
4*

». ’tul

i

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂÎ In ziarul de azi

Organ al Comitetului Central al P.M.R ■

Anul XXXIII Nr. 6330 Luni 27 iulie 1964 I 4 PAGINI 20 BANI

Carnet cultural (pag. 2-a).

Ing. À. Pitrop : Însămînțările 
artificiale — metodă eficace de 
îmbunătățire a raselor de ani
male (pag. 2-a)

Sport (pag. 3-a.

R. Țiulescu : Eiopeea cafelei 
(pag. 4-a).

Caravană culturală
in Țara Moților

Faza interregională de la Craiova
a celui de-al Vll-lea concurs al artiștilor amatori

EH

întrecerii
AUGUST

In fiecare întreprindere de pe
cuprinsul țării, întrecerea socia-
listă în cinstea marii aniversări a
eliberării patriei — a cărei am-
ploare crește de la o zi la alta —
se concretizează în noi succese în
îndeplinirea planului și a anga-
jamentelor luate. Realizările în-
scrise pe graficele întrecerii o-
glindesc munca rodnică desfășu-
rată de colectivele de întreprin-
deri pentru înfăptuirea practică
a obiectivelor principale ale în-
trecerii, hotărîtoare pentru acti-
vitatea de producție și economică
a fabricilor, uzinelor, șantierelor :
îmbimătățirea calității produse-
lor, creșterea producției și pro-
ductivității muncii, reducerea și
mai accentuată a prețului de cost.

Prezentăm mai jos unele din
realizările colectivelor de între-
prinderi pe linia traducerii în
viață a acestor obiective esențiale
ale întrecerii.

«SS

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — A in
trat în obișnuința intelectualilor 
clujeni ca în zile de sărbătoa
re să meargă la sate pentru a 
ține conferințe și simpozioane. Du
minica aceasta, o caravană cul
turală formată din cadre didacti
ce universitare, cercetători ai filialei 
Academiei, medici, juriști a fost în 
comunele raionului Cîmpeni, unde a 
organizat simpozioane. In comuna 
Bistra, sătenii au ascultat cu interes 
expunerea „Pe drumul luminos al 
lui 23 August", iar cei din Scărișoa
ra au făcut cunoștință cu realizările 
social-economice din regiunea Cluj 
în cei 20 de ani de la eliberare. La 
Lupșa a avut loc simpozionul „Știin
ța și viața“, iar locuitorii din comu
na Albac au urmărit o călătorie pe 
harta industrială a patriei noastre, i

PE SCENĂ: 1100 INTERPRET!
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Cei mai buni artiști amatori din Ol
tenia s-au întîlnit ieri la Craiova, la 
faza interregională a celui de-al 
Vll-lea concurs. Dimineață, peste 1 100 
de coriști, dansatori, soliști au format, 
după tradiție, o imensă horă în Piața 
Unirii din centrul orașului, iar apoi 
s-au îndreptat spre sala de concurs.

Pe scenă au evoluat formația de că
lușari a Casei raionale de cultură din 
Balș, corul și dansatorii din Dăbuleni- 
Corabia, finaliști în concursurile simi
lare anterioare, colective de artiști a- 
matori închegate în ultimii ani, ca 
flautiștii din Roșiile-Oltețu, dansatorii 
din Săpata-Segarcea, grupul vocal 
folcloric al Casei raionale de cultură 
Caracal, brigăzile artistice de agitație 
de la cooperativa meșteșugărească

„Deservirea" Craiova și din comuna 
Diculești-Olfețu, precum și alfe echipe 
arfistice, în fötal 32 de colective.

Astfel, cele mai valoroase realizări 
ale artiștilor amatori din regiune au 
fost prezentate ieri pe scena Na
ționalului craiovean. După con
curs, spectatorii din Craiova au avut 
prilejul să admire talentul și măiestria 
artiștilor amatori și la spectacolele 
prezentate în aer liber la Teatrul de 
vară „23 August" și în Parcul Poporu
lui. Evoluînd în diferite faze ale 
concursului, cele peste 2 000 de for
mații artistice din regiune au prezen
tat, în ultimii doi ani, mai mult de 
14 000 de spectacole la care au luat 
parte aproape șase milioane și jumă
tate de spectatori.
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Unul din atelierele secției sculărie de la uzinele „23 August" din Capitală

tehnica

n a
O corespondență ----------

sosită de curînd Convorbire cu ing. Petre 
la redacție de la director general
gusï‘eldin’capiâu al Uzihelor ”23 August“ din Capitală 
ne informa că în 
primul semestru al anului, colectivul ■ 
uzinelor și-a îndeplinit și depășit sar
cinile de plan, că angajamentele a- 
sumate în cinstea zilei de 23 August 
rmt pe cale de a fi îndeplinite îna- 

