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C O LT Ați 
regiunile

A
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In timp ce în regiunile din sudul țării 
recoltarea cerealelor păioase se apropie de 
sfîrșit, în nord, orzul, griul și secara au în
ceput să dea în copt mult mai tîrziu. In 

săptămînaare a trecut, și în aceste regiuni s-a trecut cu toate forțele 
la recoltatRedacția ziarului nostru a organizat un raid-anclietă în re
giunile Sutana, Maramureș și Cluj, privind mersul lucrărilor de recol
tare. Publüm pe scurt cele constatate.

O largă mobilizare 
de forț<

De o săptmînă, pe terenurile din 
luncile Arieului, Someșurilor, Mu
reșului și îrcele din cîmpia Zalău- 
lui se lucreză intens la recoltatul 
păioaselor. Ină la 16 iulie, în regiu
nea Cluj s-u secerat peste 19 000 
hectare. Precupați de buna desfă
șurare a lucărilor, Gavrilă Olteanu, 
președintele gospodăriei colective 
din Luna, raonul Turda, și Octavian 
Barna, inginrul agronom, au solici
tat consiliul! agricol raional un nu
măr sporit ö combine, pentru ca în 
cîteva zile ele 500 ha cu grîu să 
poată fi reoltate. Acum lucrează 
aci 20 de coiblne, iar noaptea trac
toarele ară erenul. In aceste zile 
membrii birului raional de partid 
Turda, ai coritetului executiv și cei 
din permaneța consiliului agricol 
sînt în mijicul colectiviștilor și 
mecanizatorii. Dat fiind faptul că 
în gospodării» de deal grîul ajunge 
mai tîrziu la maturitate, combinele 
repartizate aestora au fost dirijate 
spre unității« din Lunca Arieșului. 
Așa se face d la Luncani lucrează 
10 combine, a Plăiești — 14 com
bine. în aces' an, în raionul Turda 
vor' fi recoltse cu combinele peste 
10 Ö00 ha, cee ce înseamnă aproape 
întreaga supriață mecanizabilă a ra

ionului. Concentrarea combinelor în 
gospodăriile unde păioasele au ajuns 
mai repede în faza de coacere, s-a 
făcut și în raioanele Zalău și Aiud. 
în raionul Gherla, în ziua de 16 iu
lie tov. Teodor Trifan, președintele 
consiliului agricol raional, împreună 
cu ing. Teodor Stănilă, directorul 
S.M.T. Bonțida, mergeau din unitate 
în unitate să vadă unde se poate lu
cra, pentru a îndrepta combinele 
spre acele locuri.

Cum sînt folosite combinele T La 
Luna, Plăiești, Luneani, raionul Tur
da, Urlu, raionul Dej, Borja, raionul 
Gherla, președinții, inginerii, briga
dierii se îngrijesc ca mecanizatorii 
să lucreze tot timpul prielnic. Com
binelor le-au fost repartizate tarla
lele cele mai mari. Aci sînt ame
najate din vreme drumurile de ac
ces în așa fel ca timpul de stațio
nare al combinelor să fie cît mai 
mic. în felul acesta se lucrează din 
plin.

Și în regiunea Maramureș recolta
rea cerealelor se desfășoară rapid. 
Pînă la 18 iulie s-a strîns 71,6 
la sută din suprafața însămînțată 
cu grîu și secară. în raioanele Carei 
și Satu Mare această lucrare se a- 
propie de sfîrșit. Peste 50 de gos
podării colective din regiune au șl 
terminat secerișul. Printre acestea 
se numără cele din comunele Am- 
bud, Berveni, Chereușa, Dîndești,

La gospodăria colectivă din Călărași, regiunea Cluj, se lucrează Intens 
la recoltat. Ii fotografie : se cîntărește grîul și 1 se cercetează calitatea.

Foeni și altele. Bune rezultate obțin 
și colectiviștii din comuna Soconzel, 
raionul Satu Mare. Antrenați în în
trecerea socialistă, ei au terminat se
cerișul grîului și sînt pe cale de a 
încheia și treierișul. Rezultatele în
trecerii se analizează aci în fiecare 
seară și se aduc la cunoștința co
lectiviștilor de către brigadieri, șe
fii de echipă, precum și la panourile 
confecționate în acest scop. Pentru 
intensificarea întrecerii, săptămînal 
se înmînează drapelul de brigadă 
evidențiată și se adresează felicitări 
colectiviștilor fruntași.

în regiunea Suceava, cu toate că 
timpul a fost ploios, în zilele de 14 
și 15 iulie, ca urmare a măsurilor 
întreprinse de către consiliile agri
cole raionale și conducerile gospo
dăriilor colective, în raioanele Bo
toșani, Dorohoi și Săveni s-au recol
tat păioasele de pe aproape 7 000 
ha. In multe gospodării colec
tive, îndată ce ploaia se oprește 
și se poate intra în lan, colectiviștii 
trec imediat la lucru. Folosind fie
care zi șl flecare clipă bună de lu
cru, membrii gospodăriei colective 
Vomicenl, raionul Săveni, au reușit 
să secere pînă la 16 iulie 660 ha din 
cele 1100 ha cultivate cu grîu. La 
fel au procedat și colectiviștii din 
Ringhilești.

Combinei® sâ fie folosit® 
mai bina

în regiunile analizate cu prilejul 
raidului întreprins se constată dife
rențe mari de la o gospodărie co
lectivă la alta în ce privește ritmul 
de lucru la recoltat. Aceasta se da- 
torește lipsurilor în organizarea 
muncii și folosirii neraționale a 
combinelor în unele unități. La gos
podăria colectivă din Cășei, raionul 
Dej, cele 4 combine, după cum a re
latat tractoristul Petre Iclodean, mai 
mult au stat decît au lucrat. O dată 
nu s-a asigurat drumul de acces în 
lan, alteori nu erau sacii necesari 
etc. Aceeași situație putea fi întîlnită 
și la G.A.C. Glod, unde două com
bine au stat ceasuri întregi pînă s-a 
secerat grîul pentru a se deschide 
drum în lan și pînă cînd au venit 
colectiviștii care să lucreze la ma
nipularea sacilor. De bună seamă, 
în asemenea condiții combinele nu 
și-au realizat normele. Și în alte 
locuri nu se creează cele mai bune 
condiții de lucru pentru combine. 
La gospodăriile colective din Cășei 
și Cîțcău, raionul Dej, Mintiu Gher
lei, raionul Gherla, suprafețele cu 
grîul cel mai îmburuienat erau se
cerate cu combinele. Din această 
cauză combinele se înfundau des.

O problemă importantă este re
medierea operativă a diferitelor 
defecțiuni. Tov. ing. I. Nicola,

(Continuare în pag. III-a)

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Ieri, în sala Teatrului din Pitești, s-a 
desfășurat întrecerea celor mal buni artiști amatori argeșeni, pentru se
lecționarea acelora care urmează să reprezinte regiunea în faza finală 
a celui de-al VH-lea concurs pe țară. S-au perindat prin fața spectatori
lor 1 400 de artiști amatori. Renumitele coruri din Călînești, Domnești șl 
Topoloveni, brigăzile Casei raional® de cultură din Slatina șl cooperati
vei „Prestaroa"-Pitești, echipele de dansatori din Pădureți și Stoicânești, 
ansamblul artistic al Palatului de cultură Pitești sînt numai cîteva din 
formațiile care au cucerit aplauze meritate. In clișeu : Corul căminului 
cultural din CălineștL

Premiile acordate ia cel de-al doilea 
concurs de muzică ușoară romînească

Duminică seara, Teatrul de vară 
din Mamaia a găzduit manifestarea 
finală a celui de-al II-lea concurs 
și festival de muzică ușoară romî
nească.

Au participat tovarășii Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, V. 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetu
lui regional Dobrogea al P.M.R., 
D. Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai conducerii 
organelor locale de stat.

Compozitorul Gherase Dendrino, 
maestru emerit al artei, președin
tele juriului, a înmînat compozito
rilor, autorilor de texte și interpre- 
ților premiile acordate.

Au fost atribuite următoarele 
premii :

Marele premiu al concursului : 
melodia „Tu“ de Vasile Veselovschi, 
pe versuri de Tiberiu Utan.

Premiul Uniunii Compozitorilor t 
melodia „Ca-n prima zi“ de Elly 
Roman, pe versuri de Eugen Mirea.

Premiul Uniunii Scriitorilor : me
lodia „Clipa de atunci“ de Noru De- 
metriad, pe vçrsuri de Nina Cassian.

Premiul Kadioteleviziunii : melo

dia „Frumoasă-i visarea“ de Temls- 
tocle Popa, pe versuri de Teodor 
Balș.

Premiul Uniunii Tineretului Mun
citor : melodia „Două rîndunici“ de 
Radu Șerban, pe versuri de Con
stantin Cîrjan.

Premiul Litoralului, oferit de Sfa
tul popular al orașului Constanța : 
melodia „Nimeni“ de H. Mălineanu, 
pe versurile compozitorului.

A mai fost atribuită o mențiune 
melodiei „Ochii tăi“ de Gelu Solo- 
monescu, pe versuri de Teodor Balș.

Juriul a acordat, de asemenea, 
premii pentru interpretare cîntăre- 
ților Doina Badea, Constantin Dră- 
ghici și dirijorilor Sile Dinicu și Ale
xandru Imre. S-au atribuit mențiuni 
interpreților Margareta Pîslaru, 
Ilinca Cerbacev, Luigi Ionescu, 
Aurelian Andreescu și Nicolae Ni- 
țescu.

★
După spectacol, Comitetul de Stat 

pentru Cultură și Artă a oferit o 
masă în cinstea participanților la 
cel de-al II-lea concurs și festival 
de muzică ușoară romînească de la 
Mamaia.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Socialist din Japonia

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
duminică după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Socialist din Japonia, condusă de 
Tomomi Narita, secretar general al 
acestui partid, care va face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
de membri ai C.C. al P.M.R. și de 
deputați ai Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

„Tîîg de fete“—ediție 1964
Telefonez din inima Apusenilor, 

după ce am petrecut o noapte și o 
zi pe muntele Găina. Ecoul tulnice
lor răzbate pînă în receptor, dinspre 
văile țării de piatră, cuprinse de 
freamătul „tîrgului de fete".

Urcușul de la poalele dealului 
Crișul pînă sus, pe platoul situat la 
1 486 metri, a început pentru unii 
încă sîmbătă la ceas de amurg. De 
unde nu se scurgeau oameni ! Pă
trunseseră pe toate porțile Apuse
nilor, adunîndu-se la răspîntia dru
murilor Alba Iuliei, Bradului, Tur
dei, Oradei. La tradiționala întîlnire 
anuală de pe Găina a moților arie- 
șeni și crișeni, a cărei obîrșie se 
pierde în aburul dintre legendă și 
istorie, numărul oaspeților, al turiș
tilor sosiți din atîtea colțuri ale ță
rii. era impresionant.

Lumina vineție a înserării i-a gă
sit pe poteci de pădure, de-a lungul 
pripoarelor, sub cetina brazilor și a 
fagilor. Corturi, pături, sălașe im
provizate la lumina roșietică, tre
murătoare, fantastică a focurilor de 
vreascuri. Coamele bihorene ofe
reau un spectacol nocturn unic. Cine 
mai putea dormi într-o astfel de 
noapte ? Sus, pe platoul cutreierat 
de vînturi aspre, ne-am suflat în 
pumnii înghețați și ne-am mai dez
morțit cu licoarea locală de cireașă 
care săgetează, ascultînd lîngă jar 
povestiri moțești, de ieri și de azi.

