde
rii, 850 sînt ingineri. Și aici, ca și la 
uzinele metalurgice vizitate, organi
zația de partid duce o activitate 
rodnică cu activul fără de partid.

O dată cu întreprinderea se dez
voltă și orașul. în fiecare an sînt 
date în folosință peste 300 de apar
tamente ; s-au construit un palat al 
culturii, cantine, policlinici.

De pe barajul de beton al hidro
centralei „V. I. Lenin" privim în zare 
la vapoarele de un alb imaculat care 
înfruntă valurile Mării Kuibîșev. In

mărim procesul de transformare

ginerul șef, E. P. Stern, ne vorbește 
de lucrările efectuate aici, la poale
le munților Jiguli, unde apele Volgăi 
au fost oprjte pentru a forma marea 
ce se întinde în fața noastră pe o 
lungime de 600 km. Constructorii au 
depus o muncă uriașă în care n-au 
lipsit inițiativele curajoase menite să 
îmbogățească tehnica construcției 
de hidrocentrale. „Poate nu știți — 
ni se adresează inginerul șef — că 
barajul cu instalațiile lui se spriji
nă pe nisip... Dar nu trebuie să vă 
îngrijorați. Centrala este construită 
cu o rezistență garantată". infr

în sala principală a qepbjgțfti hi
droelectrice ne întîmpină^yui^tgl hi
drogeneratoarelor ; ..cele.^0,^ jțr’gre- 
gate ridiqcț puterea cpjitr,alei.. la 
2 300 000 kW. Debitul de apă' care 
pune în mișcare, una din turbine e 
de 700 mc pe secundă —- çjt debi
tul Oderului.

Centrala hidroelectrică „V. I.. Le
nin" e numai una din treptele cas
cadei de baraje construite sau în 
curs de construcție pe Volga. Cînd 
aceste lucrări vor fi terminate, Vol
ga întreagă va deveni o adevărată 
uzină.

Pe Marea Kuibîșev tălăzuiesc va
lurile... Un sunet prelung de sirenă 
vestește intrarea în ecluze a unui 
vas de pasageri. Poate se îndreaptă 
spre Astrahan, spre Marea Neagră 
sau e în drum spre Baltica. Prin ca
nalul Volga-Don, vapoarele pătrund 
azi spre Rostov și Marea de Azov, 
iar prin noul canal Volga-Baltica, 
spre mările nordului.

À. MUNTEANU

Hidrocentrala „V. I. Lenin" de pe Volga

ii » ț
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lncheindu"șâ vizita în țările scandinaveFESTIVITĂȚILE DE LA ALGER
ALGER 5 (Agerpres). — Cu ocazia 

celei de-a doua aniversări a inde
pendenței Algeriei, în capitala țării 
a avut loc un mare miting. în tri
bună au luat loc, alături de președin
tele Ben Bella, colonelul Bumedien, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al apărării națio
nale, Bachir Bumaza, ministru al eco- 

. nomiei naționale, precum și mai 
mulți. membri ai Comitetului Cen- 

• trai al Frontului de Eliberare Na- 
, țiohală. La miting, Ben Bella a rostit 
? o cüvîntare.

CENTRU EL1BERÄR1EA 
WJINUJILOR POLITICI 
DIN VENEZUELA

CARACAS 5 (Agerpres). — La 3 
iulie, seara, și-a încheiat lucrările la 
Caracas Adunarea Generală Națio
nală dé luptă pentru eliberarea deți- 
nuților politici. în cadrul adu
nării au luat cuvîntul numeroși 
militanți' de seamă pe tărîm obștesc 
din Venezuela, între care generalul 
JôSe Rafael Gabaldon, președintele 
Comitetului de luptă pentru dezar
mare și pace, senatorul Wolfgang 
Larrazabal, senatorul Miguel Acosta 
Saignez, președintele Comitetului de 
luptă - i ‘pentru amnistie.

LaLadurtarea generală s-a făcut 
cunoscut ‘■că în diferite regiuni ale 
VenéÉu'èlei s-au strîns 5 000 semnă
turi pe o petiție, prin care se cere 
parlamentului să adopte legea cu 
privire la amnistia deținuților po
litici.