>he de termen. Cîteva cifre veneau 
s£ sublinieze afirmațiile : producția 
globală a crescut în semestrul I față 
de aceeași perioadă a anului trecut , 
cu 36 la sută. Au fost obținute eco
nomii suplimentare de 14 milioane 
lei, la sarcina de reducere a prețu- i 
lui de cost.

în prima jumătate a acestui an, din 
întreg sporul de producție al uzine
lor, 96 la sută a fost obținut prin 
creșterea productivității muncii. Am 
pornit să căutăm explicația acestui 
succes al colectivului uzinelor. 1

Ne-am adresat tovarășului ing. 
Petre Turcu, directorul general al u- 
zinelor. Din discuții, am reținut u- 
nele amănunte privitoare la produc
ția marii uzine bucureștene. Să le 
amintim pe scurt : uzina ocupă o su
prafață de 60 de hectare, din care 25 
hectare suprafață construită. în rea
lizarea produselor ei, uzina colabo
rează cu peste 100 întreprinderi 
din țară. Creșterea producției din a- 
cest an, față de anul trecut, este 
evaluată la circa 200 milioane lei. 
Producția destinată exportului creș
te și ea de la an la an. în ultimii 
patru ani un însemnat număr de 
produse au fost livrate în 14 țări.

Lista fabricatelor uzinei este lun
gă. Dintre produsele ei principale 
am reținut utilajele destinate indus
triei chimice : vase de înaltă presiu
ne, coloane de rectificare, schimbă
toare de căldură, vase de propan de 
200 mc ; linii de ciment (fabricile de 
ciment din Bicaz, Turda, Fieni, noua 
fabrică de ciment de la Bîrsești de 
lîngă Tg. Jiu care se ridică în pre
zent ca și altele, s-au născut la „23 
August“) ; vagoane cisternă, echipa
mente de frînă pentru vagoane și lo
comotive. în uzină sînt executate lo- 

manevră de 120 CP,
15 e- 

.. lemnu
lui, alte tipuri de prese pînă la 2 000 
tone forță de presare, utilaje pentru 
industria siderurgică, oțeluri de scu
le și înalt aliate, matrițe pentru an
velope și mase plastice...

I-am adresat tovarășului director 
general următoarea întrebare :

— Ne-ar interesa să aflăm care 
a fost calea principală pe care a 
urmat-o colectivul uzinelor pen
tru a-și îndeplini și depăși indi
catorul de productivitate plani
ficat ?

Tovarășul Turcu ne-a zîmbit. A 
deschis unul din sertarele biroului 
și a scos de acolo două mape. Pe co- 
perțile lor am citit : plan tehnic și 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

— Cred că v-ar lua prea mult 
timp și spațiu să enumerați toate 
măsurile luate. Sînt sute. Pentru a 
vă răspunde la întrebare, aș dori to
tuși să facem mai înainte un calcul. 
Și-a scos din buzunar rigla și a so
cotit. Da. Este interesant. Sarcina de 
sporire a productivității muncii a 
fost depășită în semestrul I cu 1,6 la 
sută. Aparent, s-ar spune că e o ci
fră neînsemnată, mică. Dar, după 
cum rezultă din calculul făcut, acest 
procent de depășire a sarcinii de

comotive de
prese hidraulice cu 6 și 
taje destinate industriei

creștere a produc- 
TURCU tivițății rpuneji- 

âre o mare valoa
re. El echivalează 
cu o producție su
plimentară de 60 

vagoane cisternă sau cu 20 motoare 
de 350 CP.

în ce privește realizările obținute 
în sporirea productivității muncii, 
cuvîntul hotărîtor l-a spus promova
rea tehnicii noi. Să ne referim la u- 
nul din capitolele planului tehnic ; 
de pildă, la capitolul introducerea și 
extinderea procedeelor tehnologice 
noi. Unele măsuri ca folosirea cu- 
renților de înaltă frecvență la 
călirea pieselor, turnarea pieselor din 
fontă și oțel în amestecuri sintetice, 
forjarea în matrițe, utilizarea ultra
sunetelor la turnare, forjarea în ma
trițe cu figuri multiple sînt încer
cuite cu roșu. Ele au fost îndeplini
te. Să ne oprim la una din măsurile 
de aici. La extinderea sudurii auto
mate, de pildă.