Răsăritul, biruind printre cețuri 
alburii, l-am primit după obiceiul 
tîrgului, în picioare. Oamenii : statui 
incendiate de soare, pe cel mai înalt 
loc al Găinii. Atunci, buciumele au 
început să înfioare zările cu melodia 
lor simplă și amplă, preludiu al în- 
tîlnirii de pe munte. Subit, platoul, 
găzduind zeci de mii, a fost cuprins 
de însuflețirea zilei de tîrg. Dar este 
mai mult o expoziție de artă popu
lară decît „tîrg" în sensul cunoscut 
odinioară. Arieșenii, meșteri iscusiți 
ai lemnului, te încîntă cu donițele, 
ploștile, butelcuțele filigranate sub
til. Crlșenii, printre care se disting 
cei din Tîrnăvița, au întins, pe o pă

șune grasă și înrourată, oale și ul
cele pe care pipăi, vii parcă, florile 
și frunzele. Cei mai mulți dintre 
„tîrgoveți" sînt atrași însă de tulni
cele lungi de aproape patru picioa
re, pe care le-a urcat aici bătrînul 
meșter Ion Oarga, din Avram Iancu. 
Zadarnic ne încercăm puterile : su
netele tulburate în lemn sînt biete 
zgomote față de cîntecul profund 
răscolitor al unei fetișcane de 18 ani. 
Lenuța Oarga, tot ce poate fi mai 
pur și mai expresiv ca frumusețe* a 
portului și chipului moțesc, și-a cîș- 
tigat, împreună cu echipa de tulni- 
cărese din care face parte, biletul de 
călătorie pentru București, la finala 
celui de-al VII-lea concurs artistic 
de amatori. Ii văd, alături de ea. pe 
niște flăcăi cam puși pe pețit. Zes
trea :• talentul. Tîrg de fete — ediție 
1964, îmi zic.

Ocolul dat platoului scoate la ivea
lă, prin amestecul de tradițional și 
modernitate, semne ale înnoirilor pă
trunse în lumea moțească. Fluiere, 
alături de aparate cu tranzistori „E- 
lectronica", ciubere și obiecte din 
mase plastice, ii de cînepă și lenje
rie de relon, accentul moțesc și neo
logismul bine folosit în frază. Pe 
mulți dintre tinerii pe care, după 
îmbrăcăminte, i-am crezut excursio
niști din cine știe ce oraș, i-am vă
zut învîrtind, în melodia ceterașilor, 
„Țarina de la Abrud". Sînt copii de 
moți. Altă generație de moți. Elevi 
de liceu, de școală profesională, șo
feri, mecanici, bibliotecari. Sub noua 
lor înfățișare, veniseră atrași ca de 
un magnet la tradiționala sărbătoa
re, care găsește Găina învăluită în
tr-o lumină nouă. Pe buzele lor, stri
găturile moștenite erau, de aceea, 
învăluite de zîmbet, parcă la adresa 
unei vîrste străbătute :

„Ține moț de hastă straiță 
Să mă hiț cu hastă moață 
Pînă mă hițai cu moața 
Se duse moțu cu straița..."

Victor VÎNTU

lerî s-a încheiat „Cursa Scînteii"
Cicliștii partici

pant la cea de-a 
XVII-a ediție a 
„Cursei Scînteii“ 
au parcurs ieri ul
tima etapă pe tra
seul Pitești — 
București. Pe stră
zile Capitalei și 
apoi din tribunele 
stadionului „23 
August“, unde a 
avut loc sosirea, 
zeci de mii de iu
bitori al sportului 
au aplaudat cu 
căldură caravana 
cicliștilor. In. foto
grafia alăturată : 
Gabriel Moiceanu 
(mijloc). Ion Arde- 
Ieanu (stînga) și 
Ludovic ZanonI, 
primii trei clasați 
la sfîrșitul cursei, 
făcînd turul de o-
noare.

(Amănunte în 
pagina a III-a).

FINALA „CUPE! R. P. ROMÎNE" LA FOTBAL

După o partidă deosebit de atrac
tivă, desfășurată ieri pe stadionul 
„23 August“ din Capitală, dinamo- 
viștii bucureșteni au întrecut for

mația Steaua cu 5—3, cucerind ast
fel „Cupa R. P. Romîne“ la fotbal.

(Cronica meciului în pag. a III-a)

î n a i n tea
Orașele regiunii Bacău continuă 

să se îmbogățească de la o zi la alta 
cu noi și noi blocuri de locuințe 
și edificii soclal-culturale. In ca
drul întrecerii colectivele de mun
că ale întreprinderilor și șantiere
lor aparținînd Trustului regional 
de construcții Bacău se străduiesc 
să imprime un ritm intens lucră
rilor pe șantiere, o dată cu îmbu
nătățirea calității. Angajamentul 
trustului nostru este de a da în fo
losință pînă la 23 August 700 de a- 
partamente în orașele Bacău, Ro
man, Moinești, Buhuși și altele.

Pînă în momentul de față au 
fost date în folosință 652 din aces
te apartamente. După felul cum se 
lucrează, după ritmul de lucru pe 
schele, sîntem siguri că pînă în 
ziua măreței sărbători angajamen
tul nostru va fi nu numai înde
plinit ci și cu mult depășit. Cons
tructorii din Moinești au în sta
diu foarte avansat (aproape de re
cepție) 60 de apartamente ; cei de 
la Roman — 54 de apartamente, 
iar cei din Bacău vor putea preda 
în luna august încă 80 de aparta
mente din panouri mari la care 
lucrările de fundații au început în 
luna aprilie.

Faptul că se lucrează în avans 
față de graficele de execuție este 
explicat de avîntul întrecerii pe 
șantiere, de măsurile de ordin teh
nic și organizatoric luate pe șan
tierele trustului. Repartizarea din
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timp șl cu minuțiozitate a fie
cărei brigăzi șl echipe la fini
sajele interioare a dus la obți
nerea unui ritm accelerat de lucru, 
încă din lunile de lamă, cînd 
timpul a permis, o parte din con
structori a trecut la executarea fi
nisajelor exterioare, iar alții au 
creat noi fronturi de lucru, ata- 
cînd alte lucrări. Numai așa a fost 
posibil ca toate blocurile predate 
pînă acum să aibă încheiate com
plet toate lucrările, inclusiv finisa
jele și amenajările exterioare.

O mare eficiență a avut și are 
folosirea largă a metodelor de lu
cru moderne. Constructorii din Ro
man au întrebuințat panouri mari 
prefabricate reușind să lucreze în- 
tr-un ritm rapid (25 de zile pentru 
montarea unui bloc cu 60 de apar
tamente). să realizeze finisaje bu
ne, estetice. Grupul de șantiere de 
construcții și montaje nr. 1 din o- 
rașul Bacău, care a dat în folo
sință în primul semestru 312 apar
tamente, a folosit cu pricepere 
metoda cofrajelor glisante pentru 
blocurile cu 9 etaje, panouri mari 
prefabricate din beton, iar acum 
experimentează cu succes o nouă 
metodă. Este vorba de folosirea co
frajelor glisante și la înălțarea u- 
nor blocuri cu parter și 4 etaje. Cu 
același cofraj, pe șantierul din Ba
cău, s-au făcut 7 glisări în numai 
3 luni și jumătate.

Hotărîți să dezvolte realizările 
de pînă acum, constructorii băcă- 
oani, avîntați în întrecere, urmă
resc pe mai departe ca, prin utili
zarea celor mai modeme procedee 
de lucru, să dea în folosință, îna
inte de termenul stabilit, toate 
blocurile de locuințe planificate.

Ing. Aurel RUSEI
director al Trustului regional 
de construcții Bacău

șantierele de locuințe ale Grupului 
construcții Ploiești se desfășoară o 

întrecere susținută pentru îndeplinirea 
gaj amentelor luate de constructori 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
berării.

Realizările obținute pînă acum arată 
cele două colective de 
șantierele Ploiești-nord 
respectă cuVîntul dat i 
blocurile prevăzute în 
De la începutul anului 
s-au dat în folosință peste 580 de aparta
mente I mai mult de 3/4 din numărul blocu
rilor predate au primit la recepție califica
tivul „foarte bine".

Noile cartiere se conturează tot mai mult. 
Iatlț în fotografia din stînga fos o Imagine 
de ansamblu a noului cartier din zona Plo
iești-nord. Aici se află în lucru 800 de apar
tamente. Blocul 39, terminat recent, a 
fost ridicat cu ajutorul cofrajelor glisante 
în 9 zile față de 14 zile cît a durat primul 
bloc glisat în Ploiești. Brigada condusă de 
D. Manițiu și-a însușit temeinic noua metodă.

— Fantezia și spiritul creator al arhitec- 
ților și proiectanților — ne spune ing. Au
rel Jula, șeful serviciului tehnic — pentru

-
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și Ploiești-sud 

se lucrează la toate 
planul pe acest an. 

și pînă în prezent
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Fe schelele viitoarelor blocuri de locuințe
a da un aspect plăcut blocurilor și întregu
lui ansamblu sînt vizibile. Pentru a ilustra 
acest lucru am prins, în fotografia din 
dreapta sus, fațada blocului 45 predat la 
sfîrșitul lunii iunie. La casa scărilor s-au 
montat trafoare (prefabricate din beton ar
mat colorate în alb) — o adevărată dantelăl 
Colțurile blocului și centura copertinei au 
fost acoperite cu plăcuțe ceramice de 
loare albastru-cobalt, în trei nuanțe,
restul fațadelor și pe parapetele balcoane
lor s-au montat plăci ceramice de culoare 
vernil, tot în trei nuanțe. Placajele cera
mice vor fi extinse și la alte blocuri.

Vizităm și șantierul Ploiești-sud. 
urgentarea execuției lucrărilor și îmbu
nătățirea calității lor s-a trecut 
ganizarea de brigăzi mari specializate 
pentru fiecare meserie. Printre acestea 
se află și brigada de fațadiști con
dusă de Ștefan Toader. Fotografia din dreap
ta jos înfățișează pe membrii brigăzii lu- 
crînd la blocul 12. Această brigadă consti
tuie un bun exemplu în ce privește organi
zarea muncii, viteza de lucru și calitatea 
operațiilor executate.

N. CUCUI 
Foto : M. ANDREESCU

Pentru

la or-
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Ia această clădire Învață viitori Ingineri agronomi, studențl al Institutului agronomic din Craiova

LA O ȘCOALĂ
A VIITORILOR AGRONOMI

S 6 î N T E I A

Tinerii care doresc să devină ingi
neri agronomi sau medici veterinari, 
care sînt pasionați de problemele 
științei solului și creșterii animale
lor și vor să participe la dezvoltarea 
și înflorirea agriculturii socialiste 
din țara noastră, au la dispoziție 
pentru pregătirea lor mai multe in
stitute de învățămînt superior, si
tuate în diferite centre universitare. 
Cele cinci institute agronomice, din 
București, Iași, Cluj, Timișoara și 
Craiova cuprind 12 facultăți la care 
durata studiilor este de 5 ani. în ce 
condiții învață și trăiesc viitorii in
gineri agronomi, horticultori sau 
medici veterinari ? O vizită la unul 
dintre aceste institute va fi edifica
toare. Să ne oprim, bunăoară, la 
Craiova.

Institutul agronomic „Tudor Vla- 
dimirescp“ ocupă două dintre cele 
mai mari clădiri din oraș. Faculta
tea de agronomie funcționează în 
localul de pe strada Libertății, iar 
facultatea de horticultură în localul 
din strada Al. I. Cuza, în centrul 
orașului. în incinta acestor clădiri 
au fost amenajate săli de curs și de 
seminar, 15 laboratoare modern 
utilate, 13 săli de lucrări practice 
etc. în cei 16 ani de la înființarea 
sa, institutul a cunoscut o largă dez
voltare, bucurîndu-se, asemeni tu
turor instituțiilor de învățămînt, de 
sprijinul partidului și statului de
mocrat-popular. Numărul celor care
l-au  absolvit se ridică la peste 2 400. 
Mai bine de 1100 absolvenți lucrează 
astăzi în unitățile agricole din re
giunea Oltenia.

Tov. prof. dr. Alexandru Bula, 
rectorul Institutului, ne-a relatat, 
într-o convorbire, despre condițiile 
bune de învățătură pe care le au 

studenții. Disciplinele ce se predau 
în cele două facultăți sînt grupate 
în 17 catedre : botanică, fitotehnie, 
pedologie și agricultură, horticul
tură, genetică și ameliorarea plante
lor, îmbunătățiri funciare, protecția 
plantelor, mașini agricole, fizico-ma- 
tematici, științe sociale etc. La fie
care din aceste discipline s-au 
elaborat programe noi, menite să a- 
sigure tinerilor o temeinică pregă
tire de specialitate. Activitatea stu
denților este îndrumată de 118 cadre 
didactice cu bogată experiență ști
ințifică și pedagogică. în ultimii trei 
ani, laboratoarele au fost dotate cu 
aparatură modernă, material didac
tic și pentru activitatea științifică a 
cadrelor didactice și studenților, 
în valoare de aproape 20 milioane 
lei. Biblioteca institutului dispune 
acum de circa 80 000 de volume.