Manifestații in zona 
Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA 5 (Ager
pres). — La 4 iulie, în zona Cana
lului Panama s-au produs o serie 
de incidente între un grup de ma
nifestant panamezi, care încercau 
să pătrundă în interiorul zonei, și 
poliție. Potrivit agenției France 
Presse, poliția a făcut uz de grena
de lacrimogene, pentru a-i împiedi
ca pe manifestanți să pătrundă în 
zona Canalului. Au fost operate 34 
de arestări. Agenția precizează că 
toți cei arestați au fost condamnați 
la 90 zile de închisoare.

încheierea conferinței asupra viitorului 
constituțional al Federației Ârabiei de sud

LONDRA 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, la 4 iu
lie s-au încheiat la Londra lucrările 
conferinței asupra viitorului consti
tuțional al Federației Arabiei de 
sud. Citind surse autorizate, agenția 
Reuter relatează că ulterior va fi 
dat publicității un comunicat asu
pra hotărîrilor adoptate în legătură 
cu constituția Federației Arabiei de 
sud.

★

Duncan Sandys, ministrul pentru 
relațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii, a ținut sîmbătă o 
conferință de presă cu prilejul în
cheierii lucrărilor conferinței de la 
Londra asupra viitorului constitu
țional al Federației Arabiei de sud.

Sandys a declarat că Marea Bri- 

torește un eveniment de seamă — 
proclamarea independenței țării sale. 
Acest moment istoric, așteptat cu 
nerăbdare de către milioane de a- 
fricahiz-feste marcat de mari festivi
tăți căîa au început de ieri atît în 
capitală, cît i^i în cele mai îndepăr
tate Colțuri ale noului ■ stat. In timp 
ce pe 'stadionul central din capitala 
țării se îtiălța drapelul noului stat 
independent, pe vîrfurile dealurilor 
se aprindeau lumini. De-a lungul 
malurilor lacului Nyassa ardeau ru
guri pentru a vesti în teritoriile în
vecinate marea bucurie a poporului 
din Nyassaland. Tot duminică, în a- 
propiere de Blantyre, a avut loc so
lemnitatea dezvelirii monumentului 
independenței. Cu această ocazie, a 
luat cuvîntul primul ministru Has
tings Banda, care a declarat că gu
vernul statului Malawi va duce o 
politică de prietenie și colaborare 
cu toate țările.

Malawi... Nu căutați pe hartă a- 
ceastă denumire. Nu o veți găsi. De 
peste 70 de ani teritoriul cuprins 
între Tanganica, Rhodesia de nord 
și Mozambic și care constituie o 
parte a fostului imperiu Malawi din 
secolul XIV, este numit Nyassaland, 
după numele lacului Nyassa, aflat 
în limitele sale. în anul 1889 Harry 
Johnston, reprezentantul lui Cecil 
Rhodes, a încheiat cu căpeteniile 
triburilor locale un contract prin 
care întregul teritoriu devenea pro
prietate privată a companiei „Bri
tish South Africa Company". în 1923, 
Nyassalandul a devenit protectorat 
britanic.

La 1 august 1953, a fost creată 
Federația Rhodesiei și Nyassalandu- 
lui care cuprindea trei teritorii : 
Rhodesia de nord, Rhodesia de sud 
și Nyassalandul. în fruntea acestei 
federații a fost instalat un guvern 
condus de Roy Welensky, cunoscut 
adept al politicii de apartheid.

Dar chiar din primele zile de 
existență, federația a fost cuprinsă 
de răscoale ale băștinașilor care, 
văzînd în uniunea celor trei teritorii 
un instrument al neocolonialismului, 
s-au ridicat la luptă pentru lichida-

S. Hrușciov s-a înapoiat în U.R.S.S.
BALTIISK 5 (Agerpres). — La 5 

iulie, încheindu-și vizita oficială de 
două săptămîni în țările scandinave, 
N. S. Hrușciov s-a înapoiat pe bor
dul motonavei „Bașkiria“ în patrie. 
Șeful guvernului. sovietic și persoa
nele care l-au însoțit au fost întîm-