Tovarășul inginer Turcu a format 
un număr la telefon. I-a răspuns 
sudorul șef. După convorbire ne-a 
explicat : în semestrul I s-au execu
tat prin acest procedeu 136 km de 
sudură, cu 10 km mai mult decît în 
semestrul I al anului trecut.

Referindu-ne la realizarea preve
derilor planului tehnic am mai avea 
multe de adăugat : organizarea de 
fluxuri tehnologice noi la unele din 
produsele uzinei, folosirea tehnolo
giilor de grup, mai ales la secția 
mecanică ușoară a cărei producție 
are caracter de unicate, organizarea 
de linii de fabricație la produsele de 
serie și cîte altele. Toate aceste mă
suri sînt completate cu grija pentru 
mecanizarea operațiilor grele și cu 
un volum mare de muncă, creșterea 
pe diferite căi a indicilor de utili
zare a mașinilor și agregatelor noas
tre, ridicarea calificării și speciali
zării muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor noștri. După părerea mea, 1 
cred că nu este lipsit de interes să 
amintim că în acest an circa 2 000 
din muncitorii noștri vor absolvi 
cursurile de ridicarea calificării pro
fesionale.

Convorbirea noastră a fost între
ruptă. Directorului general i-a fost 
prezentată corespondența : un teanc 
de scrisori, adrese, telegrame sosite 
din toate colțurile țării. A venit a- 
poi și a asistat la convorbire tovară
șul Moise Tudose, secretarul comi
tetului de partid al uzinelor.

— Desigur, multe din măsurile 
tehnice pe care le-ați enunțat 
mai înainte și care au fost luate 
pentru a spori productivitatea 
muncii s-au răsfrînt cu urmări 
favorabile și asupra îmbunătă
țirii calității produselor. Despre 
preocuparea pentru îmbunătăți
rea în continuare a calității, ce 
ne-ați putea spune ?

— Productivitatea muncii și cali
tatea produselor sînt surori gemene. 
Și aș mai adăuga la ele prețul de 
cost. Nu știu dacă veți scrie în ziar 
acest lucru dar, după mine, nașul lor 
este tehnica nouă. Tehnica nouă vine 
și din afară, dar se naște și din efor
turile colectivului uzinelor. Aș vrea 
să fiu mai explicit. Uzinele noastre 
dispun de o puternică bază tehnică 
pentru execuție, care, prin grija parti
dului și guvernului nostru este me
reu reînnoită, împrospătată. în ulti
mii patru ani secțiile noastre au fost

Constantin MORARU

(Continuare în pag. IlI-a)
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Indici de utilizare sueriori
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii").— 

La oțelăriile Combinatului siderurgic 
Hunedoara se desfășoară în aceste 
zile o susținută întrecere pentru ri
dicarea indicilor de utilizare a cup
toarelor Martin și sporirea pe a- 
ceastă bază a producției de oțel. 
La oțelăriile numărul 1 și 2, prin a- 

.plicarea unor noi metode de repa
rare și întreținere la cald a vetrelor 
cuptoarelor, prin reducerea duratei 
de elaborare a sarcinilor, indicii de 
utilizare au crescut în acest an cu

Temei pentru scrisori de ulțiimire
Printre zecile de mape cu diferite 

acte ale Uzinei metalurgice din Bacău 
se află una care reține atenția. Este cea 
în care în ultimul timp se adună me
reu mai multe scrisori de mulțumire 
din partea beneficiarilor. Ele se referă 
la livrarea promptă și de calitate a va
nelor produse în uzină. Continua îmbu
nătățire a calității, completată de redu
cerea rebuturilor cu mult sub coeficien
tul admis, are la bază înfăptuirea majo
rității prevederilor planului M.T.O.