O dată cu pregătirea științifică de 
specialitate, prin cursuri, seminarii, 
lucrări de laborator, viitorii agro
nomi efectuează și o bogată practică 
agricolă în cele patru stațiuni ex
perimentale din regiune, precum și 
în numeroase gospodării agricole de 
stat. Ei participă, sub îndrumarea 
cadrelor didactice, la cercetări știin
țifice menite să rezolve probleme 
concrete pe care le ridică producția 
agricolă. La Tîmburești, în apro
piere de Bechetu, în cehtrul zonei 
terenurilor nisipoase din Oltenia, la 
un punct experimental al institutu
lui s-au obținut rezultate interesan
te privind valorificarea terenurilor 
nisipoase, rezultate ce sînt aplicate 
acum de unitățile agricole socialiste. 
La un alt punct experimental al 
institutului, la Rînca, situat în ma
sivul Paring, au fost stabilite me
tode eficace de ridicare a producti

vității pajiștilor naturale din zona 
alpțnă. Un rol însemnat în pregă
tirea studenților îl are și grădina 
botanică a institutului, care în pre
zent întreține schimburi de semințe 
cu peste 250 unități similare din țară 
și de peste hotare.

în anii de studenție, viitorii ingi
neri agronomi și horticoli au asigu
rate șl condiții corespunzătoare de 
viață, de odihnă. Studenții locuiesc 
în trei cămine confortabile cu 700 
de locuri, cantina pregătește zilnic 
masa pentru 1 000 de persoane. Ti
nerii desfășoară în timpul liber o 
bogată activitate cultural-sportivă. 
La casa de cultură a studenților ac
tivează formații artistice de amatori 
cu sute de participant, se organi
zează audiții muzicale, simpozioane, 
vizionări de filme etc. Marea majo
ritate a studenților fac sport. Re
cent, echipa de fotbal „Știința“ a 
promovat în categoria A. în timpul 
verii, cei mai merituoși studențl, șl 
aceștia se numără cu sutele, își pe
trec vacanța în case de odihnă și 
tabere studențești, amenajate în 
cele mal frumoase locuri din țară.

— Vacanța studenților înseamnă 
pentru noi o etapă de pregătiri in
tense în vederea viitorului an uni
versitar, spune rectorul Institutu
lui. Acum, colectivele de catedră lu
crează la perfecționarea unor pro
grame, se pune la punct aparatura 
în laboratoare, se amenajează sălile 
de curs, căminele. Se face totul pen
tru ca la toamnă, studenții institu
tului, cărora 11 se vor adăuga cei din 
anul I, să se simtă cît mai bine.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteil“

Un valoros ansamblu
de instrumentiști

Ideea de a prezenta marelui public 
piese de virtuozitate solistică, în trans
cripții sau chiar prelucrări destinate unui 
numeros ansamblu de instrumentiști de a- 
celași gen, constituie fără îndoială o nou
tate în domeniul concertisfic. Curajul de 
a păși pe o asemenea cale inedită, de 
a transpune intenția autorilor respectivi 
tntr-o viziune proprie, are desigur ca 
suport o mare încredere în posibilitățile 
tehnice ale interpreților, în dragostea 
lor de a se dărui unui crez artistic ori
ginal, cu o deosebită convingere.

Intenționînd realizarea unui alt echili
bru sonor decît acela rezultînd dintr-o 
piesă destinată viorii și pianului, vocii, 
orchestrei etc. valorosul ansamblu de 
violoniști al Teatrului Mare Academic de 
Stat al U.R.S.S., alcătuit din 17 violoniști 
și pianista Irina Șcerbina a înțeles imensa 
dificultate rezultînd din necesitatea su
dării organice a temperamentelor și con
cepțiilor estetice individuale ale fiecărui 
component al formației într-un tot înche
gat, într-o unitate artistică. Merituoșii 
violoniști, sub conducerea competentă a 
lui luli Reentovici, au știut să releve în 
cadrul unei sonorități unitare detaliile de 
expresie, curățenia frazării, logica con
strucției. întregul ansamblu este alcătuit 
din „soliști" posedînd o tehnică solidă 
— rod al ridicatului nivel al școlii vio
lonistice sovietice — și un deosebit simț 
al proporțiilor. Materialul sonor se carac
terizează prin amploare și strălucire în 
„fortissimo", prin suavitate și discreție în 
„pianissime". Este remarcabilă spontanei
tatea și naturalețea cu care întreaga for
mație, ca o singură voință, conturează 
ideile muzicale și trece de la o nuanță 
la alta, într-o dozare măsurată cu mare 
scrupulozitate.

Nu ne putem opri de a sublinia sedu
cătoarele interpretări date „Zborului că
răbușului” de Rimski-Korsakov, cizelat cu 
o minuțiozitate de bijutier, cu o dante Dlamandl GHECIU

O scenă din noul spectacol al Ansamblului folcloric de cintece șl dansuri al Sfatului popular al Capita* 
lei : „Cîntâ țara primăvara”

lată precizie a detaliilor, valsului din o- 
pera „Război șl Pace” și fragmentului din 
povestirea simfonică „Pet"ică și lupul” de 
Prokofiev, care au sunat pline de vervă și 
colorit, precum și „Horei mărțișorului" de 
Grigoraș Dinicu, aceasta din urmă pre
zentată cu o remarcabilă înțelegere, în 
reala ei semnificație.

Se pot reda din punct de vedere sonor 
lucrările din repertoriul preclasic, clasic, 
romantic sau modern al literaturii muzi
cale universale, altfel decît le-a intențio
nat autorul lor ? Cu alte cuvinte, utilizînd 
alte instrumente de timbre diferite sau 
chiar alte formații de executanți ? A răs
punde la această întrebare prin „da" sau 
„nu" ar însemna a absolutiza problema, 
a nu ține seama do infinitele posibilități 
sonore pe care le oferă mijloacele de 
expresie în plină dezvoltare, pentru trans
miterea unui mesaj artistic. De bună sea
mă că formula cea mai reușită de ex
primare a unui conținut este de presupus 
a fi aceea a compozitorului însuși, al că
rui gînd este organic legat de instrumen
tele utilizate. Dar aceasta nu împiedică 
transcripția sau prelucrarea unei lucrări, 
cu singura condiție a fidelității față de 
concepția și stilul autorului, ca și cu a- 
ceea a găsirii unei formule sonore noi, 
apte de a declanșa o emoție artistică. în 
concertul la care ne referim cred că u- 
nele prelucrări n-au avut tn vedere întot
deauna gîndirea autorului respectiv șl 
caracteristicile epocii sale. Acest lucru s-a 
vădit în special în „Passacaglia" de Haen- 
del, dar nu s-a resimțit de pildă în „Joia” 
de Sarasate, unde caracterul lucrării per
mitea incursiuni exterioare cu caracter de 
virtuozitate.

Prin originalitatea programului său, ca 
și prin nivelul interpretării, concertul 
prezentat de violoniștii Teatrului Mare 
din Moscova a constituit o manifestare 
artistică de indiscutabilă valoare.

-EXPO
La Galeriile de artă ale Fondu

lui Plastic din Calea Victoriei nr. 
132 este deschisă expoziția de 
pictură a Elenei Petraglu Nicules- 
cu. Artista prezintă 19 lucrări, 
majoritatea inspirate din ac
tualitate. Dintre acestea mențio
năm : „Piața Kogălniceanu",
„Șantierul de construcție Groză
vești*, „Șantier pe strada 13 De
cembrie*. Cîteva tablouri redau 
scene din viața țărănimii : „Albi
tul pînzei la Sîngiorgiu", „La rîu", 
„Tîrgul de pe muntele Găina".

★
în expoziția deschisă la Gale

riile de artă ale Fondului Plastic 
din strada Onești nr. 1 sînt pre
zentate 20 de tablouri semnate de 
Viorica Velescu Iile. Sînt peisaje, 
portrete, naturi statice.

în aceleași galerii întîlnim ex
poziția de acuarele a lui Ion 
Murarlu. Lucrările sale înfățișea
ză peisaje din cîteva cartiere

Spectacole în cinstea fruntașilor 
in producție
IAȘI (coresp. „Scînteil“). — Gră

dina de vară a sindicatelor din Iași 
a găzduit feri un frumos spectacol 
susținut de echipele artistice ale 
Grupului de șantiere construcții Iași 
fi de taraful întreprinderii de con- 
strucții-montaje Iași, care s-a clasat

Z I Ț I I-
bucureștene, precn și din Do- 
brogea, Moldova, anat, Ardeal.

★

Galeriile de artărle Fondului 
Plastic din Bd. hgleru nr. 29 
găzduiesc prima eoojiție perso
nală a lui Florin Niculiu. Sînt 
expuse 21 de lurcri în ulei 
și 8 desene în cebn colorat. 
Artistul s-a inspiratdii actualita
te : „Peisaj minier' /abrică în 
cartierul Militari", ,,’oamnă în 
curtea uzinei", „Trjn-Bucureștl 
1964".

A

După ce și-au pcrecut mai 
multă vreme pentru ocumentare 
la fabrica „Suveica* iin Capita
lă, pictorițele Cicl Ccstantinescu 
și Sofia Uzum au dechis aici o 
expoziție. Cele douăartiste pre
zintă tablouri în ule acuarele, 
gravuri, compoziții îfățișînd în
deosebi aspecte dinvlața aces
tei fabrici.

pentru etapa finală a celui de-al 
VII-lea concurs al echpelor artistice 
de amatori. Spectacoll a fost orga
nizat de consiliul sindical local în 
cinstea constructorllr fruntași în 
întrecerea socialistă c se desfășoară 
în întîmpinarea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberăriipatriei noastre. 
Printre aceștia, tn pimele locuri se 
aflau, cu familiile la, Vină Nicolae 
și Mihai Mănucă, șfi de brigăzi, 
Zvanciuc Mihai, mozdcar, Chelemîn- 
dră Teodor, tinichigii fi alții. Spec
tacole asemănătoare au fost susți
nute în fața fruntașior în producție 
și a celorlalți oameii ai muncii ve- 
niți să-și petreacă ziia lor liberă la 
lacul Ciric, tn poiata din pădurea 
Repedea și tn alte ocuri pitorești 
din jurul lașului.

„Caiet sucevean"
SUCEAVA (coresț. „Scînteil”). — 

Casa regională a creației populare 
Suceava a editat «cent o culegere 
de proză șl poezii intitulată „Caiet 
sucevean“, cuprinzînd lucrări ale 
membrilor cercurilor literare din re
giune. Sub tipar se află culegerea 
literară „Sărbătoare1, o culegere de 
cîntece populare loi,- intitulată ș 
„Dragi mi-s holdele aurii“, un caiet 
de melodii populare îte,

Seara la cauana Diham

Cum folosim utilajele
întreprinderile forestiere din re

giunea Banat au fost dotate an de 
an cu noi utilaje de înaltă tehnici
tate. Numai în primele luni din a- 
cest an am primit 140 de fierăstraie 
mecanice, 33 de tractoare pentru 
scos-apropiatul buștenilor etc. A 
crescut, de asemenea, numărul 
muncitorilor calificați, capabili să 
mânuiască utilajele, să asigure în
treținerea și revizia lor periodică. 
La centrul școlar forestier Timișoa
ra și la Fabrica de cherestea 
Mînăștur au fost pregătiți, în ulti
mii ani, peste 500 de tractoriști, 
funiculariști și motoriști pentru fie- 
răstraiele mecanice.

