
' . » 'J V ■ ’ 1 *
Regional 

Hunedoara

i PROLETARI DIN TOATE 'ȚĂRILE, UNIȚI-VA1

Ä
fi.,

'TfeO^Organ al Comitetului Central al P.M.R

*!,I BUNĂ CALITATE
0

Anul XXXIII Hr. 6316 Luni 13 iulie 1964 4 PAGINI 20 BANI

Startul în cea de-a 17-a ediție a 
„Cursei Scînteii" s-a dat ieri 
după-amiază. Miile de bucureș- 
teni, prezenți la locul de plecare 
și pe marile bulevarde, au aplau
dat cu căldură pe cei 51 de ru
tieri care au pornit în această în-

trecere pentru a parcurge un tra
seu de peste 1 100 km. Prima eta
pă — București-Buzău — s-a în
cheiat. După o întrecere dîrză, 
Nicolae Grigore, de la „Steaua“, 
s-a clasat pe primul loc.(Amănunte în pagina a IÎI-a).
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stațiunile de pe li- 
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iar alți 10 000 vor 
prilejul diferitelor

!n ast- in-

luate întreprinderii, spațiului de pro-

(coresp. „Scînteii”). Zilele terminîndu-se sesiunea Institutul

conducerea lărgirea

mai ales în scopul eco- materiei prime, a

soarelui, iar alte sute de elevi își pe
trec o parte din vacanță în taberele 
de la Schitu, 2 Mai și Babadag.

In această vară 
forai vor găzdui 
elevi și studenfi, 
vizita litoralul cu 
excursii.

CONSTANȚA (coresp.
— Taberele de elevi și 
pe litoralul Mării Negre au primii noi 
oaspeți care-și petrec aici vacanța de 
vară. La Năvodari a sosit de curînd 
cea de-a 2-a serie de 2 000 de elevi 
din școlile medii și profesionale ; la 
Costinești peste 1 000 de sludenți se 
bucură de razele binefăcătoare ale

țesături, co- 
lucrate pe motive 

obiecte din cera- 
în lemn. Se re- 
costumele naționale 
Lăpuș, Maramureș

BAIA MARE (coresp. Scînteii"). 
Comitetul regional pentru cultură și 
artă Maramureș și Casa regională a 
creației populare din Baia Mare au 
deschis ieri la muzeul regional din 
localitate cea de-a 3-a expoziție bie
nală de artă populară maramureșeană. 
Cu acest prilej, artiștii din toate ra
ioanele regiunii au expus peste 200 
de piese — costume, 
voare și ștergare 
populare, diferite 
mică și sculpturi 
marcă îndeosebi 
din Chioar, Oaș,
și Sălaj. Mult apreciate au fosl și lu
crările artistului popular Stan Pălraș, 
colectivist la gospodăria colectivă 
Săpînța, raionul Sighet, El a expus o 
poartă maramureșeană cu ornamenta
ție florală, sculptată în lemn, și două 
portrete, de asemenea din lemn. încă 
din prima zi, expoziția 
mare afluență de public.

In cadrul pregătirilor care se fac pentru deschiderea în condiții 
optime a viitorului an de învățămînt, terminarea noilor c. istrucții șco
lare ocupă un loc important. Sfaturile populare, trusturile de construcții, 
cu sprijinul conducerilor de școli și al cetățenilor, se preocupă ca toate 
sălile noi de clasă să fie executate și date complet in folosință pînă la 
15 august. Pentru a afla în ce stadiu sînt noile localuri de invățămînt, 
corespondenți ai ziarului nostru au vizitat mai multe șantiere de con
strucții școlare din regiunile Argeș, București, Crișana și Dobrogea. Re
dăm mai jos constatările făcute.

Datorită prebcupării sfatürilor populare pentru stabilirea și avizarea din timp a amplasamentului fiecărei clădiri, pentru asigurarea documentației tehnice, organizarea și aprovizionarea șantierelor cu materialele necesare, majoritatea construcțiilor școlare din regiunile menționate sînt într-un stadiu a- vansat. Anul acesta în regiunea Crișana se vor construi 280 de săli de clasă. în comuna Ceica, raionul Oradea, localul școlii cu opt săli de clasă este aproape gata, constructorii execută ultimele finisaje. Lucrările au fost începute încă toamna anului trecut, ele fiind tinuate și în timpul iernii. Ca gospodari, membrii comitetului cutiv al sfatului popular comunal, avînd sprijinul deputaților și al cadrelor didactice, s-au îngrijit de aprovizionarea șantierului cu materiale de construcție din resurse locale, au asigurat mîna de lucru necesară, antrenînd numeroși colectiviști la muncă patriotică. Economiile realizate pînă acum se ridică, față de prevederile devizului, la circa 100 000 de lei. într-un timp scurt a fost ridicată și școala din comuna Mircea Vodă, raionul Măcin. Aici, o bună parte din zidul clădirii a fost executat din piatră extrasă din carierele aflate la marginea comunei.

Pentru interioare s-au folosit plăci fibrolemnoase — mai economice și mai durabile decît alte materiale lemnoase. Pe lîngă faptul că prețul de cost a fost redus, construcția este rezistentă și are un aspect plăcut.— Ce măsuri ați luat pentru a asigura o durată de execuție scurtă ? a întrebat corespondentul nostru pe tov. Neagu Micu, șeful șantierului din Medgidia, unde noul local cu opt săli de clasă este aproape terminat.— Pentru intensificarea ritmului lucrărilor, la turnarea betoanelor și la executarea zidăriei noi am organizat munca în două schimburi. Și-au dovedit utilitatea și unele mijloace de mecanizare nu prea complicate, iar prin realizarea din tinjp a acoperișului clădirii, tencuielile interioare s-au putut executa și pe timp nefavorabil. Săptămînal, cu graficele de execuție în față, am a- nalizat mersul lucrărilor și, luînd măsurile ce se impuneau, construcția a înaintat fără întrerupere. A- cum, noi ne bucurăm că terminăm lucrul la timp.Din cele 290 săli de clasă, planificate a se construi anul acesta în regiunea Argeș, 17 săli au fost pînă acum terminate — în comunele Frunzaru, Runcu ș.a. —, la 214 execută lucrări de finisaj, iar multe lucrările sînt într-o fază vansată. Constructorii noilor școli opt săli de clasă din comunele Alu-

Școala de opt ani nr. 96 din cartierul Sergent Nlțu Vasile din Capitala

nișu — raionul Vedea, Berislăvești— raionul Rm. Vîlcea s-au angajai să dea în folosință noile clădiri e- xact la data stabilită. Măsurile luate pentru aprovizionarea cu materialele necesare, sprijinul dat de un mare număr de cetățeni dau certitudinea că angajamentul va fi respectat. Avansate sînt lucrările și în comunele Cîineni, Slobozia, Ciupa— regiunea Argeș, Miersig, Popești, Vîrfurile — regiunea Crișana, și în alte părți.
Cu toate de dare în unele șantiere de construcții școlare lucrările nu se desfășoară în ritm susținut. Construirea noului local de școală din comuna Sîmbăta, raionul Beiuș, a început cu întîr- ziere, în luna mai. Datorită însă unei bune organizări a muncii, rămânerea în urmă a putut fi recuperată. Dar, cînd s-a ajuns la executarea acoperișului, sfatul popular comunal a luat constructorii de pe șantier pentru a-i folosi la alte lucrări. Astfel stînd lucrurile, nu există asigurări că școala va putea fi terminată la timp. Tot din cauza unor neglijențe din partea organelor locale respective, darea în folosință a școlii cu patru săli de clasă din Săldăbagiu, raionul Salonta, care a fost începută în anul 1962, se amină de la o, lună la alta. Construcția se află de mai mult timp în fază de finisaj, dar folosirea nejudici- oasă a materialelor, unele deficiențe în asigurarea cu muncitori calificați au împiedicat terminarea la timp a școlii. Mult mai repede ar fi trebuit să se desfășoare, în aceste zile, lucrările de construc-

In gospodăriile colective din raionul Dorohoi se desfășoară din plin acțiunea de recoltare și depozitare a furajelor. Colectiviștii din acest raion au căpătat în decursul anilor o experiență bună în ce privește asigurarea bazei furajere prin folosirea tuturor resurselor. Corespondentul ziarului nostru pentru regiunea Suceava, Nistor Țuicu, a avut o convorbire pe această temă cu tovarășul 
Alexandru Nichiforel, inginerul cu baza furajeră la consiliul agricol raional. El a relatat că mărirea efectivelor de animale din gospodăriile colective și sporirea productivității lor constituie una din preocupările de seamă ale consiliului agricol raional. O deosebită atenție se dă asigurării bazei furajere. Consiliul agricol raional a luat o serie de măsuri care contribuie la rezolvarea acestei probleme importante. în urma analizei făcute de biroul comitetului raional de partid s-a întocmit un plan de măsuri care să asigure recoltarea în bune condiții a furajelor fibroase, suculente și grosiere. în acest plan s-au prevăzut o serie de sarcini concrete privind recoltarea trifolienelor, a fînețelor naturale, organizarea însilozărilor timpurii și strîngerea de frunzare. Printre altele planul de măsuri prevede organizarea de e- chipe furajere în cadrul brigăzilor zootehnice din fiecare gospodărie. Un colectiv de ingineri și tehnicieni din cadrul consiliului agricol raional a întocmit un instructaj care cuprinde sarcinilp și atribuțiile echipelor de furajare. Echipele care au grija lor toate culturile furajere ocupă de întreținerea, recoltarea depozitarea tuturor nutrețurilor,gospodăriile colective în care aceste echipe sînt bine organizate s-a reu-

GALAȚI (coresp. „Scînteii"), — Folo
sind din plin timpul frumos în aceste 
zile gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective din regiune, paralel cu recol
tarea păioaselcr, au intensificat și strîn
gerea finului. în raionul Bujoru, pînă la 
10 iulie, întreaga suprafață de finețe na
turale a fost recoltată. Gospodăriile co
lective din comunele Băleni, Vădeni, Bă- 
lășești și-au organizat mai bine

ZALĂU (coresp. „Scînteii”). — întreaga suprafață de trifoi și lucernă de 4 400 de hectare de care dispun gospodăriile colective din raionul Zalău a fost cosită, uscată și depozitată Pe alocuri s-a început coasa a 2-a. în prezent în raion se dă bătălia pentru cositul fînețelor naturale de pe cele 10 170 ha. Și aici s-au obținut succese importante. Pînă la 10 iulie s-au cosit 7 500 ha, repre- zentînd peste 70 la sută din suprafață. Această lucrare a fost terminată în gospodăriile colective din Agrij, Crasna, Someș-Odorhei, Trez- nea, Bănișor, Cățelușa și altele. în aceste unități au participat zilnic la cositul și adunatul finului sute de colectiviști. La gospodăria colectivă din Crasna au fost așezate în șire peste 80 vagoane de fîn. Sînt însă în acest raion și cîteva unități care de abia au început recoltatul fînurilor naturale. La gospodăria colectivă din Pria, din 800 ha finețe au fost cosite 25, iar la G.A.C. Cizer din aproape 400 ha s-au recoltat 