ITALIA Consultări în vederea 
formării noului guvern

ROMA 5 (Agerpres). — Sîmbătă, 
Aldo Moro, însărcinat din nou 'cu 
formarea unui guvern dé centru- 
stînga, și-a terminat prima zi a con
sultărilor. primind pe Mario Ta- 
nassi, secretar al Partidului social
democrat italian, Pietro Nenni, lide
rul Partidului socialist italian, și 
Ugo la Malfa, lider al Partidului 
republican. Agenția U.P.I. subli
niază că observatorii politici din 
Roma sînt de părere că succesul mi
siunii lui Aldo Moro este greu de 
prevăzut deoarece între cele patru 
partide din fosta coaliție guverna
mentală există divergențe în legă-

Eforturi pentru evitarea 
de noi incidente în Cipru

NICOSIA 5 (Agerpres). —
Referindu-se la eforturile O.N.U. 

de a găsi o soluție în vederea preve
nirii de noi incidente în insulă, a- 
genția Reuter anunță că forțele in
ternaționale din Cipru așteaptă 
aprobarea de către secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a unui plan 
elaborat de comandantul acestor 
forțe, generalul indian Gyani, care 
prevede crearea unei zone neutre de 
aproximativ 200 m în jurul așa- 
zisei „linii verzi“, care separă cele 
două comunități cipriote din insulă, 
în cadrul acestei zone urmează să 
fie desființate toate fortificațiile.

Din New York se anunță că mi
nistrul afacerilor externe al Cipru- 

tanie a hotărît să acorde Federației 
Arabiei de sud independența în 
anul 1968. Conferința a căzut de 
acord, de asemenea, asupra modifi
cării constituției. El a arătat că Fe
derația urmează să fie condusă de 
un președinte ale cărui împuterni
ciri vor fi stabilite de către consti
tuție. Se va proceda la alegerea 
unei Adunări Naționale și a unui 
Consiliu al statelor membre.

După proclamarea independenței 
Federației Arabiei de sud, a arătat 
Sandys, Marea Britanie va re
nunța la baza militară din Aden. în 
ce privește colonia Aden s-a căzut 
de acord să i se acorde statutul ce
lorlalte state membre ale Federației 
„cit mai curînd posibil“.

PROCLAMĂ INDEPENDENTA
rea ei. La 1 februarie 1963, Nyassa
landul și-a dobîndit autonomia teri
torială. La 31 decembrie 1963, fede
rația a fost desființată.

Nyassalandul are o populație de 
2 830 000 locuitori (99 la sută afri
cani) și o suprafață de 117 498 km.p. 
Teritoriul său se întinde sub forma 
unei fîșii înguste de pămînt de-a 
lungul lacului Nyassa, a cărui su
prafață este egală cu aceea a Bel
giei. Capitala — Zomba, situată 
într-o regiune pitorească, are pes

te 11 000 de locuitori. Din punct 
de vedere economic Nyassalan
dul este o țară înapoiată, cu 
o structură agrară. Acest teritoriu 
a avut în cadrul federației rolul de 
furnizor al forței de muncă ieftine, 
necesară în minele „centurii de cu
pru" din Rhodesia. Peste 2,5 milioa
ne de hectare din cele mai fertile 
pămînturi aparțin colonialiștilor, în 
timp ce o familie africană are, în me
die, 2-3 hectare de pămînt arid. Pă
duri seculare de arbori prețioși (ce
dru, eucalipt, chiparos etc.) acoperă 
peste o cincime din teritoriul țării. 

pinați de mareșalul Uniunii Sovie
tice — Rodion Malinovski, ministrul 
apărării U.R.S.S., care se află la 
odihnă la Baltiisk, precum și de con
ducători ai regiunii -Kaliningrad și 
reprezentanți ai oamenilor muncii.

tură cu realizarea programului de 
reforme cerut de socialiști.

în legătură cu aceasta, ziarul „II 
Giornale d’Ițalia“ subliniază că Moro 
„și-a început activitatea sa într-un 

■climat dificil, care prezintă perspec
tive puțin sigure“. Potrivit ziarului, 
„țara se află în condiții excepțional 
de serioase“.