înzestrarea pe scară largă cu uti
laje moderne presupune luarea u- 
nor măsuri specifice de organizare 
a muncii și de pregătire a parche
telor care urmează să fie tăiate. Re
zultatele obținute sînt bune. In pri
ma jumătate a anului, indicii pla
nificați de utilizare a mecanismelor 
au fost îndepliniți pe ansamblul di
recției regionale a economiei fores
tiere. Sînt însă unele întreprinderi 
rămase în urrrdă în această privin
ță. De exemplu întreprinderea fo
restieră Moldova Nouă a realizat 
numai în proporție de 56 la sută 
planul la recoltare cu mijloace me
canizate, iar întreprinderea fores
tieră Caransebeș, doar în proporție 
de 55 la sută. La fel stau lucrurile 
și în ce privește operațiile de scos- 
apropiat a buștenilor cu ajutorul 
funicularelor pasagere : întreprin
derea forestieră Oravița și-a reali
zat doar 60 la sută din sarcina pre
văzută la acest indicator, iar între
prinderea forestieră Moldova Nouă 
numai 59 la sută. Realizările slabe 
se datoresc, în bună parte, proastei 
organizări a parchetelor de exploa
tare încă din toamna anului trecut, 
necorelării planului de producție 
cu capacitatea mijloacelor mecani
ce de recoltat șl scos-apropiat. In

Cartea tehnică in
Biblioteca tehnică de la Uzinele 

„Autobuzul" din Capitală are pes
te 8 600 volume și un însemnat nu
măr de reviste de specialitate. Mul
te cărți tratează în limba romînă 
diferite probleme din domeniul

iarnă, la întreprinderile de mai 
sus instalațiile cu cablu au stațio
nat din cauză că nu au fost pre
gătite stocurile de lemn sub liniile 
funicularelor ; nici în perioada ur
mătoare funicularele nu au fost fo
losite la întreaga lor capacitate.

Ne-am propus ca in acest an să 
generalizăm în toate întreprinderi
le forestiere din regiune experien
ța bună obținută de diferite colec
tive tn folosirea utilajelor. Pentru 
reducerea pierderilor de exploatare 
și evitarea deprecierii materialului 
lemnos în parchetele de pe pante 
repezi, situate pe versantele ce se 
învecinează cu căile de transport, 
s-a dovedit eficace extinderea funi
cularelor pasagere blcablu cu mo
toare în evantai ; sau, pe distanțe 
mai scurte, în benzi paralele. In par
chetele cu tăiere definitivă, acolo 
unde condițiile de teren o permit, 
cele mai bune rezultate au fost ob
ținute prin montarea funicularelor. 
în evantai.

Incepînd din anul acesta ne-am 
propus sistematizarea spațiilor de 
depozitat și mecanizarea tuturor 
depozitelor finale. In prezent se 
lucrează la sistematizarea și 
mecanizarea depozitelor din Ză- 
voi-Caransebeș și Valea Mini- 
șului-Oravița foloslndu-se fon
dul de mică mecanizare. Pînă la 
sfîrșitul anului vor fi modernizate 
încă trei depozite din cadrul între
prinderilor forestiere Lugoj și Li- 
pova. Se experimentează în același 
timp noi metode de lucru cu insta
lațiile existente și îmbunătățirea 
instalațiilor de încărcat-descărcat. 
Totodată se acordă o mare atenție 
organizării procesului de producție 
în fiecare parchet în parte.

Constantin ISPAS 
lng. principal 
serv, mecanizare, 
D.R.E.F.-Banat

sprijinul producției
tehnicii, altele sînt editate în limbi 
străine. Zilnic, biblioteca este vizi
tată de numeroși muncitori, tehni
cieni șl ingineri din întreprindere/ 
dornici de a cunoaște ultimele cu
ceriri ale tehnicii pe tărîm mondial

și de a aplica în producție multe 
din lucrurile pe care le află 
citind. Proiectantul Dumitru Si- 
mion a consultat, în primele șase 
luni ale acestui an, peste 25 volume 
și reviste de specialitate. Studiul 
unora dintre acestea l-a ajutat să 
proiecteze o serie de S.D.V.-uri la 
un nivel calitativ superior. Matri- 
țerul Gheorghe Paraschiv, de la 
sculărie, un pasionat cititor al căr
ții tehnice, a realizat cîteva inova
ții, executînd printre altele o ma
triță de decupat, găurit și arribu- 
tisat pentru mai multe repere. Pe 
inginera Maria Bucătaru, literatu
ra tehnică a ajutat-o să organizeze 
mai bine procesul de producție în

Scrisoare de
Citesc deseori în ziare despre ab

negația unor cadre medico-sanita- 
re în ocrotirea vieții și sănătății 
oamenilor. Despre un asemenea 
caz vreau să vă relatez și eu. In- 
tr-una din zilele trecute, fiul meu 
s-a îmbolnăvit grav. Adus la mie
zul nopții la. dispensarul din comu
na Bolintinul din Vale, raionul 
Titu, a fost văzut mai întîi de sora 
medicală de serviciu Melania Hoa
rd. Pînă la venirea medicului, a- 
ceasta i-a administrat primul aju
tor. In toiul nopții a adus de la spi
talul din Poenari un tub de oxigen, 
veghind apoi la căpătîiul bolnavu-

secția utilaje. Se pot da multe alte 
exemple despre foloasele pe care 
studiul cărții tehnice le aduce în 
producție. Colectivul bibliotecii, sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
acordă atenție răspîndirii cărții 
tehnice. In întreprindere se fac cu 
regularitate recenzii ale unor volu
me, se țin conferințe tehnice, se e- 
ditează un buletin informativ cu 
privire la ultimele cărți intrate în 
biblioteci și se organizează vitrine 
și fotomontaje pe diferite teme ale 
tehnicii mondiale.

Petre ACRISTE! 
muncitor ;

mulțumire
lui și aplicîndu-i tratamentul ne
cesar. încet, încet, băiatul și-a re
venit. In zilele următoare, fiul meu 
s-a bucurat de aceeași atenție din 
partea sorei și a întregului perso
nal al dispensarului. Vizitîndu-l, 
am aflat și din partea altor bolnavi 
că Melania Hoard îngrijește cu de
votament bolnavii.

Pentru atenția cu care a fost în
grijit fiul meu, eu îi mulțumesc 
din inimă ei și întregului colectiv 
al dispensarului.

Dumitru RĂCARU
pensionar, raionul Titu

De ce ne vin reclamați!
Lucrez ca electrician în cadrul 

secției de instalații interioare și 
branșamente a întreprinderii re
gionale de electricitate Oltenia. 
Secția noastră execută lucrări în 
blocuri de locuințe, precum și în 
casele colectiviștilor. De la un timp 
avem reclamații din partea benefi
ciarilor privind calitatea articole
lor de feronerie pe care le folosim 
la instalațiile electrice în locuințe. 
Abia terminăm o lucrare și sîntem 
rechemați să înlocuim cînd o priză 
sau un comutator, cînd o dulie care 
s-au-stricat după o zi sau două de 
folosință.

De obicei, comutatorii cu capacul 
alb din material plastic de 6 A, 
produși de Uzinele „Electroapara- 
taj" din București, fac cu greu 
contactele, așa că învîrtindu-l de

mai multe ori și în toate direcțiile 
se defectează repede. Cu prizele în
gropate, produse în aceeași între
prindere, avem necazuri și noi, cei 
care le montăm. Fiind slab capsa
te, nu pot fi prinse cum trebuie. Și 
cu duliile, fabricate la „Electro-Ba- 
nat“-Timișoara, se întîmplă la fel. 
Ringurile de porțelan se desfac cu 
mare greutate de pe montură. Or, 
noi sîntem nevoiți să spargem rin
gul și apoi să le montăm. Altfel, 
forțînd ringul, stricăm montura și 
dulia nu mai este bună la nimic.

Socotim că fabricile producătoa
re au datoria să dea mai multă a- 
tenție calității acestor materiale.

Ștefan MIHALCEÄ 
electrician

Pe ecranele cinematografelor
Săptămîna aceasta rulează pe e- riev, N. Rumeanțeva, 3. Novikov. Fil-

cranele Capitalei trei filme noi.
„M-am îndrăgostit la Copenhaga" 

este o comedie muzicală presărată 
cu numeroase numere de revistă, 
realizată de studiourile daneze. Re
gia aparține lui Finn Henriksen, iar 
muzica lui Bert Fabricius-Bjerre.

O altă comedie este „Popasul", 
producție a studioului Mosfilm, care 
are ca interpreți principali pe cu- 
noscuțil actori sovietici V. Merku-

mul redă peripețiile unui om de 
știință venit să-și patreacă conce
diul pictînd Intr-un pitoresc sat de la 
malul mării. Scenariti aparține lui 
R. Pogodin și B. Barnet, ultimul fiind 
șl semnatarul regiei filmului.

„Comoara din Iacii de argint", 
film de aventuri, este o coproducție 
a cineaștilor vest-germanl și iugo
slavi, în regia lui Harald Relnl.

CINEMA ® T
CINEMATOGRAFE : La strada: Patria 

(Bd. Magheru nr. 12—14), Lucealărul (ci
nematograf nou — Bd. 1848 nr. G), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. 
Lizeanu), Grădina „Doina“ (Str. Doamnei 
nr. 9). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Capitol 
(rulează șl la grădină — Bd. 6 Martie 
nr. 16), Feroviar (Calea Grivlțel nr. 80), 
Aurora (rulează și la grădină — Bd. Di
mitrov nr. 118), Patinoarul „23 August" 
(Bd. Muncii), Stadionul ,,Dinamo“ (Șos. 
ștefan cel Mare). Domnul Topaze — ci
nemascop : Carpațl (Bd. Magheru nr. 29), 
Festival (Bd. 6 Martie nr. 14), Grădina 
„Festival" (Pasajul „Eforie“), Miorița 
(dimineața — Calea Moșilor nr. 127), Flo- 
reasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Ocolul 
pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii): București (Bd. 6 Martie 
nr. 6), Tomis (rulează și la grădină — 
Calea Văcărești nr. 21), Grădina „Vitan“ 
(Calea Dudești), Flamura (Șos. Giurgiu
lui nr. 155). Popasul : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7), Miorița (după-amiază). 
Asasinul din cartea de telefon: Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2), Popular (Str. Mă- 
tăsari nr. 31), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5). Comisarul: Lumina (Bd. 
6 Martie nr. 12), Giulești (Calea Giulești 
nr. 56), Grivița (Calea Griviței — podul 
Basarab). Săptămîna filmului romînesc 
de comedie : Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7). Program de filme pentru copil 
(dimineața) : Doina (Str. Doamnei nr. 9). 
Lumea mare a celor mici : Doina (după- 
amiază). Cele trei lumi ale lui Gulliver; 
Pe poteci de munte: Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 18). Feriga de aur — cine
mascop: înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștil-Noi). Kozara: Excelsior (Bd. 
1 Mai nr. 174), Bucegi (rulează și la gră
dină — Bd. 1 Mal nr. 57), Ferentari (Ca
lea Ferentari nr. 86). Lumea comică a 
lui Harold Lloyd: Cultural (Piața I. Pin- 
tilie nr. 2), Drumul Sării (Str. Drumul 
Sării nr. 30). Doi colonei: Dacia (Calea 
Griviței nr. 137), Cosmos (Bd. 30 Decem
brie nr. 89). Cei patru călugări: Buzești 
(rulează și Ia grădină — Str. Buzești nr. 
9—11). Aventurile unul tînăr — cinema
scop: Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42), Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84). îndrăgos
titul: Unirea (rulează șl la grădină — 
Bd. 1 Mal nr. 143). Clubul cavalerilor : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22). Domni
șoara... Barbă-Albastră : Vitan (Calea 
Dudești nr. 97). Frații corslcani — cine
mascop: Munca (Șos. Mihai Bra vu nr. 
221), Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii): Arta (rulează șl la grădină 
— Calea Călărași nr. 153), Volga (dimi
neața — Șos. I. Plntllle nr. 61). Anotim
puri : Moșilor (Calea Moșilor nr. 221). 
Fata din caia roșie; .viitorul (Str. M.