șit să se recolteze furajele și în bune condiții.Pînă la 25 iunie pe raion coltat și depozitat coasa I întreaga suprafață cu trifoliene. Fî-nețele naturale au fost cosite la vreme și în condiții bune. Fruntașe la recoltarea fînețelor sînt gospodăriile colective din Broscăuți, Havîrna, Cordăreni, Trestiana și altele, care au organizat bine munca în cadrul echipelor de furajare.Anul acesta s-a dat o mare atenție însilozărilor timpurii de furaje. Pînă acum au fost însilozate peste 6 500 tone de nutrețuri. Cele mai bune rezultate le-au obținut gospodăriile colective din Lupeni-Hudești, care au însilozat 620 tone nutrețuri, Broscăuți — 500 tone, Arborea — 330 tone. Rezultate mai slabe au obținut gospodăriile colective din Orof- tiana, Lunca-Vîrfu Cîmpului și Șer- bănești, unde nu s-au folosit toate posibilitățile de însilozare a nutrețurilor timpurii.în ultimii ani, gospodăriile colective din raionul Dorohoi au căpătat o bună experiență în ce privește strînge- rea și depozitarea frunzarelor. Anul trecut, gospodăria colectivă din Havîrna a însilozat. 50 tone de frunze în amestec cu diferite ierburi. Și în anul acesta în raionul Dorohoi se string cantități mari de frunzare din păduri, care se păstrează sub formă uscată sau însilozate. Acestea vor fi folosite mai ales în hrana ovinelor. Pînă în prezent au fost strînse a- proape 1 400 tone de frunze.în vederea asigurării cantităților de nutrețuri necesare întregului efectiv de animale, consiliul agricol raional se preocupă permanent de recoltarea în bune condiții a suprafețelor de finețe naturale, strîngerea tuturor resurselor de furaje.
munca, reușind să strîngă fîn de bună 
calitate. Raioanele Brăila, Făurei și Pan- 
ciu se situează fruntașe pe regiune în ac
țiunea de asigurare a hranei animalelor. 
Aceste raioane au terminat în întregime 
recoltatul plantelor cultivate, Lucrătorii 
din gospodăriile de stat aparținînd trus
turilor Galați și Brăila au recoltat lucerna 
din coasa a ll-a de pe întreaga suprafață.

doar 60. Aceasta întirziere se dato- rește slabei organizări a muncii. Consiliul agricol raional trebuie să acorde sprijinul necesar pentru terminarea în cel mai scurt timp a strîngerii fînurilor și în aceste gospodării.
Sectorul zootehnic al gospodăriei co

lective din Goicea Mare, raionul Se- 
garcea este format din 850 de taurine, 
3 000 de ovine, un mare număr de pă
sări și porci. Consiliul de conducere se 
preocupă cu mult interes să asigure o 
bază furajeră echilibrată pentru între
gul efectiv de animale. Paralel cu re
coltatul orzului și griului, mecanizatorii 
au executat arături și în cîteva zile au 
semănat peste 100 ha cu porumb fura
jer în cultură dublă. Această lucrare 
continuă. In lunca Desnățuiului, unde 
apa freatică este mai la suprafață, co
lectiviștii vor mai semăna culturi duble 
pe alte cîteva sute de hectare. (De la 
Dumitru Dinișor, coresp. voluntar).
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PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). Colectivul uzinei metalurgice „24 Ianuarie“ din Ploiești a încheiat bilanțul primului semestru al a- nului cu rezultate bune, realizînd sarcinile de plan la toți indicatorii. In primele 5 luni, muncitorii și tehnicienii din această uzină au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 340 000 lei. Aceste succese sîrît rodul muncii însuflețite a întregului colectiv, precum și al măsurilor tehnico-organizatorice de Pentru
De 
in

pe băncile facultății 
producțieIAȘI acestea, examenului de stat la politehnic din Iași, s-a trecut larepartizarea absolvenților în producție. Cadrele didactice din comisiile de repartizare au discutat cu fiecare absolvent despre specificul producției și condițiile bune de lucru în întreprinderile în care vor lucra, urînd celor 292 

ducție și nomisirii amenajat, pe lîngă depozitul de laminate, un atelier centraldebitare. Debitarea centralizată a tuturor reperelor a făcut posibil ca, în primul semestru al a- nului, să se economisească 50 tone de metal, din care s-ar putea construi 4 turle de sonde. Prin reorganizarea fluxului tehnologic la unul din produsele fabricii — barăci demon tabile pentru sonde — productivitatea muncii a sporit cu peste 20 la sută.

de tineri ingineri succes muncă. Au fost repartizați fel 96 ingineri chimiști, 50 gineri electrotehnicieni, 67 ingineri pentru industria ușoară, 41 ingineri hidrotehniști, 38 ingineri mecanici, etc. Proaspeții ingineri, luîndu-și rămas bun de la profesorii lor, au plecat într-o scurtă vacanță, după care își vor ocupa locurile în producție.
TG. MUREȘ (coresp. „Scîn

teii“). Vremea frumoasă de ieri 
a favorizat participarea miilor de 
oaspeți veniți la Sovata, la dife
rite acțiuni cultural-sportive or
ganizate în aer liber. Mulți oas
peți au poposit pe malurile lacu
rilor Ursu și Aluniș, prof ițind de 
apa caldă și de razele binefăcă
toare ale soarelui. Alții s-au pre
gătit încă de dimineață pentru 
excursia organizată de casa de 
cultură, cu scopul de a vizita 
punctele turistice „Muntele de 
sare“ și „Grota Ursului“. Partici- 
panții la excursie au putut cu
noaște împrejurimile pitorești ale 
stațiunii. Pe o frumoasă terasă 
naturală, situată deasupra lacului 
Ursu, în acordurile orchestrei de 
muzică ușoară a casei de cultură, 
s-a încins o horă. După-amiază, 
pe terenurile de sport, au avut 
loc diferite manifestări sportive. 
Programul zilei de ieri la Sovata 
s-a terminat cu o seară de dans.
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SFATUL SPECIALISTULUI

SĂ PREGĂTIM DE PE ACUM Carnet cultural
RECOLTA ANULUI VIITORîn această vară recoltarea cereale

lor păioase se face în condiții mai deosebite față de alți ani : zilele călduroase alternează cu cele ploioase. Ținînd seama de aceasta, oamenii muncii din agricultură trebuie să-și organizeze cit mai bine munca, să folosească din plin timpul bun de lucru. Intensificînd ritmul recoltatului colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare nu trebuie să uite că tot în această perioadă se pun și bazele producției viitoare.îndată după recoltarea plantelor agricole trebuie să pregătim solul pentru culturile următoare, indiferent de data cînd se face semănatul. Cea mai importantă lucrare a solului este aratul. Imediat după recoltarea cerealelor păioase, solul avînd umezeală suficientă, arătura se face cu cheltuială minimă de energie, și combustibil. Solul lucraț în acest moment este mărunțit uniform pe toată adîncimea de lucrare, iar procesele fizice și biochimice favorabile se desfășoară cu intensitate maximă Ca urmare plantele vor găsi cantități mari de elemente nutritive în forme solubile. Uscarea solului sub valoarea optimului de umiditate reduce sau chiar înlătură toate efectele favorabile amintite.în acest an, precipitațiile abundente care au căzut în lunile mai, iunie și în prima decadă a lunii iulie au făcut ca în sol să se acumuleze o cantitate importantă de umezeală pe toată adîncimea stratului arabil. Această împrejurare deosebit de favorabilă, care se întîlnește a- proape în toate zonele agricole ale țării, trebuie valorificată în întregime. Este necesar să se are în 3—4 zile toate suprafețele de pe care s-au strîns recoltele. Efectuarea aratului imediat după recoltare este determinată de pierderile mari de apă ce se înregistrează după ce suprafața terenului a rămas descoperită. în a- ceastă vară, pierderile de apă în unitatea de timp sînt mai mari decît în alți ani deoarece în miriște sînt foarte multe buruieni care consumă cu lăcomie apa din pămînt.Pentru ca stratul arabil al solului să fie cît mai omogen, fără goluri mari de aer. este necesar ca plugul să lucreze în agregat cu cel puțin un corp de grapă stelată. Procedînd astfel, se creează condiții ca și apa provenită din ploile repezi de vară, care vor cădea după efectuarea arăturii, să fie înmagazinată în întregime.Pe terenurile plane, de șes, și pe terase arătura trebuie să fie netedă la suprafață. în schimb, pe terenurile situate in pantă este necesar ca

Prof. dr. Irlmle STÀICU 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîneea să fie neuniformă. în acest ultim caz, aratul trebuie să se execute de-a lungul curbelor de nivel și la adîncimi diferite. Se va ara cu plugul întorcător bibrăzdar, fără grapă stelată, la ducere la adîncimea de 10—12 cm, iar la întoarcere la adîncimea de 20—22 cm și chiar mai a- dînc. Printr-o astfel de arătură, de cîte două brazde la adîncimi diferite, se vor forma coame mai mari al- ternînd cu coame mai mici, orientate de-a lungul curbelor de nivel ; ele vor opri scurgerea la suprafață a apei provenite din ploile de vară care nu au pătruns imediat în sol. în acest fel, este stăvilită eroziunea, adică spălarea și transportarea solului spre baza pantei. Acest procedeu simplu, dar cu efecte favorabile deosebit de însemnate, se poate a- plica cu cea mai mare ușurință, deoarece tractoarele sînt prevăzute cu dispozitiv hidraulic care permite să se regleze plugul la adîncimea dorită. Dacă din cauza ploilor mari, care cad. suprafața arăturilor se nivelează. atunci este nevoie ca arătura să se rărițeze de-a lungul curbelor de nivel, adică să se facă rigole la depărtare mai mare sau mai mică între ele. în raport cu panta terenului Pe solurile nisipoase și pe nisipurile care în cursul verii pot fi spulberate de vînt, arăturile pentru semănăturile de toamnă sau de primăvară se vor face numai înainte de semănat.înainte de executarea aratului se vor răspîndi la suprafața terenului eliberat de recoltă îngrășăminte minerale și anume întreaga doză de în- grășămînt cu fosfor și jumătate din doza de îngrășămînt cu azot, urmînd ca cealaltă jumătate de doză să se dea înainte de semănat, sau primăvara, devreme. Administrarea îngrășămintelor minerale nu întîrzie aratul, căci se folosesc cantități relativ mici, de cîteva sute de kilograme la hectar. Aplicarea îngrășămintelor organice însă poate întîrzia mult lucrarea, deoarece se folosesc cantități mai mari, iar încărcarea, transportul și' răspîndirea gunoiului de grajd cer.iimp mult și mijloace de transport numeroase. în acest caz, este necesar ca imediat după ce s-a eliberat terenul de recoltă să se facă o dublă discuire. Această lucrare va crea la suprafața terenului un strat afinat care va păstra apa în sol, va reține precipitațiile provenite din