Comitetul Central al Partidului so
cialist italian, care s-a întrunit 
sîmbătă noaptea, a aprobat tezele 
susținute de Pietro Nenni și Fran
cesco de Martino favorabile unei re
constituiri a coaliției guvernamen
tale de centru-stînga conduse de 
Aldo Moro.

lui, Spyros Kyprianu, a plecat spre 
Geneva, unde va avea întrevederi cu 
mediatorul O.N.U. în Cipru, Sakari 
Tuomioja, în problema cipriotă. 
După întrevederile cu Tuomioja, el 
va pleca la Londra, unde va parti
cipa la lucrările Conferinței șefilor 
de guverne din țările Common- 
wealthului, ce vor începe la 8 iulie.

Sărbătoarea ziarului 
„Volksstimme"

VIENA. — Corespondentul nostru trans
mite :

Sîmbătă și duminică, zeci de mlî de 
vienezi și-au îndreptat pașii spre marele 
parc de lingă Prater, unde au participat 
la tradiționala sărbătoare a ziarului 
„Volksstimme", organul central al Parti
dului Comunist Austriac. Ca în fiecare an, 
evenimentul a fost marcat prin nu
meroase manifestări culturale, sportive, 
etc.

în timp ce sîmbătă s-au desfășurat în
trecerile sportive, duminică, pe numeroa
se scene improvizate în parc a avut loc, 
timp de mai bine de șase ore, un pro
gram bogat de manifestări culturale și 
artistice. Printre cei care au urmărit cu un 
viu interes desfășurarea programului au 
fost conducători ai Partidului Comunist 
Austriac în frunte cu Johann Koplenig, 
președintele partidului, delegați din 
partea organelor de presă ale unor 
partide comuniste și muncitorești, printre 
care și un reprezentant al ziarului „Scîn- 
teia”. în cadrul festivităților a luat cuvîn
tul Josef Lauscher, deputat comunist 
în consiliul municipal al orașului Viena.

Dar acestea, ca de altfel șl bogății
le minerale (bauxită, cărbune, mine
reuri de fier și cupru, aur, fosfat, 
azbest), sînt puțin valorificate. Pe 
întregul teritoriu al țării nu există 
nici o singură exploatare minieră. 
Țara dispune, de asemenea, de mari 
resurse potențiale hidroenergetice, 
evaluate la cîteva milioane de kW.

Populația din Nyassaland s-a zbă
tut ani de-a rîndul într-o mizerie de 
nedescris. Este suficient să arătăm 
că 99 la sută din populația de cu
loare din această țară este analfa
betă. Tuberculoza și malaria seceră 
anual mii de vieți omenești. Mortali
tatea infantilă ajunge în unele re
giuni pînă la 50 la sută.

Acestei grele moșteniri trebuie 
să-l facă față noul guvern, în frunte 
cu dr. Hastings Banda, luptător ac
tiv pentru independența națională, 
pentru interesele populației africane. 
In prezent/. în Nyassaland comisii 
speciale întreprind diferite studii, 
propun soluții, evaluează resursele 
șl necesitățile țării, pentru construi
rea unei economii sănătoase. Se a- 
cordă o atenție deosebită dezvoltă
rii agriculturii, formării de cadre 
calificate în diverse domenii de ac
tivitate. Populația participă activ la 
realizarea proiectelor, construind 
prin muncă voluntară drumuri, școli 
etc. Intr-o recentă cuvîntare, primul 
ministru a chemat populația să de- 
.pună eforturi pentru lichidarea sără
ciei, bolilor și ignoranței, pentru a- 
sigurarea progresului țării după pro
clamarea independenței.

Noul stat african — Malawi (ceea 
ce în principala limbă a țării, nyaja, 
înseamnă „flăcări") reprezintă o în
cununare a luptei pentru indepen
dență duse de popor, un nou pas 
în eliberarea completă a teritoriului 
Africii de sub dominația colonială. 
El este al 35-lea stat independent 
de pe acest continent.

Cu prilejul sărbătorii poporului 
din Malawi, poporul romîn îi urea
ză din inimă succes în munca și 
lupta pentru consolidarea indepen
denței, pentru înflorirea patriei sale.