ELEVIZIUNE
Eminescu nr. 127). Slujnica: Volga (după- 
amiază), Rahova (Calea Rahovei nr. 118). 
Șeherazada — cinemascop: Modern (Pia
ța G. Coșbuc nr. 1), Arenele „Libertă
ții“ (Str. 11 Iunie). Cuba ’58 : Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196). Cerul și mocirla: 
Cotrocenl (Șos. Cotroceni nr. 9). Omul 
din fotografie: Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72). Germanie, steluțele tale ! : Gră
dina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75). 
Cascada diavolului: Grădina „Lira" (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196). Anaconda: 
Grădina „Moșilor“ (Calea Moșilor nr. 
221). Hoțul din San Marengo: Grădina 
„Rahova" (Calea Rahovei nr. 103). Totul 
despre Eva : Grădina „Colentina“ (Șos. 
Colentina nr. 84).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Știință șl tehnică 
pentru tineretul școlar : Cunoștințe șl... 
îndemînare . 19,40 — Emisiune dc tea
tru : „Papa se lustruiește“ de Spiros 
Melas, adaptare de Sică Alexandrescu, 
în interpretarea Teatrului de stat din 
Constanța. în pauză : Telesport. In în
cheiere : Buletin de știri și buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Teri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă șl călduroasă, cu cerul va'riabil. 
Izolat, în regiunea deluroasă, au căzut 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nordic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 32 grade la Berzeasca, 
Turnu Severin, Tîrgu Jiu, Băllești, și 23 
grade la Huedin, Miercurea Ciuc, Sova- 
ta șl Tîrgu Secuiesc. In București : Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil. In cursul după-amiezil 
au căzut averse slabe. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 șl 23 iulie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, dar ușor Instabilă. Cerul 
va fl schimbător. Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, cu deosebire în jumăta
tea de sud a țării. Vînt slab, cu unele 
intensificări în Moldova și Dobrogea, 
predominînd din sectorul nord-est. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 grade și 20 grade, iar 
maximele între 25 grade șl 35 grade. In 
București și pe litoral : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul schimbător, favorabil 
aversei de ploaie. Vînt slab pînă la pon 
trivit din sectorul nord-est. Temperatu-4 
ra în general staționară.

I
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Din goana mașinii

ion DUMITRIU în drum spro Bucureșt

Pe ultimii metri înainte de sosire Foto : M. Andreescu

ai cursei,

insfalîndu-se în fruntea plutonului

Un traseu de 1065 km ® Ultima etapa 
a revenit lui I. Cosma ® Pitești>București 
cu aproape 44 kmJorâ

Dinamovistul Gabriel Moiceanu a în
cheiat victorios cea de-a XVII-a edijie a 
„Cursei Scînteii". Cunoscutul nostru ci
clist a reușit astfel să-și înscrie pentru 
prima dată numele pe tabloul de onoare 
al cîștigătorilor tradiționalei compefifii 
de lung kilometraj. In cele șapte etape 
ale întrecerii, care anul acesta s-a des
fășurat pe un traseu în lungime de 1 065 
km, Moiceanu s-a comportat foarte bine 
cîștigînd două etape și clasîndu-se pe 
primele locuri și în celelalte. El a parti
cipat de mai multe ori la evadări specta
culoase, contribuind, alături de eeilalji 
fruntași ai cursei, la dinamizarea între
cerii.

Seara, în cadrul unei mese festive, ci
cliștilor li s-au înmînaf premii din partea 
ziarului nostru și a unor întreprinderi și 
instituții centrale. Cîștigătorul „Cursei 
Scînteii*, G. Moiceanu, a primit o moto
cicletă C.Z. (175 cmc) oferită de I.S. Lo- 
to-Pronosport.

Ultima etapă a cursei, care avea să 
stabilească definitiv clasamentul general, 
a avut o desfășurare antrenantă. Diferen
ța mică de timp ce-i separa pe fruntașii 
clasamentului, ca și dorinja altor alergă
tori de a se remarca în acest final al 
cursei, au făcut posibilă și ieri înregistra
rea unei medii orare excelente : 43,950 
km/oră. Plutonul, deși a mers compact 
mai mult de jumătate din traseu, a pe
dalat într-un ritm susținut. In cîteva rîn- 
duri alergătorii și-au încercat forjele în- 
cercînd să evadeze. O luptă frumoasă 
s-a dat cu ocazia sprinturilor de la Găești 
și Titu. La primul sprint Ciocan cîștigă, 
dar la Titu, mai abil se dovedește ceho
slovacul Wencel. Ambii alergători au 
dorit (și au reușit) să-și consolideze po
zițiile fruntașe ce le defineau de cîteva 
etape în clasamentul sprinterilor.

Pe traseul etapei de ieri alergătorii 
au avut de înfruntat și capriciile natu
rii. O ploaie torențială i-a însofit mai 
bine de 15 km și apoi, cam cu 45 km 
înainte de București, rafale de vînt au 
bătut puternic din fată. Plutonul mărește 
viteza serios pe la km 90 cînd Niculescu, 
unul din fruntașii clasamentului, are o 
defecțiune la bicicletă. Dar el nu-și pier
de prea mult cumpătul și după ce pri
mește o bicicletă de schimb face un 
impetuos contratimp individual pe circa 
5 km. Și prinde plutonul.

Pe șoseaua Chifilei se încearcă nume
roase evadări. Fără rezultat însă. Cei ce 
reușesc totuși să ia un oarecare avans 
sînt prinși. Pe bd. 1 Mai, pe șos. Kise- 
lef ca și, mai apoi, pe calea Victoriei și 
bd. Republicii, în aplauzele însuflețite ale 
miilor de bucureșteni care i-au așteptat 
pe cicliști pe trotuare sau la balcoanele 
blocurilor, caravana multicoloră trece în 
mare viteză. înainte de a intra pe șo
seaua Mihai Bravu, pe rînd dinamovișfii 
Cosma și Zanoni și, ceva mai departe, 
Ciobanu (Voința Ploiești), sprinfează pu
ternic. ..
Din urmă, cehoslovacul Volf încearcă și 
el să evadeze. Fugarii nu pot fi prinși. 
Pe stadionul „23 August’, unde a avut 
loc sosirea, cei trei evadați sosesc pri
mii cu un avans net față de pluton. Cos-

ROB

Dacă trasăm pe hartă 
drumul parcurs de ci
cliști de-a lungul celor 
șapte etape ale „Cursei 
Scînteii“, vom observa o 
asemănare izbitoare cu 
conturul unei inimi. Fe
ricită coincidență !

Intr-adevăr, rareori 
ne-a fost dat să vedem, 
în competiții rutiere in
terne, atît elan, atîta pa
siune, atît entuziasm ti
neresc. Nici canicula, nici 
torentele de ploaie, nici 
vîntul potrivnic, nici ur
cușurile lungi și anevo
ioase n-au reușit să di
minueze vreo clipă fru
musețea întrecerii; dim
potrivă, dificultățile a- 
mintite au răscolit parcă 
surprinzătoare resurse de 
energie. Pentru modul 
cum au luptat cale de 
peste I 000 de km, — cal
de felicitări tuturor ani
matorilor cursei, în frun
te cu Gabriel Moiceanu.

Lăsînd la o parte ierar
hia rezultatelor finale, se 
cuvine să menționăm în 
această recapitulare su
mară dîrzenia lui Arde- 
leanu, mereu prezent în 
lupta pentru supremație, 
veritabilul „recital" ofe
rit de Dumitrescu între 
Onești și Sibiu, compor
tările remarcabile ale al
tor concurenți — de pil
dă, foarte tînărul Șerban, 
debutant în „Cursa Scîn
teii", veteranii Constanti- 
nescu și Văsîi, întreprin
zătorul Melcioc, ambițio
șii reșițeni Scînteie și 
Denuel...

FOTBAL
Dinamo București a cucerit
„Cupa R. P. Romîne"

ÎN ÎNÏÎMPINAREÀ ANIVERSARII 

ELIBERĂRII POLONIEI

„Duminica culturii R. P. Polone'*

Așadar, stagiunea fotbalistica s-a 
încheiat cu un adevărat spectacol 
de gală. Pe stadionul 23 August, doi 
mari interpreți, Dinamo și Steaua, 
s-au întrecut în a da strălucire fina
lei „Cupei R. P. Romîne". Prezența 
invidiatului trofeu în chiar vecinăta
tea terenului de joc a însuflețit pe 
cei 22 de protagoniști, astfel încît 
spectatorii au putut urmări o parti
dă pasionantă, în care, din minutul 
întîi și pînă în cel de al nouă- 
zecelea, fotbalul, cu tot ce are el 
mai atrăgător, a fost la loc de cin
ste.

Echipa campioană Dinamo Bucu
rești a trecut cu succes și ultimul 
examen, izbutind să cucerească 
cupa în întrecerea cu un partener 
hotărît, dornic și el să facă turul de 
onoare al stadionului purtînd în 
mîini trofeul. Victoria dinamoviștilor 
cu scorul de 5—3 capătă astfel o și 
mal mare valoare, fapt pentru care 
cîștigătorii merită toate felicitările.

De ce a plăcut 
atît de mult con
fruntarea dintre a- 
ceste două echipe 
fruntașe ale fotba
lului nostru ? în 
primul rînd pentru 
că atît Dinamo cît 
și Steaua, dorind 
să infirme parcă 
tradiția potrivit 
căreia meciurile 
de cupă poartă 
doar pecetea lup
tei pentru victorie, 
în dauna specta
colului, au jucat 
de data aceasta 
deschis, presărînd 
meciul cu faze de 
toată frumusețea, 
purtate într-un ritm 
sufocant chiar și 
pentru spectatorii 
din tribune. Apoi, 
s-a trecut peste 
închistarea în for
mulele de joc, fie
care echipă cău- 
tînd parcă să de
monstreze că a- 
ceste formule nu 
sînt doar niște 
simple ecuații bu
ne de demonstrat 
la tablă și că cea 
mai elocventă de
monstrare a lor se 
face direct, pe ta
bla cu gazon îm
bietor a terenului, 
în plus, meciul s-a

St

CLASAMENTE
1. — GABRIEL MOICEANU (Dinamo) 1 065 km în 

27 ore, 48 min. 50 sec. ; 2. — Ion Ardeleanu (Steaua) la 
18 sec. ; 3. — Ludovio Zanoni (Dinamo) la 43 sec. ; 
4. — Gh. Bădără (Dinamo) la 55 sec. ; 5. — Grigore 
Nicolae (Steaua) la 1 min. 42 sec. ; 6. — N. Niculescu 
(Steaua) la 1 min. 55 sec. ; 7. — A. Șelaru (Dinamo) la 
2 min. 12 sec. ; 8. — M. Volf (M. V. Bratislava) la 2 min. 
24 sec. ; 9. — K. Patek (M. V. Bratislava) la 2 min. 24 
sec. ; 10. — C. Ciocan (Dinamo) la 2 min. 25 sec. (Au 
terminat cursa 41 de alergători din 51 cîți au luat 
startul în prima etapă).

Clasamentul cățărătorilor : 1. — Gh. Moldoveanu 
(Voința Ploiești) 18 puncte; clasamentul sprinterilor: 
1. — C. Ciocan (Dinamo) 27 puncte ; clasamentul Tri
coului albastru : 1. — I. Ardeleanu (Steaua) 18 puncte.

desfășurat într-o atmosferă de spor
tivitate, excepție făcînd gestul cu 
totul reprobabil al lui Pavlovici, care
I- a lovit pe Datcu, gest dezaprobat 
de altfel chiar de coechipieri.

Meritul dinamoviștilor este că au 
acționat ca o formație sudată, unde 
fiecare jucător a știut să se angre
neze în jocul colectiv, că în repriza 
a doua au luptat cu mai multă ardoa
re și, evident, cu mai multă eficaci
tate. în schimb, la Steaua a apărut 
deosebit de pronunțat contrastul din
tre linia de atac și linia de apărare 
a cărei comportare modestă a fost 
principalul factor al înfrîngerii — 
golurile unu și doi au fost parcă „o- 
ferite" dinamoviștilor ; în plus, prin 
continua nesiguranță a apărării, ata
cul a fost mereu tras înapoi, ceea ce 
a dus la „sufocarea" din repriza a
II- a.

Trec doar trei minute de la înce
putul partidei și la un contraatac di- 
namovist, Pîrcălab centrează, min
gea ajunge la Frățilă care șutează. 