ploile de vară. Pe măsură ce se răs- pîndesc îngrășămintele organice, și îndeosebi gunoiul de grajd, se face aratul, lucrare care trebuie executată foarte curînd, după ce s-au împrăștiat îngrășămintele organice.Tot o dublă discuire se recomandă și în cazul cînd nu dispunem de tractoare suficiente pentru a executa aratul în curs de trei-patru zile de la eliberarea terenului. După ce tractoarele ocupate la recoltare, balotat paie, transporturi, recoltat plante furajere se eliberează se poate trece la arat. Și în acest caz, discuitul este o lucrare ajutătoare pentru conservarea apei din stratul arabil.Executarea la timp, de bună calitate și pe întreaga suprafață a arăturilor de vară are, în acest an, și o altă însemnătate, care derivă din condițiile climatice speciale ale anului în curs. în caz că timpul se va ■menține cu perioade reci și umede în cursul verii, așa cum se prevede de altfel, atunci porumbul își va prelungi vegetația. Aceasta înseamnă că el va elibera terenul tîrziu, că nu va fi timp suficient pentru pregătirea solului înainte de epoca optimă de semănat a griului de toamnă. în a- cest caz, va trebui să semănăm grîul de toamnă pe suprafețe însemnate arate din vară. Aceasta impune să se ia măsuri pentru aplicarea de îngrășăminte minerale, insecto-fungi- cide si ierbicide. Arătura de vară trebuie să fie bine întreținută, să aibă în permanență un strat afînat la suprafață, curat de buruieni.Perioada cu ploi abundente din lunile mai-iunie s-a prelungit și în luna iulie. Există zone agricole unde solul și-a format rezerve mari de apă. Aici, este bine să se cultive, după orz și grîu, ca a doua cultură, porumb sau sorg pentru furaj. Deși în anii trecuți aceste încercări nu au dat rezultate satisfăcătoare în toate zonele agricole, îndemnăm pe inginerii agronomi din gospodăriile de ■stat și gospodăriile colective să cerceteze rezervele de apă din terenurile cultivate cu orz și grîu și acolo unde găsesc solul umed pe adîncimea de 40—50 cm de la suprafață să se semene cu încredere plantele furajere indicate. în felul acesta se vor obține recolte mulțumitoare de nutrețuri.Executînd la timpul potrivit aceste lucrări, la un înalt nivel agrotehnic și diferențiat de la un loc la altul, în funcție de condițiile concrete din fiecare unitate, colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T. vor crea, încă de pe acum, condiții favorabile pentru obținerea de producții sporite în anul viitor.

DISCURI NOI
Opera dramatică a lui Shakespeare a 

inspirat, de-a lungul i.mpului, pe nu
meroși compozitori — de la preclasicul 
Henry Purcell și romanticii Mendelssohn- 
Bartholdy și Ceaikovski, la contempora
nul Serghei Prokofiev — dezvoltînd o 
literatură muzicală deosebit de bogată, 
cum poate nici o altă operă literară n-a 
mai generat. Din literatura muzicală 
shakespeareană, casa de discuri „Elec- 
trecord" a ales pentru imprimare, spre a 
marca sărbătorirea marelui dramaturg de 
la Stratford on Avon, Simfonia pentru 
cor, soliști și orchestră Romeo și Julieta 
de Hector Berlioz, lucrare de o nepieri
toare frumuseje.

Cele două discuri ce cuprind Simfo
nia (ECE 0138 și ECE 0139), realizate 
cu concursul corului și orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii conduse de 
Emanoil Elenescu și Alexandru Șumski, 
avînd ca soliș+i pe Zënaida Pally, Va
lentin Teodorian și Nicolae Florei, se 
remarcă prin interpretarea de calitate 
(inspirată, plină de poezie și drama
tism), prin înalta fidelitate ce vădeș’e 
perfectionarea tehnicii de captare a su
netului (echilibru perfect între soliști, 
cor și formația instrumentală, claritate 
datorită reproducerii îngrijite pe folie 
etc.). Părțile solistice sînt interpretate cu 
o fină înțelegere a stilului ; paginile or
chestrale ca și cele corale au o trans
parentă pe care o putem considera — 
folosind un termen consacrat — per
formantă. Imprimarea este însoțită de o 
interesantă prezentare a lucrării făcută 
de muzicologul Eugen Pricope, și de 
textul literar pentru soliști și cor în tra
ducerea Marianei Dumitrescu.

O înregistrare de multă vreme aștep
tată de discofili este Coruri din opere, 
cuprinzînd o selecție din cele mai cu
noscute pagini corale de Verdi, Weber,

După terminarea aecerlșulul, la G.A.S. Sâlcuța, raionul TItu, a-a trecut la semănatul porumbului furajer

KASAN
...își vestește sosirea în arenă înain

te de a fi văzut, prin mici țipete ascu
țite, după care sub lumina reflectoa
relor își face apariția un omuleț ciu
dat. un fel de Statu-Palmă, cu o față 
plină de haz, cu un zîmbet bonom și 
doi ochișori neastîmpărați. Salută pu
blicul cu o caraghioasă pălărie verde 
și nu mai are nevoie de nici o altă re- 
comandație : Karandaș. Pe adevăratul 
său nume Mihail Rumeanțev, artist al 
poporului al R.S.F.S.R., Karandaș a 
contribuit direct la succesele circului 
sovietic, creînd o adevărată școală a 
unui nou tip de clown, un clovvn-ac- 
tor. virtuos tehnician da manej, dar și 
comic, de genul nu măi puțin celebru
lui său coleg — mai tînăr, Popov.

Karandaș, în ciuda1 vîrstei sale, a- 
duce în nisipul manejului o anume ti
nerețe necontrafăcută, o agilitate sur
prinzătoare. Poznele sale sînt executa
te tacticos, ca un ritual comic, și el se 
amuză o dată cu publicul cu care sta
bilește relații imediate. Lupta lui Ka
randaș cu un măgăruș încăpățînat, cu 
o statuie care se desface mereu în bu
căți, stîrnește un rîs copios. Reînviind 
din antologia umorului de circ unele 
momente comice, Karandaș le inter
pretează într-o manieră personală, a- 
dăugîndu-Ie, aș spune, și puțină poe
zie, după modelul marelui Chaplin. De 
bun efect sînt și unele din scurtele 
sale apariții, acele inepuizabile surse 
ale risului legate de efortul major 
pentru a obține un efect minim. (După 
o întreagă pregătire tehnică a unei 
farfurii, Karandaș o sparge tacticos 
cu un ciocan, ieșind triumfător de... 
isprava sa).

Avînd cap de afiș pe acest valoros 
comic, Circul din Moscova prezintă un 
program de o seară. Tempo-ul specta
colului și al fiecărui număr în parte 
e cuceritor. Am aplaudat evoluțiile 
grațioase ale unei mici balerine... pe 
sîrmă, Valeria Volkova, trucurile de e-

fect dublate de o impecabilă tehnică 
ale iluzioniștilor Irina și Boris Heifeț, 
jongleriile pe cal ale lui Viaceslav Po
pov, evoluțiile la „perș“ ale Rozei și 
ale lui Iurii Polevneovî, eleganța rit
mică a dresurei de cai, zborurile... an- 
tigravitaționale ale gimnaștilor și al
tele. Nu se poate să nu fie subliniată 
și buna aparatură tehnică — auxiliar 
atît de prețios al unui artist de circ.

în vreme ce Karandaș și colegii săi 
obțin meritatele aplauze ale publicului 
bucureștean, artiștii romîni de circ în 
turneu, departe, la Arhanghelsk, pre
zintă îri arenă pe ghidușii Păcală și 
Tîndală într-un spectacol feeric de 
inspirație populară. Din acest schimb 
de spectacole arta circului nu are de- 
cît de cîștigat, și cu ea o dată și pu
blicul.

Wagner, Mascagni, Puccini și Gounod. 
Discul (ECE 0145), a fost realizat de 
orchestrele simfonice ale Radiotelevi
ziunii și Cinematografiei, avînd la pu
pitru pe dirijorii Emanoil Elenescu, Ca
rol Litvin și Alexandru Șumski. Sînt in
cluse în această culegere coruri de mare 
popularitate, printre care cel a sclavilor, 
din actul IV al operei „Nabucodonosor", 
și corul triumfal din actul II al operei 
„Aida” de Verdi, corul mut din actul II al 
operei „Madame Butterfly" de Puccini, 
corul soldajilor din actul II al operei 
„Faust" de Gounod. Interpretarea, re
producerea pe disc asigură o bună au
diție. Prezentarea operelor (Traian Nanu) 
înlesnește înțelegerea mai apropiată a 
fragmentelor imprimate pe acest reușit 
disc.

De la Grigoraș Dinicu, virtuos al vio
rii, cunoscut în fără și peste hotare, 
ne-au rămas puține imprimări (circa 40). 
Este meritul casei de discuri „Electre- 
cord" de a fi colecfionaf și recondițio
nat cu grijă opt dintre creațiile neuita
tului artist și de a le fi prezentat pe 
discul Recital Grigoraș Dinicu (EPD 
1063). Culegerea cuprinde cîteva ca
podopere ale genului : „Ceasornicul", 
„Sîrba și hora de la Teiș", „Ciocîrlia", 
„Doina Oltului", „Hora Mărțișorului”. 
Deși uneori se aude fîșîiful discului 
standard după care au fost reimprimate 
melodiile (neajuns pe care tehnica nouă 
nu l-a putut înlătura), emo|ia pe care o 
produc melodiile create și cîntate de 
Dinicu este autentică, profundă. Arcușul 
marelui violonist popular realizează pa
gini de rară virtuozitate, de natură să-l 
cucerească pe cel mai exigent ascultă
tor. Imprimarea de fa|ă nu trebuie să 
lipsească din nici o discotecă, ea face 
accesibilă o parte din tezaurul arfei 
muzicale romînești, ilusfrînd marile va
lori ale creafiei populare. Prezentarea 
discului este făcută de Gh. Ciobanu.

Mircea SIMIONESCU

Săptămîna 
aceasta pe ecrane

La strada — film realizat în studiourile italiene de regizorul Federico Fellini în rolurile principale Giulieita Mașina și Anthony Quinn. Filmul a fost distins cu premiul Oscar pe anul 1S56. (în fotografia de jos : o scenă din film).
Comisarul — producție a studiourilor italiene în regia lui Luigi Comencini Eroul acestei producții — un subcomisar la chestura politiei din Roma — este interpretat de Alberto Sordi.
Domnul Topaze — realizare a studiourilor engleze după piesa cu același nume de dramaturgul francez Marcel Pagnol. In rolul titular : Peter Sellers.Al. POPOVICI

Construcții șl flori
Foto : Gh. Vințila

Ne scriu corespondenții voluntari
OAMENI CURAJOȘI ȘTRAND CU... PROGRAM ARTISTIC

PERFECȚIONĂRI TEHNICE

Era către ora primului. La uni
tatea a IlI-a a cooperativei „Me
talica' din Capitală se reparau 
piesele auto ce trebuiau predate 
cît mai repede beneficiarilor. Deo
dată, o limbă de foc a țîșnit în ate
lier din cauza vaporilor de neofa- 
lină cu care se lucra. Incendiul 
prezenta pericolul unei explozii, în- 
trucit nu departe se aflau cîteva 
tuburi cu oxigen. Din cauza focu
lui si a fumului gros, cei prezenți 
erau stingheriți în stingerea flăcă
rilor. Intervenind operativ, tov. 
Nicolae Marinescu a reușit ca, îm
preună cu alți cîțiva lucrători, să 
îndepărteze mai intîi tuburile de 
oxigen și apoi, cu ceea ce aveau la 
îndemână, să înăbușe flăcările. In
cendiul a fost localizat și lichidat. 
Această intervenție a evitat pagu
be ce puteau fi destul de mari.