Eugen IONESCU

„SĂPTĂMlNA PĂCII
ÎN REGIIMA 
MĂRII BALTICE"

BERLIN 5 (Agerpres). — La 5 iu
lie s-a deschis în regiunea Rostbk 
tradiționala „Săptămînă a- păcii în 
regiunea Mării Baltice“, la care 
participă reprezentanți ai tuturor 
statelor din regiunea Mării Baltice, 
ai Norvegiei și Islandei. Ca și în anii 
precedenți, ea se va desfășura sub 
lozinca „Baltica .— mare a păcii“.

La solemnitatea deschiderii festive 
a săptămînii. au luat parte Walter 
Ulbricht, prim-secretar al P.S.U.G. și 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., precum și alți conducători 
de partid și de stat ai R. D. Germa
ne, delegații străine, oameni politici 
și reprezentanți ai vieții publice, ai 
cercurilor de afaceri, numeroși tu
riști din Polonia, Danemarca, Finlan
da, Suedia, Norvegia, Islanda, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
R.D.G., partizani ai păcii din R.F.G.

Cu prilejul deschiderii „Săptămî- 
nii păcii în regiunea Mării Baltice“, 
în piața „Ernst Thälmann“ din Ros- 
tok a avut loc un mare miting al 
oamenilor muncii la care au parti
cipat și oaspeți străini. A luat cuvîn
tul Willy Stoph, prim-vicepreședtnte 
al Consiliului de Miniștri al R.D.G.

Ultimele trupe ale O.N.U. au părăsit teritoriul Congo-ulul. Fotografia 
înfățișează îmbarcarea unul detașament nigerian pe aeroportul din 

Elisabethvllle

WASHINGTON. La expoziția „Arhitectura în R.P. Romină", deschisă în sala 
Armory

SCURTE SURI
AMMAN. Agenția France Presse a- 

nunță că Iordania a hotărît să-și de
pună candidatura pentru ocuparea lo
cului deținut de Maroc în cadrul 
membrilor nepermanenți ai Consiliu
lui de Securitate. învestitura Marocu
lui va expira la sfîrșitul acestui an.

ATENA. In Grecia au avut loc la 5 
iulie alegeri municipale pentru desem
narea primarilor și membrilor consilii
lor municipale. Conducătorii consilii
lor municipale aleși își vor prelua 
funcțiile în luna august.

PARIS. După încheierea tratativelor 
de la Bonn, președintele de Gaulle s-a 
înapoiat în Franța. Sosind pe un aero
port situat la est de Paris, președintele 
a plecat la reședința sa de la Colom- 
bey les-deux-Eglises.

BUENOS AIRES. Comitetul argen- 
tinean de solidaritate cu Cuba a adre
sat președintelui Arturo Illia o tele
gramă prin care îl cheamă să se pro
nunțe, în cadrul apropiatei conferințe 
a miniștrilor afacerilor externe ai țări
lor membre ale Organizației statelor 
americane, împotriva unui amestec în 
treburile Cubei.

MOSCOVA. In seara zilei de 4 iu
lie, a încetat din viață, în vîrstă de 77 
de ani, cunoscutul scriitor și poet so
vietic, laureat al premiului Lenin — 
Samuil Iakovlevici Marșak. Marșak 
este considerat, pe bună dreptate, u- 
nul din creatorii literaturii sovietice 
pentru copii.

RIO DE JANEIRO. Cu prilejul e- 
fectuării unor săpături în vederea con

struirii de galerii în care să fie insta
late conductele de apă destinate a ali
menta orașul Rio de Janeiro, s-a pro
dus o puternică explozie. După cum a- 
nunță agenția France Presse, 30 de 
muncitori au fost blocați în interiorul 
galeriilor.

ABIDJAN. Președintele Nigerului, 
Hamani Diori, a sosit la Abidjan, unde 
va avea convorbiri cu președintele 
Coastei de Fildeș în vederea pregătirii 
Conferinței șefilor de state africane de 
la Cairo.

CATANIA. Sîmbătă noaptea vulca
nul Etna a început din nou să erupă, 
aruncînd lava la peste 1 000 metri 
înălțime. După cum informează agen
ția Associated Press, experții Institu
tului de vulcanologie din Catania sînt 
neliniștiți de violența noii erupții.