Un instantaneu dupa meci : trofeele ciștigate în acest 
an de Dinamo

In învălmășeala produsă în careu, 
se poate vedea totuși cum mingea 
ricoșează de două ori din bară, a- 
junge la Octavian Popescu, care șu
tează în plasă. Riposta Stelei este 
promptă. în special pe aripa Racsi- 
Crăiniceanu, care se strecoară ca 
niște spirlduși prin dispozitivul ad
vers. După ce Pavlovici ratează în 
min. 9, trei minute mai tîrziu Crăini- 
ceanu, servit ca pe tavă de Constan
tin, trage din plină viteză în colțul 
opus. Abia se risipise ecoul aplau
zelor și un nou gol ridică în picioa
re tribunele. Nunweiler IV comite 
henț în careu, iar Constantin, un a- 
devărat as al loviturilor de la 11 m, 
transformă imparabil. Jocul nu slă
bește ca ritm. Dimpotrivă. Steaua 
atacă în trombă, cu schimburi 
de mingi de pe o parte pe alta 
a terenului. Inepuizabil, Constantin 
trage după el tot atacul, iar Crăini- 
ceanu dansează parcă în careul ad
vers. Uneori, acest tînăr și talentat 
jucător a abuzat de driblinguri.

Și repriza a doua începe în a- 
celași tempo rapid. Și iată momen- 
tul-cheie al meciului : In min. 54, la 
un atac în careul dinamovist, 
Constantin înscrie dar arbitrul 
anulează golul. Imediat, Dina
mo pornește spre poarta lui Su- 
ciu. Frățilă șutează dar portarul Ste
lei reține. în loc să degajeze rapid 
și departe în interiorul terenului, Su- 
ciu se joacă cu mingea, dîndu-i-o 
lui Kozka. Acesta vrea să l-o tri
mită înapoi dar Nunweiler VI, cu 
ochii în patru, sesizează și înscrie 
un gol de o gratuitate cum rar 
se poate vedea. In min. 60 
al meciului, Pîrcălab trece de a- 
părătorii adverși și, urmărit cu 
seninătate de doi dintre aceș
tia, înscrie nestingherit. Sînt de 
reținut apoi alte cîteva faze intere
sante și iată, la o lovitură liberă 
executată de Racsi, Constantin șter
ge mingea cu capul, trimițînd-o în 
plasă. Este 3—3. Vom asista oare la 
prelungiri ? Se pare că dinamovișfii 
nu sînt de acord cu aceasta și ini
țiază noi atacuri soldate cu golurile 
marcate de Frățilă și Octavian Po
pescu.

Cînd arbitrul Van den Leuwen, 
care în general a condus bine, a 
fluierat sfîrșitul partidei, zecile de 
mii de spectatori și o dată cu ei ju
cătorii de la Steaua au aplaudat 
performanța echipei noastre campi
oane care a reușit să cîștige în a- 
cest an și „Cupa R. P. Romîne".

Ion MĂRGIHEAHU

JUNIORII DE LA C.S M. CLUJ 
CAMPIONI REPUBLICANI

Deși prima repriză a finalei campio
natului republican de juniori a avut loc 
pe o căldură toridă, un numeros pu
blic a ținut să fie prezent, încă din pri
mul minut, la disputa dintre C.S.M. Cluj 
și Știința Galați. Efortul n-a fost însă în 
zadar, pentru că a avut loc o repriză 
disputată în care ambele echipe au cău
tat să străpungă apărarea adversă și să 
înscrie. Clujenii, superiori din punct de 
vedere tehnic, au creat faze mai clare de 
joc, fiind mai periculoși în fața porții. 
Ei au fost de cîteva ori pe punctul de a 
înscrie, însă șuturile puternice ale lui 
Lungu și Moldovan au fost reținute sau 
respinse de talentatul portar gălăfean, 
Enache. Ca și în semi-finală, Știința 
Galați a contraatacat, însă înaintașii, mo
leșiți de căldură, au întîrziat să fructifice 
ocaziile avute. S-a remarcat prin înceti
neală în special Moroianu, jucător ce se 
arătase mai combativ în întîlnirea cu 
Știința București.

La începutul reprizei a doua, gălățenii 
pornesc vijelios la atac, par deciși să în
scrie, dar n-a fost decîf un foc de paie, 
deoarece numai după cîteva minute se 
domolesc și cedează inițiativa clujenilor. 
Aceștia profită de delăsarea adversarilor 
și inițiază cîteva incursiuni spectaculoase. 
In minutul 60 Gocan pătrunde în terenul 
Științei, driblează scurt, centrează, iar 
Lungu țîșnește printre apărători și mar
chează cu capul un gol de toată frumu
sețea : 1-0 pentru C.S.M. Cluj.

Pînă la sfîrșitul întîlnirii, ambele echi
pe au ocazii să modifice scorul, dar îna
intașii ratează. Victorioși cu 1-0, tinerii 
fotbaliști clujeni cuceresc astfel titlul de 
campioni republicani de juniori.

Dumitru MINCULESCU

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC-CANOE
Cei mai valoroși caiacișfi și canoișt' 

și-au disputat vineri și sîmbătă, pe lacul 
Snagov, titlurile de campioni republi
cani pe anul 1964. Este de remarcat evo-

PRONOSPORT
I. Steaua-Dinazno București

(finala Cupei R.P.R.) 3—5 — 2
II. Ujpest-Ferencvaros 4—2 — 1

III. Diosgyor-Komlo 9—1 — 2
IV. Pecs-Gyor 0—1 — 2
V. Debrecen-Tatabanya 1—0 — 1

VI. Honved-Vasas 4—3 — 1
VII. Szallitok-Büdafok 1—3 — 2

VIII. Borsodi-Lang 5—2 — 1
IX. Dunaujvaros-Egyeterles 2—1 — 1
X. Papa-Kaposvari H. 0—0 — x

XI. Szekesfehervar MAV- 
Pecsi VSC 2—3 — 2

XII. Veszprem-Pecsl Banyasz 1-0 -, 1

ÎN LOC BE EP ÎL BE
Cei care vor evoca 

vreodată a șaptespreze- 
cea ediție a tradiționalei 
competiții nu vor putea 
omite, desigur, asemenea 
episoade ca lupta drama
tică dusă de Grigore în 
etapa secundă pentru a- 
părarea tricoului galben, 
curajoasele acțiuni ale 
lui Bădără la Onești și 
Sibiu, evadările conduse 
de Ciocan (între Miercu
rea Ciuc și Tîrgu Mureș) 
și Zanoni (între Sibiu și 
Pitești), aceasta din urmă 
constituind probabil un 
record în materie, prin 
cei 135 de kilometri pe 
care i-a însumat. O bună 
impresie au lăsat, de a- 
semenea, tinerii oaspeți 
din Bratislava — Jan 
Wencel, Milan Volf și 
Karol Patek : deși nu 
prezentau „cărți de vizi
tă" spectaculoase, ei s-au 
dovedit concurenți redu
tabili pe toată durata în
trecerii.

Bineînțeles, ar fi cu ne
putință să rememorăm în 
cîteva fraze nenumăra
tele episoade vrednice 
de atenție ale disputei 
cicliste încheiate ieri 
după-amiază. Esențial și 
concluziv ni se pare fap
tul că marea majoritate 
a participanților au avut 
o evoluție remarcabilă, la 
înălțimea prestigiului a- 
cestei cavalcade rutiere 
care ne-a sugerat, nu nu
mai prin proiecția sa pe 
hartă, conturul unei 
inimi.

Dan DEȘLIU

Sportivi rommi 
în întreceri internaționale

VICTORIILE BOXERILOR ÎN 
TURNEUL DE LA SALZBURG
In turneul de box de la Salzburg, 

campionul romîn la cat. mijlocie, 
Ion Monea, a repurtat două victo
rii : în prima gală, el l-a învins la 
puncte pe austriacul Karal, iar în 
cea de-a doua pe Frauenlob. La 
rîndul său, Iosif Mihalik a cîștigat 
partidele cu austriecii Lang și Koe
nig. La cat. mijlocie mică, V. Mîrza 
a dispus înainte de limită de Froes- 
slinger (Austria). După victoria re
purtată în fața lui Montibella (Aus
tria), campionul țării noastre la cat. 
pană, C. Buzuliuc, a încheiat la e- 
galitate partida cu Reif (Austria).

UN SUCCES AL TINERILOR 
GININAȘTI

Tradiționala întrecere a tinerilor 
gimnaști din țara noastră și R.S.F. 
Iugoslavia — desfășurată la Reșița 
— s-a încheiat cu victoria sporti
vilor romîni. La fete reprezentativa 
noastră a învins cu 183,10 p. la 
175,25 p., iar întrecerea băieților a 
luat sfîrșit cu scorul de 279,85 p. la 
276,15 p. Gimnaștii noștri s-au cla
sat pe primul loc și la individual 
compus prin Rodica Apăteanu 
(37,60 p.) și Anton Cadar (56,75 p.).

FARUL—AUFBAU : 0—0
In ultimul meci al turneului pe 

care I-a întreprins în R. D. Germa
nă, echipa de fotbal Farul Constan
ța a jucat la Magdeburg cu formația 
Aufbau, deținătoarea „Cupei R.D.G“. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

luția sportivilor dinamoviști, care au ob
ținut victoria în 11 din cele 19 probe. 
Celelalte titluri au revenit caiaciștdor de 
la Steaua, Olimpia București și Olimpia 
Reșița. Finalele campionatului au prile
juit afirmarea multor tineri, dintre care 
unii au reușit, pentru prima oară, să îm
brace tricourile de campioni ai țării (T. 
Bazaracai, Marian lonescu, Ana Arvai 
etc.). Cu excepția lui A. Igorov, învins 
surprinzător de tînărul canoisf Marian 
lonescu, componenții lotului olimpic au 
dat satisfacție. Ismailciuc, lacovici, Sido
rov, Ichim Lipalif, Calinov, Alexe, Igor 
Lipalit, Rotman — la canoe, Ivanov, Ni- 
coară, Arfimov, Confolenco, Vernescu 
etc. — la caiac băieți și Elena Lipalit, 
Ema Mihăilescu, Cornelia Sideri — la 
caiac fete, au dominat probele respec
tive, cucerind titlurile de campioni repu-, 
blicani,

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului polonez, în parcul Herăs
trău din Capitală a avut loc „Dumi
nica culturii R. P. Polone", organi
zată de Sfatul popular al Capitalei 
și Comitetul de cultură și artă al 
orașului București.

în cursul dimineții, într-unul din 
pavilioanele parcului, s-a deschis ex
poziția de fotografii „Polonia în re
portaje“. Au luat cuvîntul Vasile 
Drăgoescu, secretar al Sfatului 
popular al Capitalei, și ambasadorul 
Republicii Populare Polone în țara 
noastră, Wieslaw Sobierajski. La 
deschidere a fost de față și delegația 
Sfatului popular al orașului Varșo
via, sosită în țară cu acest prilej. In 
alte pavilioane au fost organizate 
expozițiile „Noua Varșovie“ și „Uni
versitatea Jagellonă din Cracovia“. 
Cele șase biblioteci din parc au a- 
menajat expoziții și vitrine de cărți, 
albume și reviste poloneze.

Seara, la Teatrul de vară, un co
lectiv de artiști de operetă și estradă

(Urmare din pag. I)

mecanic șef la S.M.T. Dej, și tov. 
ing. T. Stănilă, directorul S. M. T. 
Bonțida, susțin că toate combinele 
funcționează perfect din punct de 
vedere tehnic, iar dacă se întîmplă 
vreo defecțiune, atelierele mobile o 
remediază pe loc. Ce se observă 
însă uneori pe teren ? Tractoristul 
Gavril Mîrza, care lucra cu com
bina la gospodăria colectivă din I- 
leanda, a pierdut o jumătate de zi 
cu cîrpitul benzii transportoare. O 
combină de la gospodăria din Glod 
nu a lucrat ore în șir pentru că nu 
avea un cuțit corespunzător. în 
urma telefoanelor date la S.M.T.- 
urile respective nu a apărut nici un 
atelier mobil.