Negri de funingine, cu hainele 
pîrlite de flăcări, cooperatorii uni
tății „Metalica" erau bucuroși că 
au salvat bunurile cooperativei și 
că produsele care trebuiau pre
date clienților se aflau în bună 
stare. Pentru fapta curajoasă de 
care a dat dovadă in salvarea bu
nului obștesc, Nicolae Marinescu a 
fost evidențiat

Ion MALANCU 
cooperator

' Oricine se duce la ștrand dorește 
în primul rînd apă pentru scăldat 
și, eventual, nisip pentru plajă. La 
ștrandul din orașul nostru, Roman, 
apă este destulă ; nisip — mai pu
țin, din neglijența Întreprinderii 
comunale. De la o vreme, ștrandul 
oferă și... program artistic. Iată 
cum stau lucrurile. Întreprinderea 
tuțelară închiriază ștrandul pentru 
serbări cîmpenești, mai ales dumi
nicile, cînd afluența este mai mare. 
Și atunci, în loc de taxa obișnuită 
de intrare, cetățenilor li se pretin
de o sumă de cîteva ori mai mare. 
Intr-una din duminicile trecute, 
începînd de la ora 10 dimineața 
s-au vîndut bilete pentru serba-

rea cîmpenească. Urma să vină o 
brigadă artistică, brigadă care pînă 

la apusul soarelui, și deci pînă la 
plecarea cetățenilor, nu și-a făcut 
apariția. Aceeași poveste s-a repe
tat și o săptămână mai tîrziu. Con
sider că este un abuz să-l silești 
pe cetățenii doritori de apă și soa
re să plătească pentru un program 
artistic încă... inexistent.

Sînt bune și serbările cîmpe
nești, dar de ce nu se organizează 
ele seara, după ce amatorii de baie 
au plecat, lăsînd ca ziua ștrandul 
să fie ștrand ?

Nicolae DRÀGÀNICÀ 
muncitor

La întreprinderea regională de 
electricitate Crișana există o pre
ocupare permanentă pentru aplica
rea unor procedee avansate de lu
cru. La unele stații s-a introdus 
reglarea de la distanță a tensiunii 
prin schimbarea raportului de 
transformare. Aceasta permite ur
mărirea permanentă a indicațiilor 
aparatelor de măsură și deci reali
zarea nivelului de tensiune dorit.

O tot mai mare răsplndire ca
pătă in ultimul' timp exploatarea 
automată a stațiilor de transforma
re, cu semnalizarea la domiciliul 
electricianului de serviciu. Pînă la 
finele lunii august, se va introduce

tele semnalizarea la patru stații. La 
centrala termică Voivozi am intro
dus nu de mult un procedeu îm
bunătățit de tratare chimică a apei. 
In acest fel s-a reușit să se reali
zeze o economie însemnată de e- 
nergie electrică. Pentru viitor, ne 
gindim să îmbunătățim și mai 
mult procesul tehnologic prin mo
dificarea focarelor cazanelor pen
tru arderea cărbunelui pulverizat ; 
randamentul cazanului va crește 
astfel cu 12—15 la sută.

Ladislau DOMBI 
muncitor

CINEMATOGRAFE
Madame Sans Gêno — film pentru e- 

cran panoramic : Patria (Bd. Magheru 
nr. 12—14). Ocolul pămîntulul !n 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : Re
publica (Bd. Magheru nr. 2), București 
(Bd. 6 Martie nr. 6), Aurora (Bd. Dimi
trov nr. 118), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare, colț cu Str. Lizeanu), Patinoarul 
„23 August“ (Bd. Muncii). Domnul To
paze — cinemascop : Carpați (Bd. Ma
gheru nr. 29), Excelsior (Bd 1. Mai nr. 
174), FI;, .ura (Șos. Giurgiului nr. 155), 
Arenele „Libertății“ (Str. 11 Iunie). Sta
dionul „Dlnamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare). Comisarul : Capitol (rulează șl 
la grădină — Bd. 6 Martie nr. 16), Fla
căra (Calea Dudești nr. 22), Modern (Pia
ța G. Coșbuc nr. 1), Grădina „Modern“ 
(Str. 11 Iunie nr. 75). Șeherazada — ci
nemascop ; Festival (Bd. 6 Martie nr. 
14), Grădina „Festival" (Pasajul „Eforie“), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vldu nr. 
5). Cerul și mocirla : Central (Bd. 6 
Martie nr. 2), Volga (Șos I. Pintilie nr. 
61). Kozara : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12), Feroviar (Calea Griviței nr. 80). Cel 
patru călugări : Union (Str. 13 Decem
brie nr. 5—7), Drumul sării (Str. Dru
mul Sării nr. 30) Program de filme 
pentru copii (dimineața) : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). Kaioian : Doina (după- 
amiază). Lumea mare a celor mici : 
Giulești (Calea Giulești nr. 56). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie nr. 18). Asasinul din car
tea de telefon : înfrățirea intre po
poare (B-dul Bucureștil-Noi). Tomis 
(rulează și la grădină - Calea Văcă
rești nr. 21). Dardée : Cultural (Piața 
I. Pintilie nr. 2). Anaconda : Dacia (Ca
lea Griviței nr. 137). Privește înapoi cu 
mînle : Buzești (rulează și la grădină — 
Str. Buzești nr. 9—11). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd : Crîngașl (Șos. Crin- 
gași nr. 42). Pacea (Bd Libertății nr. 
70—72). Slujnica : Grlvița (Calea Grivi
ței — podul Basarab), Dezrădăcinați! : 
Bucegl (rulează și la grădină - Bd. 1 
Mai nr. 57), Golful Elena : Unirea (Bd. 
1 Mai nr. 143). Totul despre Eva : Vit; 1 
(Calea Dudești nr. 97). Frații corslcanl
— cinemascop : Miorița (Calea Moșilor 
nr. 127), Viitorul (Str. M. Emfnescu nr. 
127). Douăsprezece scaune : Munca (Șos. 
Mlhai Bravu 221). Foto Habcr : Popu
lar (Str. Mătăsarl nr. 31). Doi colonel: Arta 
(rulează și la grădină — Calea Călărași 
nr. 153), Lira (rulează și la grădină - Calea 
13 Septembrie nr. 196). Apartamentul—ci
nemascop : Moșilor (rulează șl la gră
dină — Calea Moșilor nr. 221) Omul din 
fotografie : Cosmos (Bd. 30 Decembrie 
nr. 89). Am ajuns șl rege : Colentina 
(rulează și la grădină - Șos. Colentina 
nr. 84), Cotroceni (Șos. Cotrocenl nr. 9). 
Feriga de aur — cinemascop : Floreasca 
(Str. J. s. Bach nr. 2). Cascada diavolu
lui : Luceafărul (rulează șl la grădină
— Calea Rahovel nr 103 șl 118). Domni
șoara... Barbă-Albastră : Progresul (Șos. 
Giurgiului nr. 3). Dracul șl cele zece 
porunci : Ferentari (Calea Ferentari nr. 
86). Culisele varfeteulul : Grădina ..Vi- 
tan“ (Calea Dudești). Agatha, lasă-te de 
crime ! •. Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mal 
nr. 143). Comedianțil : Grădina „Auro
ra“ (Bd. Dimitrov nr. 118).

„IDEAL" DOAR NUMELE
In primăvară am cumpărat de la 

un magazin din Beiuș un cărucior 
pentru copii, marca „Ideal“, pro
dus de întreprinderea cu același 
nume din orașul Mediaș. Era as- 
pectuos, părea bine finisat, așa in
cit mi-am format convingerea că 
fusese lucrat cu grijă. Dar, numai 
la o lună de la data cumpărării, 
defectele ascunse au început să 
iasă la' iveală. Două roți în
scriau în urmă niște opturi, una 
făcea zgomot, alta avea bucșa

spartă. Văzînd că „mi s-a rupt că- 
ruța-n drum", cum spune cintecul, 
m-am adresat întreprinderii pro
ducătoare cu rugămintea să înlocu
iască roțile, dar nu mi s-a răspuns. 
Prin urmare nu mai pot folosi că
ruciorul. In comerț nu există roți 
de rezervă, iar căruciorul, după 
cum este știut, nu se vinde cu ter
men de garanție. In acest caz. ce 
am de făcut ? Poate întreprinderea 
„Ideal" va găsi un răspuns,

Petre BENKES
tehnician

LA PUNCTUL DE TRANSBORDARE
In fiecare zi, în stația C.F.R. 

Satu-Mare se face transbordarea 
unor cantități mari de bușteni de 
fag, de la linia normală la linia în
gustă de unde pleacă, apoi, pentru 
prelucrare la Bixad. Aici, sosesc 
insă un număr mai mare de va
goane de cale normală care depă 
șese capacitatea celor de linie in 
gustă. Din această cauză, o bună 
parte din vagoanele normale în
cărcate cu bușteni staționează 
multe, ore pînă să le vină rindui la 
transbordare. Desigur, acest fapt 
atrage după sine o serie de conse 
einte negative. Numai in cursul 
lunii iunie, de pildă, norma de 
staționare a unui vagon a ajuns de 
la 14 ore, cît este admis, la 48 ore, 
nemaivorbind că, de pe urma aces
tei situații, au de suferit întreprin
derile cu care avem contracte.

Deseori, in consfătuirile de pro 
ducție, cind s-au discutat aceste 
neajunsuri, muncitorii au propus 
să se facă o planificare eșalonată 
a vagoanelor, iar macaraua exis 
tentă, care nu mai poate face rață 
cerințelor, să fie înlocuită Studiind 
propunerile, Direcția regionala 
C.F.R. Cluj a găsit un mod ie so 
luționare care mi se pare nepotri
vit. Pentru descongestionarea sta 
ției a sistat un timp transporturi 
le pentru ca după un timp să ne 
pomenim din nou cu vagoane imo
bilizate. In ce privește înlocuirea 
macaralei, e drept, s-a adus o ma 
cara mai mare și materialele ne 
cesare, dar nit înțelegem de ce se 
tărăgănează montarea ei.

loan LUCACIU
magazioner

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 - Jurnalul televiziunii. 