CARACAS. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, unități ale arma
tei și poliției venezuelene au atacat 
un detașament de partizani în regiu
nea Guapo, statul Miranda. într-un 
comunicat oficial dat publicității la 
Caracas se arată că trupele au fost ne
voite să se retragă „pentru a primi în
tăriri“.

MADRID. Doi profesori și un stu
dent au fost condamnați de că
tre un tribunal din Madrid la peste 
doi ani închisoare fiecare și la plata u- 
néi amenzi. Ei sînt acuzați de. a fi fă
cut parte din asociații ilegale.

BUENOS AIRES. Agenția U.P.I. 
informează că muncitorii de la cea 
mai importantă fabrică de conser
ve de carne din orașul Zarate au 
ocupat fabrica, în semn de protest îm
potriva hotărîrii patronilor de a sista 
producția și a concedia pe angajați. 
In timpul ocupării fabricii s-au produs 
ciocniri între poliție și muncitori.

ISTANBUL. Agenția France Presse 
informează că colonelul în retragere 
Talat Aydemir, unul din conducătorii 
complotului de la 20 mai 1963, a fost 
executat în închisoarea centrală din 
Ankara.

JOHANNESBURG. Sîmbătă, poliția 
sud-africană a continuat perchezițiile 
la locuințele unor persoane considera
te „subversive“ în Peninsula Capu
lui și în localitatea Pietermaritzburg 
din regiunea Natal. De asemenea, po
liția a efectuat o descindere la sediul 
partidului liberal din Pietermaritzburg, 
cu care prilej au fost confiscate nume
roase materiale. Printre acestea se aîfă 
pamflete scrise în urmă cu cîțiva ani 
de Albert Luthuli, laureat al premiului 
Nobel pentru pace.

GENEVA. Comisia specială a Con
ferinței Organizației Internaționale a 
muncii (O.I.M.) a adoptat un proiect 
de declarație în care stigmatizează po
litica de apartheid promovată de'gu
vernul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane.

înscenarea Judiciară de Ia Pre
toria, în urma căreia Nelson Man
dela, Walter Sisulu și alți patrioțl 
africani au fost condamnați la în
chisoare pe viață, a provocat un 
puternic val de indignare în în
treaga lume. In numeroase țări 
au avut loc mitinguri șl ma
nifestații Ia care a fost înfiera
tă politica de apartheid promo
vată de guvernul din R.S.A. și s-a 
cerut punerea în libertate a pa- 
trioților condamnați. In fotografia 
de sus : aspect de la un mi
ting de protest organizat f 1 

Piața Trafalgar din Londra

După recentul cutremur din loca
litatea Japoneză Niigata, un lung 
șir de camioane și automobila 

.transportă provizii pe singurul 
pod rămas neavariat (fotografia 

de jos)

ACCRA. în capitala Republicii Gha
na s-a anunțat oficial că președintele 
Kwame Nkrumah pleacă luni la Lon
dra, pentru a participa la conferința 
șefilor de state și a primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului, care se 
deschide la 8 iulie în capitala brita
nică.

ISTANBUL. Potrivit relatărilor zia
rului „Milliyet“, în primele patru luni 
ale anului în curs deficitul balanței co
merțului exterior al Turciei s-a cifrat 
la 650 milioane lire turcești. în com
parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, scrie ziarul, exportul Turciei a 
scăzut cu 171 milioane lire.

PARIS. Sîmbătă a încetat din viață 
în orașul Nisa, în vîrstă de 71 arii, ce
lebra actriță Gaby Morlay. Pe adevă
ratul ei nume Blanche Fumoleau, ea 
a debutat în teatru în 1912, iar în ci
nema în 1914, afirmîndu-se apoi ca o 
mare comediană.

COPENHAGA. Iarna s-a reîntors 
noaptea trecută în Danemarca. După 
cum transmite agenția U.P.I., localita
tea Esboenderup,'situată la opt mile 
de Hilleroed, a fost acoperită cu un a- 
devărat covor de zăpadă, ca urmare a 
unei ninsori abundente care a durat 
mai mult de 20 de minute. Pe șoselele 
învecinate localității s-au format stra
turi de polei. în cursul zilei, soarele 
de vară a dus însă la topirea zăpezii 
și la reapariția peisajului verde.
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