Și în regiunea Maramureș se con
stată unele rămîneri în urmă la re
coltat. Aceasta se datorește și cali
tății necorespunzătoare a reparații
lor efectuate de unele S. M. T.-uri 
cum ar fi cele din Satulung, Ne
grești, Mărtinești etc. La gospodăria 
colectivă „Someșul“ din Satu Mare 
într-una din zilele trecute din 6 
combine lucrau doar două, celelalte 
fiind defecte. Faptul este cu atît mai 
grav cu cît conducerea stațiunilor 
respective nu a luat măsuri pentru 
repararea imediată a defecțiunilor 
ivite pe parcurs.

în regiunea Maramureș se consta
tă și un decalaj destul de mare în
tre seceriș și treieriș. • Aceasta de
oarece batozele nu sînt folosite cu 
întreaga capacitate de lucru și șe tă
răgănează transportul snopilor la 
arii. Trebuie arătat că membrii con
siliilor de conducere ale unor gos
podării colective, cum sînt cele din 
comunele Dumbrava, Pomi, Turu- 
lung, Valea Vinului, Halmeu și al
tele, nu au luat măsurile necesare 
pentru începerea treierișului de în
dată ce au gvansat cu recoltatul. 
La G.A.C. Drăgușeni, recoltatul se 
terminase pe întreaga suprafață, 

din R. P. Polonă a prezentat un con- 
cert-spectacol. în sala de muzică și 
conferințe a parcului, formațiile 
Casei raionale de cultură „Nicolae 
Bălcescu" au susținut un program 
de muzică ușoară poloneză și romî- 
nească, urmat de o audiție de mu
zică poloneză pe discuri. La estrada 
artiștilor amatori a avut loc o con
ferință despre prietenia romîno-po- 
loneză, după care au urmat un pro
gram de muzică ușoară din cele 
două țări și filmul artistic polonez 
„Atentatul“. Filme poloneze au 
rulat și la estrada pentru copii. Tot 
duminică, la Arenele Libertății, la 
casele raionale de cultură „16 Fe
bruarie“ și „23 August“ și la Casa 
tineretului din raionul 30 Decem
brie au avut loc programe culturale 
consacrate sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Polone.

In clișeele de mai jos reproducem 
două imagini din expoziția „Po
lonia în reportaje".

dar batoza mai era încă garată în 
curtea gospodăriei.

în regiunea Suceava se semnalea
ză alte aspecte. Ținîndu-se seama 
că ploile din aceste zile îngreunea
ză recoltatul mecanizat, la îndruma
rea organelor de partid și a con
siliilor agricole raionale au fost Lua
te măsuri ca gospodăriile colective 
din regiune să organizeze echipe de 
secerători și cosași și pe terenurile 
mecanizabile, pentru a grăbi recol
tarea păioaselor în vederea evitării 
pierderilor. Deși astfel de echipe au 
fost alcătuite în mai toate gospodă
riile colective, nu peste tot munca 
a fost bine organizată pentru a se 
folosi din plin timpul prielnic de 
lucru. Astfel, la brigăzile I și a
IlI-a din gospodăria colectivă Un- 
țeni, din cei peste 100 colectiviști 
care, au lucrat în cursul dimineții, 
după ce a trecut ploaia nu au mai 
venit la lucru decît foarte puțini. La 
fel s-au petrecut lucrurile și la gos
podăriile colective Petricani, Mihă- 
lășeni, Ripiceni, raionul Săveni, Co- 
șula, Stroiești, raionul Botoșani, 
unde au fost secerate suprafețe 
foarte mici.

★
Cu prilejul raidului întreprins 

s-au evidențiat rezultatele bune ob
ținute în campania de recoltare în 
multe unități agricole. Cît privește 
unere deficiențe constatate, ele tre
buie înlăturate grabnic, astfel ca 
această lucrare să se facă la timp 
și fără pierderi. în regiunea Cluj se 
impune o grijă mai mare pentru 
buna folosire a combinelor, în re
giunea Suceava, dat fiind timpul 
ploios, e necesar ca, pe lîngă mijloa
cele mecanizate, să fie antrenați în 
număr mai mare colectiviștii la lu
cru, iar în regiunea Maramureș să 
fie folosite mai bine batozele pentru 
a se micșora decalajul între recol
tare și treieriș. Organele și organi
zațiile de partid, consiliile agricole 
sînt chemate să se ocupe cu răspun
dere de aceste probleme.
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Conferința africană la nivel înalt
?

CAIRO 19 (Agerpres). — Dumini
că au continuat lucrările conferin
ței șefilor de etate și de guverne ai 
țărilor africane. Președintele Gha- 
nei, Kwame Nkrumah, a insistat 
asupra propunerii prezentate și în 
trecut de tara sa cu privire la reali
zarea imediată a unității politice a 
Africii. Primul ministru al Sierrei 
Leone, Albert Margai, s-a referit la 
problema conflictelor de frontieră 
între diverse țări africane, propu- 
nînd încheierea unor acorduri bila
terale între aceste țări privind deli
mitarea frontierelor. în cuvîntarea 
sa, prințul moștenitor al Libiei, Has
san al Reda, și-a exprimat speran
ța că tratativele purtate în prezent 
de țara sa cu Anglia și S.U.A. cu 
privire la desființarea bazelor mili
tare ale acestor țări de pe teritoriul 
libian vor fi încununate de succes. 
Președintele Republicii Algeriene, 
Ahmed Ben Bella, a rostit o amplă 
cuvîntare în care a elogiat aportul 
adus de Organizația Unității Afri
cane la soluționarea unor conflicte 
de frontieră din Africa. El a decla
rat că Algeria este gata să pună re
sursele sale în slujba eliberării 
complete a Africii și realizării uni
tății sale. în ședința de duminică 
au mai luat cuvîntul președintele 
Dahomeyului, Sourou Migan Apithy, 
și primul ministru al Ugandei, Mil
ion Obote. Toți vorbitorii au subli
niat necesitatea intensificării luptei

Numiri în guvernul indian
DELHI 19 (Agerpres). — într-un 

comunicat oficial, dat publicității în 
capitala Indiei, s-a anunțat că Sar
dar Swiaran Singh, care a deținut 
pînă în prezent postul de ministru 
al industriei, a fost numit ministru 
al afacerilor externe. H. C. Dasappa

BRUXELLES. Alături de vechi monumente arhitectonice, clădiri moderne 
cu multe etaje

Presa internațională
DiSPEE EVENIMENTE
LA OilNEÂ ZILEI

Astăzi, luni, sosește în capita
la Angliei primul ministru al Gre
ciei care va avea convorbiri cu 
șeful guvernului britanic. Cores
pondenții din Londra ai agenții
lor de presă notează că, dată 
fiind situația din Cipru, sta
diul relațiilor dintre Atena și An
kara ca și lipsa unui progres la 
negocierile de la Geneva între 
mediatorul O.N.U. și principalii 
interesați, vizita șefului guver
nului grec capătă o „importanță 
excepțională", după cum se a- 
preciază în cercurile diploma
tice. Agenția A.F.P. relatează :

Replică a vizitei efectuate în luna 
iunie de primul ministru turc Ismet 
Inontî, vizita lui Papandreu va da 
loc, după toate probabilitățile, unei 
explicații foarte deschise între gu
vernele grec și britanic. Intr-adevăr, 
atitudinea considerată adeseori 
«intransigentă» a guvernului de la 
Atena în problema Ciprului, îi ne
liniștește serios pe conducătorii en
glezi care se tem fie de un conflict 
deschis greco-turc, fie de o reacție 
vie și amară a Turciei, care consi
deră că nu primește întregul spri
jin al aliaților săi occidentali. Pri
mul ministru englez Sir Alec Dou
glas-Home și șeful ministerului de 
externe, Richard Butler, se strădu
iesc să-i convingă pe conducătorii 
greci de necesitatea reluării fără în- 
tîrziere a dialogului cu Ankara, sin
gurul mijloc, după părerea lor, de 
a se ajunge la o soluționare a pro
blemei Ciprului, sau cel puțin de a 
se evita răul cel mai mare, precum 
și de a se pune capăt trimiterii în 
Cipru de trupe și de material mi
litar și de a exercita o influență 
moderatoare asupra guvernului ci
priot. Se speră că miniștrii greci 
vor accepta cel puțin ca reprezen
tantul Greciei să ia loc alături de 
delegatul turc la discuțiile care au 
loc la Geneva sub egida mediato
rului O.N.U., Sakari Tuomioja.

întrevederile asupra Ciprului care 
se deschid la Londra sînt privite cu 
oarecare pesimism de către obser
vatorii politici de la Atena, care 
par să nu aștepte nici un rezultat 
important pe calea unei reglemen
tări a problemei cipriote. Este evi

pentru eliberarea completă a Africii 
de sub dominația colonială și pen
tru abolirea discriminării rasiale.

Cine pe cine sprijină.,.
Corespondentul din Cairo al agen

ției France Presse relatează : Pri
mul ministru al Uniunii sud-africa- 
ne, Verwoerd, ar fi promis 40 mili
oane de lire sterline guvernului sud- 
rhodesian pentru a-i permite să 
facă față oricărei crize economice 
după proclamarea unilaterală a in
dependenței de către Ian Smith, 
primul ministru al Rhodesiei de 
sud, care a amenințat să ia o astfel 
de măsură spre a asigura predomi
nanța albilor în țară — a afirmat 
Joshua Nkomo, liderul Partidului 
naționalist african al Rhodesiei de 
sud (ZAPU), într-un manifest care 
a fost distribuit în rîndul partici- 
panților la conferința șefilor de stat 
africani reuniți la Cairo. Memoran
dumul îl acuză pe Ian Smith de a 
exercita o „dictatură de tip nazist“, 
de a voi să aplice o politică de a- 
partheid sub masca unei „dezvol
tări comunitare“. în memorandum 
se cere sprijinul Organizației uni
tății africane pentru a se dejuca 
planurilor rasiștilor din Rhodesia de 
sud.

a fost eliberat din funcția de minis
tru al irigațiilor și energeticii și nu
mit ministru al industriei, iar în 
locul lui a fost numit K. L. Rao, 
care a fost ministru de stat în acest 
minister, devenind acum membru al 
guvernului.

dent, se spune, că după recentele 
sale vizite la Washington și Paris, 
primul ministru grec nu putea re
fuza să se ducă în capitala unei 
țări direct interesate în problema 
cipriotă și cosemnatară cu Grecia 
și Turcia a tratatului de garanție 
din 1959. Dar, adaugă observatorii, 
pozițiile respective sînt cunoscute 
și nici un eveniment nou nu a in
tervenit permițînd să se aibă în ve
dere o modificare a punctelor de ve
dere englez și turc. Londra, se spu
ne cu oarecare amărăciune la Ate
na, și-a arătat înclinarea sa pentrii 
teza turcă, și se va mulțumi să in
siste încă pe lîngă primul ministry 
grec să accepte negocierile bipar
tite cu Turcia. Acest gen de nego
cieri a fost refuzat de Papandreu la 
Washington, iar primul ministru, în 
mesajul său adresat poporului grec 
ieri (sîmbătă) seara a reafirmat o 
dată în plus teza greacă a compe
tenței exclusive a Națiunilor Unite 
în problema cipriotă.

Ultimele evenimente din Congo 
(Leopoldville) și în primul rînd 
progresele „rebeliunii care se în
tinde cu repeziciune" sînt trecute 
în revistă de ziarul „New York 
Times" :

„Revolta din Katanga de est se 
extinde cu rapiditate, în timp ce po
liticienii de aici vorbesc de o recon
ciliere. Conform știrilor sosite la Leo
poldville, rebelii (unitățile de parti
zani — n.r.) din provincia Katanga 
de nord au traversat linia ferată 
Kongolo-Kabalo, îndreptîndu-se spre 
orașul Sentry. Aceasta este cea mai 
adîncă pătrundere spre vest a re
belilor. Sentry se află la aproxima
tiv 250 mile la vest de Albertville, 
capitala provinciei Katanga de nord, 
care a fost luată la 19 iunie. Alte 
vești neconfirmate afirmă că grupu
rile rebele coboară de-a lungul li
niei ferate de la Kabalo spre Ka- 
bongo, oraș aflat la numai 320 mile 
la nord de Elisabethville.