19.10 — Pentru tineretul școlar : Isaac 
Newton — vizită la Muzeul tehnic. 
19.40 — Sfaturi utile pentru plajă ; Soa
re șl aer. 20.00 — Vitrina literară, 20,50 
— Cine sînt ei — reportaj din activita
tea grupelor sanitare 21.10 - Telesport. 
21,30 — Montaj folcloric ..De dor și de 
veselie" In încheiere : Buletin de știri 
și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA.
Ieri In țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în Banat și Ardeal, unde, cu 
totul izolat, s-au semnalat averse și des
cărcări electrice după amiază. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul estic. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 30 de grade la 
Tulcea, Vaslui, Tecuci șl Galați și 2) de 
grade în orașul Dr. Petru Groza. In 
București : vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cer mal mult senin. Vîn
tul a suflat slab, pînă la potrivit din 
șectorul nord-est. Temperatura maximă 
a fost de 30 de grade. Timpul probabil 
pentru zilele de 14, 15 și 10 Iulie : In 
țară : Vreme în general frumoasă, cu 
cer variabil, mal mult senin noaptea și 
dimineața. Izolat, vor cădea ploi sub 
formă de averse ; vînt slab, pină la po
trivit. Temperatura va scădea ușor In 
nord, dar permanent staționară în rest. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximele între 22 șl 32 de 
grade. Local mai ridicate. In București 
și pe litoral : vreme în general frumoa
să, cu cer variabil, vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura staționari,
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Pe traseu

si comentarii>

Tinerii — animalen ai întrecerii© •

BUZĂU (prin telefon). — Ieri, cei 51 de 
cicliști înscriși la cea de-a XVII-a ediție 
a „Cursei Scînteii" au luat startul pornind 
să străbată prima etapă a tradiționalei 
întreceri. La plecare, în prezența unui 
numeros public, concurenții au fost salu
tați de tovarășul Ion Cumpănașu, redac
tor șef adjunct al ziarului „Scînteia", care 
a urat participanților drum bun și per
formanțe cît mai valoroase.

Etapa a început pe bulevardele cen
trale ale Capitalei. Cicliștii au parcurs 
circa 10 km în plină viteză prin fața a 
mii de bucureșteni, ieșind apoi în 
șosea, spre Ploiești. Alergătorii iuțesc rit
mul pedalmd cu nădejde. Pînă în apro
piere de Ploiești plutonul s-a menținut 
compact, deși pe alocuri viteza a depă
șit 50 km pe oră. Printre animatorii în
trecerii de ieri s-au aflat dinamoviștii, un 
alergător de la „Olimpia", cicliștii oas
peți din Bratislava. Dorința de a se situa 
în fruntea caravanei, de a ocupa un loc 
mai bun la sprintul din centrul orașului 
Ploiești o manifestă în special Ciumefi, 
Grigore și cehoslovacul Wencel. întîie- 
fatea se tranșează de-abia în apropierea 
liniei de sprint, pe care o trece primul 
Wencel, apoi Ciumeti și Grigore. Pe pa
vajul străzilor către Mizil plutonul. peda
lează răsfirat pentru ca o dată ajuns pe 
asfalt să se grupeze ocupînd șoseaua de 
la o margine la alfa...

Sprintul din Mizil aparține tineretului. 
Constantin Ciocan a avut satisfacția vic- 
„tpr-iei la sprintul din oraș, urmat de Gon- 
jea și Gera, colegi de promoție.

Pe această- distanță a fost interesant 
de urmărit cum se comportă debutanții 
cursei. Majoritatea lor au stat cît mai a- 
proape de cei ce conduceau plutonul. Pe 
lungi porțiuni de traseu în urmă i-am vă
zut mai des pe unii alergători consacrați 
(printre ei și pe C. Dumitrescu) decît 
pe cicliștii reșițeni, de pildă, care sînt la 
prima competiție de mare amploare. 
S-ar putea ca unii dintre cei îndreptățiți 
la cîștigarea cursei să-și fi rezervat ieri 
forțele pentru azi, pentru mîine. Să spe
răm că acesta a fost motivul quasi-ano- 
nimatului, în care s-au complăcut în pri
ma etapă...

Cu 20 de km înainte de Buzău plutonul 
compact pedala molcom. însuflețiți de în
demnurile primite din partea antrenorilor, 
cicliștii din fruntea plutonului măresc vi
teza. Un grup de 8 alergători reușesc să 
la un mic avans. Nicolae Grigore, iniția
torul la evadare, avea să aibă pînă la 
sfîrșit satisfacții depline. Pe ultimele sute 
de metri el s-a instalat în frunte și nu a 
mai putut fi întrecut. Pentru învingător — 
ca și pentru Ardeleanu — (Steaua), Wen
cel (M. V. Bratislava), Zanoni, Șelaru, Bă- 
dără (Dinamo), Pelcaru (Olimpia) și Nicu- 
lescu (Steaua) cronometrele au marcat 3 
ore, 34 minute, 42 secunde. Etapa a avut

Spartachiada republicană
r—n I us ne umii»———————w—wnw—wiiiwnw

Printre sportivii clubului „Metalul"
Pe malul lacului Tei, la baza sporti

vă „Sirena" — amenajată cu grijă de 
organizatori — peste 200 de tineri șl ti
nere din asociațiile clubului sportiv 
„Metalul" din Capitală s-au întîlnit la 
startul ultimelor întreceri ale etapei ra
ionale. La faza de masă (pe asociații) a

142 km. Plutonul în frunte cu G, Moicea- 
nu (Dinamo) a sosit după 12 secunde.

ARE CUVÎNTUL 
ÎNVINGĂTORUL ETAPEI

„Sînt mulțumit, nespus de mulțumit. 
Fuga nu a fost ea prea mare dar cele 
cîteva acțiuni de la care nu am lipsit 
m-au cam obosit. Ce să-i faci I în ciclism 
fără efort, fără curaj nu poți culege roa
dele. Am pornit bine, dar greul luptei 
pentru cîștigarea cursei abia a început. 
Luni, spre Onești, și marți spre Miercu
rea Ciuc se va vedea valoarea fiecăruia".

★
Etapa a 2-a a „Cursei Scînteii" are loc 

astăzi pe ruta Buzău-Rîmnicu Sărat-Foc- 
șani-Adjud-Onești, Plecarea din Buzău se 
va da la 14,30 ; sosirea la Onești în ju
rul orei 19,00.

Ion DUMITRIU

FOTBAL

Dinșm© și Steaua sau calificat 
in finala „Cupei BL P. iomsne"

Ieri la Constanța și Pitești s-au 
desfășurat meciurile din cadrul semi
finalelor „Cupei R. P. Romine“. Par
tidele, disputate cu ardoare, au luat 
sfirșit cu victoria formațiilor bucu- 
reștene Dinamo și Steaua, care se 
vor întilni duminică in finala aces
tei importante competiții.

DINAMO BUCUREȘTI - 
CR1SÜL ORADEA 10> ■CONSTANȚA (coresp. „Scînteii").— Prezența celor aproape 15 000 de spectatori pe stadionul 1 Mai din Constanța era justiiicată. Două e- chipe din prima categorie se întîl- neau în semifinala ,;Cupei R.P.R.'. Jocul a fost în general frumos, de bună factură tehnică. Timp de 105 minute tabela de marcaj a rămas... albă. De-abia după aceea, dintr-un corner excelent executat de Haidu, Frățilă înscrie cu capul primul gol— 1—0 pentru dinamoviști. Cu acest scor s-a terminat partida.De-a lungul celor 120 de minute 

competiției au participat peste 47 000 
de sportivi.

Slmbătă după-amiază au fost pro
gramate ultimele finale. In timp ce 
concurenții se grăbeau spre locurile de 
întrecere, spectatorii s-au împărțit după 
preferințe : unii au rămas să urmă
rească probele atletice și cele două 
jocuri de fotbal, alții au luat loc în tri
bunele terenurilor de handbal sau volei. 
Finala de fotbal a fost cîștigată de for
mația „Acumulatorul", la volei mascu
lin primul loc a revenit echipei 
IPROFIL, iar la volei feminin și la 
handbal — masculin și feminin — cei 
mai buni s-au dovedit reprezentanții a- 
sociației sportive F.R.B. Dintre partid- 
panții la probele de alergări s-au re
marcat tinerii Andrei Rizea, Ema Ra
dar și Gheorghe Neagu.

Inițiativa organizatorilor de a com
pleta programul întrecerilor din cadrul 
etapei raionale a spartachiadei republi
cane cu diferite demonstrații (realizate 
de sportivii fruntași din secțiile de mo- 
tociclism, lupte și box) s-a dovedit 
foarte bună și a contribuit la creșterea 
atractivității programului găzduit de 
baza sportivă „Sirena". In schimb, a 
surprins neplăcut felul în care organiza
torii au înțeles să desfășoare festivita
tea de premiere după diferitele probe 
sau meciuri. In loc să Urce podiumul 
învingătorilor, să primească felicitările 
și premiile cuvenite,. cîștigătorii prime
lor locuri au fost invitați să „treacă" 
pe la secretariatul concursului unde s-a 
făcut o birocratică distribuire a diplo
melor și cupelor, principala grijă fiind 
aceea ca „fiecare să semneze de pri
mire". Ce eficiență pot avea asemenea 
metode P în fotografia alăturată : sosi
rea în proba de 100 m plat.

Dan GÎRLEȘTEANU

® La combinatul de îngrășămin
te azotoase din Nevinnomîsk, ținu
tul Stavropol, care folosește ca

Primul purtător al tricoului galben

Gospodăria „Revolucion — uunuj/u- < 
(Cuba) obține venituri însemnate

del Rio 
rațelor

de joc ambele echipe au depus mult efort pentru a se califica în finală. Filmul jocului a fost interesant, deși golul victoriei dinamo- vișiilor a fost înscris abia după prelungiri.S-au remarcat Popa, Haidu, Nun- weiller III și Pîrcălab de la Dinamo, Solomon, Szakacs, Vlad și Mănescu de la Crișul-Oradea.Partida s-a desfășurat într-o notă de deplină sportivitate la care și-a adus contribuția și arbitrajul bun prestat de Hakki Gûrüz (Turcia).
STEAUA -C.S.M. SIBIU 2-1 (1-0)PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Mii de piteșteni precum și numeroși turiști din Sibiu șl București au venit ieri pe noul stadion din Pitești să a- siste la întîlnirea Steaua—C.S.M. Si
Semifinalele campionatului 
republican de junioriPenultimul act al campionatului, republican de juniori a avut loc ieri după-amiază pe stadionul Republicii din Capitală. In timp ce zeci de mii de bucureșteni relugiați in ștranduri înotau în lacurile Herăstrău sau Floreasca, două-trel mii de pasionați ai sportului cu balonul rotund, sfidînd căldura, au luat loc în tribune pentru a asista la întîlnirea celor patru semiiinaliste : C.S.M. Cluj, Știința Timișoara, Știința Galați și Știința București. Din păcate, meciul dintre C.S.M.-Cluj și Știința-Ti-
UN MECI DE VERIFICAREPe stadionul Giulești, echipa Rapid — care va întîlni miercuri formația Dinamo Tirana în cadrul turneului balcanic de fotbal — a susținut o partidă de antrenament cu Metalul Floreasca. Rapidiștii au practicat un joc bun și au obținut victoria cu 3—1 (1—0) prin punctele realizate de Oblemenco, Dumitriu II și Năsturescu. Pentru Metalul Floreasca a înscris Olaru (din 11 m). în deschidere, juniorii celor două echipe au terminat jocul cu rezultatul de 0—0.
PRONOSPORT

Concursul nr. 28 din 12 lulle 1964

Crlșul-Dlnamo București 2
C.S.M. Sibiu-Steaua 2
Ferencvaros-Szeged 1
M.T.K.-Gyor X
Diosgyor-Tatabanya X
Pecs-Vasas 2
Debreccn-Honved 2
Dorog-Ujpest ■ 1
Lang-Dunaujvaros 2
Szallitolr-Borsodi B X
Egyetertes-Budatok 1
E.V.T.K-Egrl Dozsa 2

biu din semifinalele „Cupei R. P. Ro- mîne". Jucătorii celor două echipe, îndeosebi cei de la Steaua, s-au angajat încă din primele minute într-o luptă avîntată creînd multe faze frumoase. Impresionează cursele rapide ale extremelor Sorin Avram și Crăi- niceanu. După cîteva situații bune de a înscrie, ratate de ambele părți, Steaua deschide scorul în minutul 20 prin Voinea la o minge centrată de către Sorin Avram. In repriza I jucătorii din Sibiu revin de mai multe ori în atac, însă fără succes. Totuși, ei reușesc să egaleze în minutul 58 printr-o lovitură de la 11 metri executată de Văcaru. Apoi, militarii ridică scorul la 2—1 după o acțiune personală a Iul Crăiniceanu. De menționat că Steaua a ratat o lovitură de la 11 metri prin Constantin care a trimis mingea in bară.

mișoara, programat pentru ora 15,30, a început cu circa 25 de minute in- tîrziere, deoarece amîndouă formațiile s-au prezentat pe teren în tricouri albe. întîlnirea nu a fost nici ea la Înălțime, — cu multe faze în- cîlclte, pase la întîmplare etc. Mai inslstenți, clujenii au învins cu 2—1.Spre deosebire de primul, meciul al doilea, dintre Știința-București și Știința Galați a fost mult maf dina- mic, mai plăcut. S-a jucat iute, cu șuturi pe poartă, unii juniori ca Mo- roianu, Bulfan și Balcangiu (Știința- Galați), Păiș și Al. Popescu (Știința- București) evidențiindu-se. Pînă la urmă au cîștigat întîlnirea cu scorul de 2—0 jucătorii gălățeni. Așadar, în finala campionatului de juniori se vor întîlni formațiile Știința-Galați și C.S.M.-Cluj.

Presa sovietică relatează despre 
realizările obținute de constructo
rii comunismului pe șantierele 
noilor obiective industriale ale 
septenalului. Iată cîteva din ele : 

o La uzinele metalurgice din 
Novolipețk a fost dată în exploa
tare una din cele mai mari fabrici 
de aglomerare din Uniunea Sovie
tică. Clădirile ei se întind pe o 
suprafață de 80 hectare. Noua fa
brică va contribui la sporirea pro
ducției de fontă și la îmbunătăți
rea calității metalului, scrie ziarul 
„Pravda".

o Din Tallin se anunță că în a- 
propierea centralei termoelectrice 
Pribaltiiskaia, care funcționează 
pe bază de șisturi bituminoase, a 
început construcția unei noi uzine 
electrice — Novo-Pribaltiiskaia, cu 
o capacitate de 2 400 000 kW. Se 
prevede ca primul agregat al cen
tralei să intre în funcțiune în 
preajma celei de-a 50-a aniversări 
a marelui Octombrie.

9 Zilele trecute la combinatul 
metalurgic din Magnitogorsk a fost 
pus în funcțiune un nou furnal. 
Este cel mai mare furnal din Ural, 
scrie ziarul „Trud" ; numai trans
portarea producției sale de o zi ne
cesită cîteva trenuri de cale fera
tă. Pentru turnarea temeliei furna
lului, pentru construirea stațiilor 
de pompare, a estacadei cu buncăr 
și a altor obiective ale complexu
lui au fost excavați peste un mi
lion metri cubi de pămînt.

Sportul peste hotare
9 Numai 14 secunde îl mai despart acum 

pe Poulidor de purtătorul tricoului galben 
Anquetil. în cea de-a 20-a etapă a „Turu
lui ciclist al Franței“, disputată duminică, 
Poulidor și Bahamontes, un alt pretendent 
la victoria finală, s-au comportat excelent 
și au reușit să reducă diferența dintre ei 
și actualul lider. Etapa în lungime de 237 
km a fost cîștigată de spaniolul Jimenez 
cronometrat în 7h 09’33” urmat de Baha
montes 7h 09'44” și Poulidor — 7h 10’33". 
Anquetil a sosit pe locul 5 în 7h 11’12’’.

Clasament : 1. Anquetil (Franța) 113 h 
25’53” ; 2. Poulidor (Franța) la 14’’ ; 3. 
Bahamontes (Spania) la 1'33’’ ; 4. Anglade 
(Franța) la 4’21” ; 5. Groussard (Franța) la 
6’49” ; 6. Foucher (Franța) la 7’55”. Luni 
se dispută etapa a 21-a.

în turul Franței (amatori) după 11 etape 
lider continuă să fie Garcia (Spania) ur
mat la 9’’ de Gimondi (Italia) și la 51” 
de Aimar (Franța). Etapa a 11-a : Mauriac- 
Clermont Ferrand (138 km) a revenit bel
gianului Spruyt în 3h 40’10’’.

TURNEUL DE BASCHET DE LA BRAȘOVîn ultimele două zile ale turneului de baschet de la Brașov, la care a participat șl reprezentativa de tineret a R. P. Chineze, s-au înregistrat următoarele rezultate : R.P.R. (seniori) — Selecționata Brașov 72—60 (32—29), R. P. Chineză (tineret) — R.P.R. (juniori) 63—55 (24—26), R.P.R. (seniori) — R.P.R. (juniori) 81—52 (31—22), R.P. Chineză (tineret) — Selecționata Brașov 87—55 (35—27). în urma acestor rezultate, clasamentul competiției arată astfel : 1. R.P.R. (seniori) 6 p; 2. R.P. Chineză (tineret) 4 p; 3. Selecționata Brașov 2p; 4. R.P.R. (juniori) 0 p.

întreceri la clasa „snlpe" 

materie primă gaze naturale, au 
fost date în exploatare secții noi. 
Printre acestea se numără capaci
tăți pentru producția de amoniac, 
o secție de condensare și un nou 
compresor de gaze.

• De pe șantierul fabricii de a- 
luminiu din Krasnoïarsk se anun
ță că zilele trecute constructorii și 
montorii au pus parțial în func
țiune cîteva agregate. Brigada de 
tineret condusă de Ivan Fedotov, 
scrie ziarul „Izvestia", a fost aceea

La Szombately (R. P. Ungară) s-a deschis o modernă casă de culiură

Automat vorbitor

• în piscina „Georges Vallery” s-a dis
putat cea de-a 27-a ediție a „Marelui pre
miu al orașului Paris“ la natație. în prin
cipala probă a competiției : 100 m liber, 
Alain Gottvalles (Franța) a obținut timpul 
de 54’’4/10 (nou record al Franței). El a 
fost urmat de compatrioții săi Curtillet — 
56” și Gropaiz — 56”4/10. Alte rezultate 
mai importante : 200 m liber : Alain Gott
valles (Franța) 2’03’*9/10 (nou record fran
cez) ; 100 m fluture : Jean Pommât (Fran
ța) rOT’0/10 ; 100 m bras.: Ross (R.F.G.) 
l’13"5/10 ; 200 m spate : Kueppers (R.F.G.) 
2’17”9/10 ; 200 m bras (femei) : Isabella 
Castane (Spania) 2’57’’6/10.

• Proba de simplu masculin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis de 
la Baastadt (Suedia) a fost cîștigată de 
australianul Roy Emerson, învingătorul 
turneului de la Wimbledon, care în finală 
a dispus cu 1—6 ; 7—5 ; 6—1 ; 6—2 de 
iugoslavul Nicola Pilici. La feminin, vic
toria a revenit jucătoarei Donna Floyd 
(S.U.A.), învingătoare cu 6—3 ; 5—7 ; 6—3 
în partida cu Ulla Sandluff (Suedia).

O în finala campionatelor Irlandei, dis
putate la Dublin, tenismanul englez Billy 
Wilson l-a întrecut cu 6—2 ; 6—2 ; 4—6 ; 
6—2 pe Roger Werksman (S.U.A.). Invin- 
gătoarea de la Wimbledon. Maria Bueno 
(Brazilia) a cîștigat proba feminină. Ea a 
învins-o cu 6—0 ; 6—1 pe cehoslovaca 
Vera Sukova.

Concursul de iahting 
de la Herăstrău

Sîmbătă și duminică, pe lacul Heră
strău s-au desfășurat cele 5 regate cu
prinse în programul întrecerilor de iah
ting din cadrul concursului organizat 
de clubul Știința din Capitală. La sfîr- 
șitul competiției, primul loc în clasa
ment a fost ocupat la clasa „finn" de 
P. Svoboda (Progresul) 4 392 p, iar la 
clasa „snipe” de Gelles-Podeanu (Știin
ța) 4 497 p.

care a realizat aici primele tone de 
aluminiu.

• Uzina „Strornmașina" din Mo- 
ghilev a început producția unor 
laminoare-conveiere specializate în 
executarea de elemente prefa
bricate pentru construcția caselor 
de locuit. Fiecare laminor are o 
lungime de 100 m. Productivitatea 
lor este de 100 mp de prefabricate 
din beton armat pe oră. Uzina va 
produce în anul acesta cinci lami
noare de acest fel.

Oamenii de știință de la Univer
sitatea din Dresda (R. D. Germană) 
pun la punct un aparat vorbitor. 
Ei au reușit printr-un vast sistem 
electronic să producă în mod sin
tetic vocalele și consoanele. Acea
sta se realizează pe baza unei ana
lize aprofundate a graiului, la care, 
între altele, trebuie stabilit ce 
frecvență are vorbirea diferitelor 
persoane, precum și . amplitudinea 
vibrației. Pe baza „automatului 
vorbitor" va fi construită o „secretară electronică" care va putea 
transforma graiul în scriere fone
tică.

Producție sporită 
de țesături

Muncitorii textiliști din R.P.D. 
Coreeană obțin noi succese în pro
ducția de țesături. Astfel, în pri
mele patru luni și jumătate ale a- 
nului s-au produs 395 000 metri țe
sături de mătase peste plan. Dato
rită îmbunătățirii utilajului, fabri
ca de țesături de mătase din Phe
nian a produs peste plan 254 000 
metri de mătase.