Revolta se întinde, de asemenea, 
la nord, în provincia Maniema. Se 
presupune că rebelii dețin orașul 
Kalole, la 120 mile spre vest de la
cul Tanganika. Raidurile aeriene de 
recunoaștere arată că ard aproxi
mativ o duzină de sate, între Kalole

roma După acordul 
cvadripartit

Agenția France Presse comentea
ză textul acordului încheiat între 
cele patru partide ale „coaliției de 
centru-stînga" (democrat-creștin, 
socialist, social-democrat și repu
blican) publicat sîmbătă seara la 
Roma :

Acest document, reafirmînd princi
piile politice ale alianței cvadripar- 
tite și continuarea marilor linii poli
tice ale programului guvernului de 
centru-stînga pe care l-a prezidat 
Aldo Moro, nu aduce decît prea pu
ține lămuriri asupra metodelor ce 
vor fi folosite pentru rezolvarea di
ferendelor care au fost la originea 
crizei guvernamentale din 26 iunie, 
criză provocată de abținerea în par
lament a celor trei partide laice 
din coaliție la votarea creditelor 
pentru școala liberă (școlile parti
culare confesionale — n.r.). într-a- 
devăr, nici o propunere nu a fost de
finită în vederea reglementării pro
blemei subvențiilor statului pentru 
școala liberă. «Problema va fi exa
minată de noul minister cu ocazia 
elaborării unei noi legislații asupra 
școlilor particulare, pînă la 30 iunie 
1965», declară în legătură cu aceas
ta documentul cvadripartit. Planul 
cincinal — numit planul Giolitti, 
după numele ministrului socialist al 
bugetului — care a provocat nume
roase controverse între socialiști șl 
democrat-creștini, va fi definitiv pus 
la punct «pînă la sfîrșitul anului». 
Reformele de structură, asupra căro
ra socialiștii s-au arătat pînă în pre
zent intransigenți, nu sînt abandona
te. Legea asupra urbanismului va fi 
studiată de o comisie competentă. 
Legea asupra regiunilor, care ar tre
bui să ducă la o descentralizare 
administrativă, este acceptată, «ți- 
nînd seama totuși de cheltuielile pe 
care le necesită și de dificultățile e- 
conomice ale țării». în sfîrșit, cele 
patru partide apreciază ca necesară 
extinderea coaliției guvernamentale 
la adunările și consiliile țării. De 
fapt, după 23 zile de criză — încheie 
A.F.P. — din documentul publicat 
sîmbătă reiese că toate problemele 
rămîn puse.

Contract 
norvegiano-cuhanez

OSLO 19 (Agerpres). — La Oslo 
s-a anunțat că exportatorii norve
gieni au semnat recent un contract 
cu guvernul Cubei, privitor la livra
rea unei cantități de 1 500 tone de 
pește conservat. în baza acordurilor 
încheiate în cursul acestui an, Nor
vegia va exporta în total în Cuba 
2 500 tone de pește.

o Azi la lond ra, convorbiri 

cu șeful guvernului grec 

Evenimentele din Congo

și Kamiltoga, la 80 mile spre nord
est. în unele locuri rebelii au orga
nizat rezistența contra unităților ar
matei congoleze. în Katanga de nord 
armata s-a retras fără să lupte. îna
intarea continuă a rebelilor contra
zice afirmațiile premierului Moise 
Chombe că rebelii manifestă «încre
dere» oprindu-și înaintarea. Chom
be, care a fost numit în fruntea unui 
guvern de «tranziție», a cerut «re
concilierea» cu rebelii din provin
ciile Katanga de nord, Kvilu și Kivu.'

Referindu-se la prezența în cabi
netul de tranziție a lui Lubaya, care 
se pretinde membru al Comitetului 
de eliberare națională, ziarul arată 
că „observatorii din Leopoldville se 
îndoiesc că Lubaya poate vorbi în 
numele acestui comitet.’ Dealtmin- 
teri, „Christophe Gbenye, președin
tele comitetului, l-a denunțat pe Lu
baya ca trădător pentru că are re
lații cu Chombe. Se spune că Emile 
Soumialot, șeful reprezentativ al Co
mitetului în Congo răsăritean, îm
părtășește părerea lui Gbenye. 
Chiar dacă Soumialot ar sprijini îm
păcarea cu guvernul central, obser
vatorii din Leopoldville se îndoiesc 
că își poate impune părerea diferi
telor grupuri rebele care acționează 
în întregul Congo răsăritean.*

★
Duminică seara agențiile de presă 

au anunțat că la Leopoldville au 
fost confirmate știrile transmise sîm
bătă privitoare la ocuparea de că
tre unitățile de partizani a orașului 
Baudouinville din Katanga. Trupele 
guvernamentale nu au angajat lupte 
cu partizanii, retrăgîndu-se în grabă 
din oraș. în retragere, trupele gu
vernamentale au jefuit magazinele 
și gospodăriile din împrejurimi. Se 
relevă că, potrivit părerii observa
torilor, lipsa de dorință a unităților 
armatei guvernamentale de a opune 
rezistență partizanilor, creează o „si
tuație extrem de gravă*. Autoritățile 
congoleze își pun acum speranțe în 
foștii jandarmi katanghezi care sînt 
reîncadrați în armată și trimiși să a- 
pere punctele cheie din regiunile în 
care au loc luptele de partizani. Mi
nistrul de interne congolez, Munon- 
go, care efectua o Inspecție în Ka
tanga, a fost rechemat de urgență la 
Leopoldville, în legătură cu intensi
ficarea acțiunilor partizanilor.

IMAGINI

DIN VIAȚA

INTERNAȚIONALĂ

Forțele progresiste din Uruguay 
organizează mitinguri In sprijinul 
unei reforme agrare, în apăra
rea libertăților democratice șl 
pentru satisfacerea revendicări

lor oamenilor muncii

In cursul incidentelor din Cipru, 
castelul Hilarion, situat in regiu
nea muntoasă Kyrenia, a fost 

transformat in fortăreață

„Mezoscaful", primul submarin 
turistic, a fost pus in serviciu zi
lele trecute po lacul Leman, con
stituind una din atracțiile de anul 
acesta ale Expoziției naționale 
elvețiene de la Lausanne. Con
ceput de cunoscutul savant 
A. Piccard, al cărui nume II poar
tă, submersibilul poate face în
conjurul lacului la 150 metri a- 
dîncime. Iar cei 40 de pasageri 
pot contempla la lumina a 63 de 
proiectoare, peisajul sublacustru 
al Lemanului. Construit pentru a 
atinge adînciml da 1 000 metri, 
mezoscaful va efectua ulterior 
scufundări oceanice în scopuri 
științifice.

MOSCOVA. Revista „Ogoniok“ re
latează că în Arhiva centrală de stat 
a Revoluției din Octombrie se păs
trează două timbre cu portretul lui 
Karl Marx. Aceste timbre, emise în 
1912, au fost difuzate în străinătate 
de Partidul Muncitoresc Social-De
mocrat Rus (P.M.S.D.R.), pentru 
strîngerea de fonduri în vederea cam
paniei de alegeri în Duma de stat. 
Exemplarele păstrate în Arhiva de 
stat au fost pe vremuri extrase de au
toritățile polițienești țariste dintr-o 
scrisoare adresată unui deținut poli
tic.

LONDRA. După cum anunță zia
rul „Financial Times“, la Londra a 
avut loc cea de-a 18-a reuniune a 
membrilor Comitetului economic an- 
glo—vest-german. Cele două părți au 
examinat situația economică a Angliei 
și R.F.G., relațiile comerciale ale An
gliei cu Germania occidentală și cu 
Piața comună în ansamblu, rezulta
tele Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, precum 
și alte probleme de interes comun.

ATENA. Plecînd de la Cairo, unde 
a asistat la deschiderea conferinței a- 
fricane la nivel înalt, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, s-a oprit 
la Atena și Roma. In capitala Gre
ciei, secretarul general al O.N.U. a

avut o convorbire cu ministrul de 
externe grec, Kostopoulos, în legătură 
cu situația din Cipru. într-o declara
ție făcută presei, U Thant a anunțat 
că a primit un răspuns „foarte încu
rajator“ din partea primului ministru 
grec la apelul său adresat guvernelor 
Greciei, Turciei și Ciprului în care 
și-a exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situația din Cipru. Celelalte două 
guverne încă nu au răspuns.

TOKIO. Ploile torențiale și inun
dațiile au continuat sîmbătă și dumi
nică să facă noi ravagii în Japonia. 
In prefectura Shimane, din Japonia 
occidentală, s-a anunțat moartea a 52 
de persoane ; 33 persoane au fost
rănite, iar alte 48 au fost declarate 
dispărute. Se semnalează mari pagube 
materiale ; 24 000 de case din această 
prefectură au fost inundate. Liniile 
de comunicație din mai multe regiuni 
au fost întrerupte.

LAGOS. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în nordul Nigeriei au 
avut loc în ultima vreme grave tulbu
rări, în urma cărora și-au pierdut viața 
50 de persoane. în această parte a ță
rii trăiește tribul Tiv, ai cărui membri 
sprijină partidele din opoziție. Auto
ritățile au organizat represalii împo
triva membrilor acestui trib.

WASHINGTON. Guvernatorul sta
tului Alabama, George Wallace, a a- 
nunțat că renunță să candideze în 
viitoarele alegeri prezidențiale din 
S.U.A. Se știe că Wallace desfășura- 
se în ultima vreme o vie activitate 
pentru a-și pregăti candidatura. El 
urma să candideze în 16 state din 
sud cu o platformă politică conserva
toare și rasistă. Wallace nu a precizat 
care sînt motivele care l-au determi
nat să renunțe la candidatură, mulțu- 
mindu-se să declare că intenția sa fu
sese de a strînge rîndurile elemente
lor conservatoare și că această misiu
ne ar fi fost îndeplinită.

ANKARA. Mirfiștrii de finanțe ai 
Irakului, Pakistanului și Turciei, în
truniți la Ankara pentru a pregăti 
Conferința conducătorilor celor trei 
state, au examinat proiectul de ra
port ce urmează să fie prezentat 
Conferinței la nivel înalt. După cum 
relatează agenția France Presse, ra
portul precizează principiile colabo
rării economice și culturale între 
cele trei țări.

SANTIAGO DE CHILE. Sindica
tul minerilor de la mina „El tenien- 
te“, cea mai mare mină de cupru din 
lume, a declarat grevă în semn de 
solidaritate cu membrii unui alt sin
dicat, care sînt în grevă de o săptă- 
mînă, revendicînd majorarea salarii
lor.

ROMA. La Roma s-a întrunit juriul 
pentru decernarea premiului literar 
„Viareggio“ în anul 1964. Juriul este 
format din cunoscuți oameni de li
tere italieni ca Leonida Repaci (pre
ședinte), Eugenio Montale, Natalino 
Sapenio, Giuseppe Ungaretti etc. Ju
riul a început examinarea activității 
literare pe 1963—1964. Decerna
rea premiilor va avea loc la 29 au
gust la Viareggio.

LONDRA. Azi se deschide la Lon
dra a 15-a Conferință a Consiliului 
internațional al cositorului.

BLANTYRE. Banca de rezerve a 
Statului Malawi, care urmează să 
preia depozitele fostei bănci a Rho
desiei și Nyassalandului, va fi inaugu
rată oficial Ia 23 iulie. Banca Malawi 
își va începe activitatea cu un ca
pital inițial de 1 400 000 dolari, capi
tal ce-1 va prelua de la fosta bancă. 
S-a făcut cunoscut că în luna noiem
brie se va emite o monedă națională 
a Republicii Malawi.

DALLAS. Jack Ruby, condamnat 
la moarte pentru uciderea lui Lee 
Harvey Oswald, presupusul asasin al 
președintelui Kennedy, a fost supus, 
în celula sa, unui interogatoriu în 
fața „mașinii de detectat minciuni“. 
Deși unul din avocații săi s-a opus, 
totuși Ruby a fost de acord să fie 
supus acestui test.
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