La toamnă 
in scoală nouă

5

(Urmare din pag. I-a)tie și la școlile din comunele Fumu- reni, Mitrofani; Scundu, raionul Dră- gășani, Bordușelu, raionul Slobozia, Jilavele, raionul Urziceni. în comunele Satul Nou și Costinești, din regiunea Dobrogea, lucrările au început din timp, însă acum materialele de construcție sînt depozitate în condiții necorespunzătoare, îndrumarea tehnică se face prea puțin simțită.
NICI UN RABAT LA CALITATELa cele mai multe dintre noile construcții școlare se remarcă o execuție de bună calitate. La aceasta contribuie aplicarea întocmai a prevederilor din proiecte, a recomandărilor organelor tehnice, folosirea unor materiale corespunzătoare, care asigură clădirilor durabilitate și o înfățișare plăcută. Pe alocuri mai stăruie însă unele deficiențe, se acceptă lucrări făcute de mîntuială. întreprinderea de industrie locală „Oltul“ din Slatina a livrat pentru construcția școlii din Alunișu, raionul Vedea, ferestre care aveau curburi și crăpături, „uitînd“ totodată să furnizeze și obișnuitele accesorii ; astfel ele nu pot fi închise. pare conducerea întreprinderii nu se interesează de calitatea materialelor trimise șantierelor ? Tot exigenței scăzute față de calitatea lucrărilor se datoresc denivelările de parchet la noua clădire a școlii din Coșereni, raionul Urziceni. Desigur că în timpul scurt rămas pînă la darea în folosință a noilor construcții școlare trebuie să se asigure un ritm susținut al desfășurării lucrărilor, dar nu este admisibil ca în ce privește calitatea lor să se facă vreun rabat.

★Constatările făcute cu prilejul raidului-anchetă arată că este da datoria comitetelor regionale și raionale de partid ca, pe baza analizei exigente a stadiului construcțiilor școlare, să îndrume sfaturile populare să ia toate măsurile pentru recuperarea^ rămînerilor în urmă care mai există, pentru realizarea unor lucrări de bună calitate, asigurînd darea în folosință la termenul planificat a acestor construcții. îndeplinirea acestei sarcini are o mare însemnătate pentru buna desfășurare a procesului instructiv în viitorul an școlar.
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încetarea din viață 
a tovarășului Maurice Thorez

NICOSIA Reuniune extraordinară
a Consiliului deNICOSIA 12 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, duminică s-a reunit la Nicosia Consiliul de Miniștri, într-o ședință extraordinară,, sub președinția arhiepiscopului Makarios, pentru a examina situația creată în urma știrilor difuzate potrivit cărora unități militare turcești au fost trimise în Cipru. Anterior, un purtător de cu- vînt al O.N.U. a declarat că forțele O.N.U. au observat și semnalat secretarului general U Thant sosirea mai multor sute de militari turci veniți în eșaloane de cîte o sută săp- tămînal. Cei mai mulți au debarcat în apropierea satului Mansoura
DEMONSTRAȚI!
ÎN CAPITALA MALTEILA VALLETTA 12 (Agerpres). — Agenția Reuter relatează că la 12 iulie a avut loc în orașul La Valletta, capitala insulei Malta, o demonstrație de protest împotriva politicii guvernului condus de Borg Olivier. După cum se știe, în urma referendumului organizat la începutul lunii mai, Malta urma să-și proclame independența. în acest scop au avut loc la Londra tratative între premierul Borg Olivier și Duncan Sandys, ministrul pentru relațiile cu Commonwealthul și pentru colonii al Marii Britanii. Pînă în prezent nu a fost stabilită însă data acordării independenței Maltei. La demonstrație au participat printre alții Dom Mintoff, liderul partidului laburist din Malta, conducători ai sindicatelor oamenilor muncii. Participanții la demonstrație au protestat, de asemenea, împotriva înrăutățirii situației materiale a oamenilor muncii și au cerut evacuarea bazelor militare străine de pe teritoriul țării. I
IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a Independenței Algeriei, Ia Al
ger a avut loc un mare miting. în fotografie : participanții la miting 

purtind pancarte

Pe străzile orașului Mexico în timpul alegerilor generale

După formarea guvernului ChombeLEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). — Ministrul de interne în guvernul congolez de tranziție, Munongo, a sosit în cursul zilei de sîmbătă la Elisabethville pentru a studia situația militară precum și starea de spirit a populației din Katanga. El a confirmat că foștii jandarmi, re- fugiați în prezent în Angola, se pot reîncadra în armata guvernului central congolez. într-un interviu a-

Miniștride pe coasta de nord-vest a insulei, care este controlat de ciprioții de origine turcă. La ședința Consiliului de Miniștri au participat, de asemenea, experți militari ciprioți greci.
★GENEVA 12 (Agerpres). — Reprezentantul guvernului grec pe lîngă Oficiul European al Națiunilor Unite, Dimitri Nicolareizis, a sosit la Geneva. După cum anunță agenția France Presse, el .urmează să aibă întrevederi cu Sakari Tuomioja, mediatorul O.N.U. în Cipru, cu care va examina unele aspecte ale situației din Cipru.

s. U. A. ATENTAT 
AL ELEMENTELOR RASISTE 
Măsuri adoptate 
de autoritățiWASHINGTON 12 (Agerpres). — Trei ofițeri de rezervă negri, care se înapoiau cu mașina de la un curs de instrucție militară, au fost atacați cu focuri de armă trase dintr-o altă mașină pe autostrada din apropiere de Colbert, statul Georgia. U- nul din cei trei negri, Lemuel Penn, directorul educației pentru adulți din districtul Columbia, a fost ucis. Președintele Johnson a intervenit personal pe lîngă guvernatorul statului Georgia, cerîndu-i să ia măsuri'urgente pentru descoperirea a- sasinului. Ministrul justiției, Robert Kennedy, a ordonat Biroului federal de investigații să procedeze imediat I la o anchetă împreună cu autoritățile locale. Guvernatorul statului Georgia a dat publicității o declarație în care condamnă această crimă și cere populației să nu se lase influențată de elementele extremiste.

cordat agenției France Presse, primul ministru Moise Chombe a afirmat că tulburările care au loc în Congo ar fi provocate și întreținute de alte țări africane. El a mai spus că intenționează să plece la Cairo însoțit de președintele Kasavubu pentru a participa la conferința șefilor de state și de guverne ai țărilor africane.

La Londra a început miercuri conferința primilor miniștri ai țârilor mem
bre ale Commonwealthului. Aspect din sala de ședințe

La conferința Commonwealthului
9 ÎNTREVEDERI BILATERALE ÎNTRE PARTICIPANT!
• ÎN PREAJMA DEZBATERILOR PRINCIPALSLONDRA 12 (Agerpres). — Lucrările conferinței primilor miniștri din țările Commonwealthului au fost suspendate pentru obișnuitul weekend, urmînd ca participanții la conferință să aibă o serie de întrevederi de informare în legătură cu problemele care urmează să fie dezbătute în cursul săptămînii viitoare.Prima din această Serie de întrevederi a avut loc între președintele Pakistanului, Ayub Khan, și ministrul de finanțe al Indiei, T. T. Krishnamachari, reprezentantul la conferință al primului ministru indian, Shastri. După cum subliniază agenția Associated Press, cei doi oameni de stat s-au referit în cursul celor aproape trei ore de discuții la problema viitorului Cașmirului.într-un comunicat de presă publicat la sfîrșituî întrevederii se a- rată că s-a discutat problema „menținerii unei atmosfere favorabile în vederea unoi- discuții indo- pakistaneze asupra divergențelor

La Karlovy Vary are loc cel de-al 14-lea Festival Internațional al 
Ulmului

SCURTEȘTIRI
LISABONA. Surse oficiale din Li

sabona au relatat că în cursul primei 
săptămîni a lunii iulie trupele portu
gheze au suferit pierderi în luptele din 
Angola. Numai în acțiunile forțelor 
armate coloniale din regiunea Lusita
nia 8 soldați portughezi au fost uciși 
iar numeroși alții răniți.

DAKAR. între Senegal și Gambia 
au fost semnate două acorduri pri
vind cooperarea dintre cele două țări 
în domeniul apărării și organizarea 
reprezentării diplomatice comune. A- 
cordurile vor intra în vigoare după 
ce Gambia va deveni independentă.

WASHINGTON. La cererea sa, am
basadorul Japoniei în S.U.A., Ryuji 
Takauchi, a fost primit la Departa
mentul de Stat de către subsecretarul 
de stat, George Ball. Potrivit agenției 
U.P.I., el a cerut ca Statele Unite să 
ia în considerație cererile guvernului 
japonez în legătură cu încheierea 
unui nou acord privind transportu
rile aeriene. într-o declarație făcută 
presei, Takauchi a spus că el a dis
cutat, de asemenea, cu George Ball o 
serie de probleme de interes mutual 
pentru ambele țări, între care proble
ma exporturilor de produse textile.

CAIRO. Ziartd „Al Ahram“ anunță 
că cea de-a doua conferință la ni
vel înalt a țărilor neangajate se va 
deschide la 5 octombrie. Această ho
tărîre a fost luată de comitetul am
basadorilor la Cairo al țărilor neanga
jate, comitet constituit de conferința 
de la Colombo. Potrivit ziarului egip
tean, 65 de țări vor primi invitații 
să participe la această conferință. 

dintre cele două țări și posibilității luării de măsuri pentru a se pune capăt acestor divergențe".Sîmbătă și duminică, premierul englez Douglas Home, Richard Butler, ministru de externe, și Duncan Sandys, ministrul pentru relațiile cu Commonwealthul și pentru colonii, au avut convorbiri neoficiale cu conducători ai delegațiilor.Çu prilejul examinării problemei Rhodesiei de sud delegații africani la conferință s-au pronunțat în favoarea adoptării unor acțiuni ferme de către țările Commonwealthului împotriva guvernului rasist al Rhodesiei de sud și pentru soluționarea democratică a acestei probleme.Reuter menționează, însă, că dezbaterile principale vor avea loc de-abia în cursul acestei săptămîni, cînd pe ordinea de . zi vor figura o serie de probleme, cum ar fi a- ceea a Rhodesiei de sud, care, cu siguranță, vor provoca dezbateri furtunoase.

DALLAS. Avocații apărării lui Jack 
Ruby au anunțat că vor continua de
mersurile privind apelul împotriva 
sentinței de condamnare la moarte a 
lui Ruby. în același timp, potrivit de
clarațiilor avocaților Tonahill și Bur
leson, Ruby a avut o nouă criză în 
timp ce stătea de vorbă cu ei în în
chisoarea din Dallas. La un moment 
dat, în timpul discuției, Ruby s-a re
pezit la unul dintre ei vrînd să-l lo
vească. Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, avocații apărării con
sideră această nouă criză ca un argu
ment în plus în sprijinul tezei că Ruby 
este bolnav mintal.

HAVANA. In cadrul Universității 
din Havana a fost inaugurat un nou 
institut de învățămînt superior — Fa
cultatea de agronomie și zootehnie. 
Noua facultate va juca un mare rol 
în pregătirea oadrelor de specialiști 
necesare dezvoltării agriculturii și zoo
tehniei Republicii Cuba.

PARIS. Tribunalul din Versailles 
a pronunțat sentința în procesul des
chis cu opt ani în urmă în legătură 
cu prăbușirea unui avion de pasageri 
de tip „DC-6“ aparținînd companiei 
de transporturi aeriene intercontinen
tale, care efectua zboruri pe linia Sai
gon—Paris. în catastrofa aeriană, care 
s-a produs în ziua de 19 februarie 
1956 în apropiere de Cairo, și-au gă
sit moartea 49 din cei 55 de pasageri 
și trei din cei 9 membri ai echipa
jului. Potrivit Agenției France Presse, 
tribunalul a condamnat pe Charles 
Billet, comandantul de bord al avio
nului acuzat de omor prin impruden
ță, la o amendă de 5 000 franci. Tot

ITALIA

Consultări pentru 
formarea noului guvernROMA. Potrivit agenției France Presse, delegații celor patru partide ai precedentei coaliții guvernamentale au continuat sîmbătă seară tratativele începute la 7 iulie pentru a se ajunge la un acord asupra programului noului guvern de centru- stînga.
„Săptămînă păcii 
în Baltica"ROSTOCK 12 (Agerpres). — La 12 iulie a luat sfîrșit cea de-a 7-a „Săptămînă a Păcii în Baltica“.Participanții la toate manifestațiile din această Săptămînă — conferințe ale muncitorilor, femeilor, tineretului sau alte reuniuni internaționale — s-au pronunțat în unanimitate pentru crearea în Europa de nord și centrală a unor zone denucleari- zate. Ei au subliniat că stabilirea de relații normale, prietenești cu toate țările Balticii, inclusiv cu R. D. Germană, precum și normalizarea relațiilor dintre cele două state germane, ar constitui o contribuție importantă la asigurarea unei păci trainice în regiunea Mării Baltice și în Europa.
Aur din 
apa mării

Comorile mării sînt de mult cu
noscute cercetătorilor, iar, în de
cursul istoriei, n-au lipsit încercări 
de a le exploata. După cum rela
tează ziarul vest-german „Hambur
ger Echo am Abend“, un profesor 
din Tübingen, recurgînd la mij
loacele și la cuceririle chimiei moder
ne, a făcut încă acum 11 ani cerce
tări pentru a stabili cum reușesc u- 
nele vietăți să extragă din apa mării 
elemente rare și să le înmagazineze 
în corpul lor. Așa, de pildă, sîngele 
sepiei conține de 100 000 de ori mai 
mult cupru, decît apa mării. O altă 
vietate marină stochează în corpul 
ei vanadiu într-o concentrație de 
1 000 000 de ori mai mare decît apa 
mării.

Recent, chimistul din Tübingen a 
reușit să obțină o substanță stabilă, 
capabilă să separe concordent cu
prul și uraniul din apa mării. A- 
cest preparat — care se prezintă sub 
formă de granule — a fost experi
mentat în golful Neapole. S-a intro
dus substanța într-un tub de sticlă 
și s-a lăsat să treacă prin el 100 litri 
de apa. Apoi, cu o soluție diluată de 
acid clorhidric, s-a dizolvat cuprul 
și uraniul captat de substanță. Anali
za a arătat că a fost captată o oantita- 
te de cupru și uraniu care, potrivit 
unor calcule, ar exista în cei 100 litri 
de apă de mare.

Savantul a introdus o altă substan
ță, pe care a obținut-o, într-un re
cipient conținînd 100 litri de apă de 
mare, agitîndu-1 timp de 12 ore. Apoi 
a separat, prin filtrare, substanța ca
pabilă să capteze aur. într-adevăr, ea 
a extras din apă întreaga cantitate de 
aur existentă : 1,4 milionime de gram.

S-a afirmat că dacă substanța ar 
fi folosită acolo unde există un flux 
continuu de apă din mare — de pil
dă la o instalație de desalinizare — 
s-ar putea extrage cu ușurință aur 
din apa mării. Ar fi necesară doar 
din cînd în cînd o înlocuire a pre
paratului, cu altul proaspăt.

odată, tribunalul a obligat compania 
aeriană la despăgubiri civile.

CAIRO. Delegațiile Somaliei și E- 
tiopiei s-au întîlnit într-o primă șe
dință la Cairo pentru a discuta liti
giul de frontieră existent între cele 
două țări. Cele două delegații sînt 
conduse de Yusuf Dualeh și Ketem- 
ma Yifrou, miniștri ai afacerilor ex
terne.

765 170 170 barile (1 baril este egal 
cu 163,656 1), dintre care o cantitate 
de 752 188 849 barile a fost exportată 
în stare brută.

KUWEIT. Potrivit unor date ofi
ciale date publicității în Kuweit, can
titatea de țiței extrasă în această țară 
în cursul anului 1963 a fost de

Gospodărie pe un teren defrișat a unei familii de indieni din Bolivia

PARIS 12 (Agerpres). — Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist Francez anunță că în seara de 11 iulie a încetat subit din viață, în urma unui atac de cord, Maurice Thorez, președintele partidului. El se afla pe bordul navei sovietice „Litva“, în drum spre
TELEGRAMĂ

Comitetului Central
al Partidului Comunist FrancezDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, întregul nostru partid, exprimă cele mai sincere condoleanțe și participă alături de dvs., de comuniștii francezi, la încercarea dureroasă pricinuită prin pierderea tovarășului Maurice Thorez, președintele Partidului Comunist Francez, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Prin încetarea din viață a tovarășului Thorez, clasa muncitoare și Partidul Comunist Francez pierd unul din conducătorii lor de frunte, care și-a închinat întreaga sa viață luptei pentru cauza socialismului, de-mocrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Un luptător neobosit pentru interesele vitale 
ale clasei muncitoare franceze, pentru cauza păcii, 

democrației și socialismuluiComuniștii, toți oamenii muncii din țara noastră au aflat cu profundă durere vestea încetării din viață a tovarășului Maurice Thorez, președintele Partidului Comunist Francez, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Fiu și nepot de miner, M. Thorez s-a născut la 28 aprilie 1900, la Noy- elles-Godault (departamentul Pas- de-Calais). Lucrînd de la vîrsta de 12 ani în mină, apoi ca muncitor a- gricol și luntraș, el a cunoscut din plin viața grea a clasei muncitoare în condițiile capitalismului, aspirațiile acesteia. A început să participe foarte de timpuriu la viața politică. Din 1919 a luat parte activă la acțiunile partidului socialist și apoi ale Partidului Comunist Francez, născut* din Congresul de la Tours, în decembrie 1920.în 1923—1924 M. Thorez este secretar al federației partidului comunist din departamentul Pas-de-Calais, apoi secretar al organizației de partid din regiunea de Nord, în 1924, la congresul de la Lyon al partidului, este ales membru al Comitetului Central, iar în 1925 — membru al Biroului Politic și secretar pentru problemele organizatorice.împreună cu Marcel Cachin și alți fruntași comuniști. M. Thorez a desfășurat o luptă e- nergică pentru, transformarea partidului într-un partid de tip nou, pe baza principiilor marxism-leninismului. în 1930, el a devenit secretar general al partidului.împreună cu alți militanți ai partidului, M. Thorez este arestat de cî- teva ori pentru activitatea sa anti- militaristă și împotriva războiului dus contra popoarelor din Maroc și Siria.Din 1932, cînd a fost ales deputat de Ivry, el a fost reales sistematic în narlamentul francez, ca reprezentant al suburbiei populare pariziene.M. Thorez are mari merite în organizarea luptei pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare și a păturilor largi ale populației din Franța. pentru crearea Frontului Popular, împotriva fascismului și pericolului de război, pentru apărarea libertăților democratice. în numeroasele sale cuvîntări la mitinguri, congrese și în cadrul parlamentului, M. Thorez s-a pronunțat cu hotărîre împotriva intervenției fasciste în războiul civil din Spania, fiind un organizator activ al ajutorului inter

Ialta, unde urma să-și petreacă concediul de odihnă.Corpul neînsuflețit al lui Maurica Thorez a fost depus la Varna, unda vasul „Litva“ a făcut o escală în cursul zilei de duminică. în aceeași zi, cu un avion special a fost transportat la Paris și dus la locuința sa din Ivry.

naționalist pentru Spania republicană.M. Thorez a desfășurat o bogată activitate în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, fiind unul din militanții săi de seamă. Timp de mulți ani, el a fost membru al Comitetului executiv și al Prezidiului Internaționalei Comuniste.După terminarea războiului, cînd Partidul Comunist Francez, devenit cel mai puternic partid politic din țară, își trimite reprezentanți în guvern, M. Thorez a fost numit ministru de stat în 1945, iar în 1946—1947 

a fost vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.în fruntea C.C. al Partidului Comunist Francez, el a luptat neobosit pentru destindere în relațiile internaționale și coexistență pașnică între state cu orînduiri sociale diferite, pentru prietenie și colaborare între poporul francez și popoarele țărilor socialiste.La Congresul al XVII-lea al P.C. Francez, din mai 1964, M. Thorez a fost ales președinte al partidului.Tovarășul M. Thorez timp de cîteva decenii a militat cu credință pentru interesele vitale ale clasei muncitoare, ale poporului francez ; el și-a închinat întreaga viață slujirii cu devotament a cauzei socialismului, democrației și păcii.Comuniștii, oamenii muncii, forțele democratice și progresiste din Franța au pierdut, prin încetarea din viață a tovarășului Maurice Thorez, un conducător încercat, un luptător de frunte pentru interesele vitale ale clasei muncitoare, ale poporului său, pentru victoria ideilor păcii și socialismului.
LISABONA. Poliția portugheză a 

arestat 20 de persoane acuzate de a 
fi participat la acțiunile greviste și 
demonstrațiile de 1 Mai împotriva gu
vernului Salazar.

KUALA LUMPUR. Autoritățile 
Federației Malayeze au anunțat că 
nava „Kuala Kangsar“, cu un depla
sament de 480 de tone, a dispărut în
tre Bangkok și Penang din partea de 
nord a Malayeziei. Vasul care naviga 
sub pavilion malayez avea la bord 
mari cantități de orez.

TOKIO. Prefectura Niigata, care a 
fost devastată de un cutremur în luna 
iunie și de inundații săptămînă trecu
tă, a fost din nou zguduită de un cu
tremur de pămînt de intensitate me
die. Cutremurul a fost resimțit și în 
alte regiuni din nordul Japoniei. Nu 
s-au înregistrat victime, dar proiectele 
de reconstrucție din Niigata sînt a- 
menințate. Epicentrul cutremurului 
este situat în același loc unde a avut 
loc cutremurul de la 16 iunie soldat 
cu moartea a 25 de persoane.
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