De o mare eficacitate se dovedește a 
fi măsura privitoare la extinderea for
mării cu modele metalice fixate pe pla
tou. Ca urmare a aplicării acestui pro
cedeu se asigură o corectă închidere a

360—420 kg oțel peatrul pătrat de 
vatră și zi calendaică. Timpul de 
staționare accidelă s-a redus 
simțitor, iar proce; de rebuturi a 
scăzut la 3,26 la i și respectiv 
2,04 la sută. S-au milat noi mărci 
de oțeluri superic. Ca urmare a 
eforturilor depusenă în prezent, 
graficele întrecerihitflicte ale o-țe— 
lăriilor hunedorenarchează 65 000 
tone de oțel MaiȘi electric pro
duse peste plan.

formelor, nu mai r devieri din tur
nare, piesele sînt ună calitate, rebu
turile scad simțitDemn de amintit 
este și faptul că ’cirul întrecerii s-a 
extins mult și pleu] de turnare a 
pieselor de broil cochilă, că s-au 
confecționat anujdispozitive de pre
cizie pentru sectde prelucrare, care 
înlesnesc reali; unor lucrări de 
bună calitate. lipul ridicării calita
tive a produselc’lective formate din 
cei mai buni i;d Și maiștri anali
zează documen procesele tehnolo
gice, stabilind nasuri menite să dea 
posibilitate co'ului să-și sporească 
realizările în î2re-

„Cine știe 
circulă"

• ••

Ieri seară, la Studioul de concerte al 
radiodifuziunii și televiziunii a avut loc 
un concurs-spectacol cu subiectul cir
culația pe drumurile publice. Specta
colul intitulat „Cine știe... circulă" a avut 
două teme. La prima, concurenții au vor
bit despre istoria drumurilor și a circu
lației, iar la a doua mai mulți contrave
nient la legea circulației au urcat pe 
scenă și au arătat dacă cunosc sau nu 
prevederile ei. Numeroși artiști — Zizi 
Șerban, artistă emerită, Tânji Căpăfînă,. 
Horia Căciulescu, Paul Sava, Alexandra 
Polizu, I. Brandea și alții — au prezentat 
cuplete, dialoguri și cînfece legate de 
femele acestui concurs-spectacol orga
nizat de radiodifuziune, cu sprijinul di
recției Inspecția auto și circulație din ca
drul Direcției Generale a Miliției.

Concursul republican 
de pescuit

ORADEA (coresp. „Scînteii“). La 
Oradea a avut loc duminică con
cursul republican de pescuit stațio
nar în ape curgătoare, organizat de 
Asociația generală a vînătorilor și 
pescarilor sportivi din R.' P: Romînă. 
La concurs au participat 80 de 
concurenți (cîte 3 pescari seniori și 
2 pescari juniori din fiecare regiune 
a țării). Deoarece concursul s-a des
fășurat în apele Crișului Repede, pe 
o porțiune situată în plin centrul 
orașului, mii de orădeni au urmărit 
întrecerea pescarilor. După o dispu
tă pasionantă, care a durat 3 ore, 
concursul s-a soldat cu „prinderea“ 
a aproape 4 000 pești. Atît la seniori 
cît și la juniori, locul întîi a fost cîș- 
tigat de pescarii sportivi din regiu
nea Crișana. S-au clasat apoi, în or
dine, concurenții din regiunile Bucu
rești, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Suceava. Fruntașii clasamentului au 
fost distinși cu diplome, medalii și 
premii.

tbenubie vacanței
lor : „Eu am să mă fac aviator. Am 
să'transport oameni" (Cornel) ; „Mă 
fac șofer" (Sandu) ; „Aș vrea să fac 
drumuri acolo unde încă nu există" 
(Rodica) ; „Eu rămîn cu ai mei, la 
țară. Iubesc animalele. Mă fac zoo
tehnist" (Ilie) ; „Am să fiu profesoa
ră" (Mariana) ; „Eu urmez la strun- 
gărie. Și tata e strungar" (Vasile)...

Copiii știu ce vor. Ei știu că pe 
drumurile țării, idealurile lor pot că
lători în voie. Trenurile vacanței îi 
ajută să mai parcurgă cîțiva kilo
metri dintr-o copilărie fericită. Și mai 
știu că o asemenea mulțumire n-a 
fost posibilă cu ani în urmă, cînd 
vîrsta aceasta însemna — pentru cei 
mai mulți — primii pași ai unei exis
tențe triste, săracă în evenimente și 
clipe de satisfacție. Copilăria ferici
tă s-a născut după 23 August. Parti
dul, părinte iubit, o ocrotește.

Marea își caută izvorul

Soare! Urcăm. Muntele e străluci
tor, asemeni unui diamant care tre
buie să aibă 48 de iațete ca să scîn-

— Cum e muntele ?
— Cum e marea ?
Prima întrebare și-o pun, firește, 

cei de la mare, care merg să vadă • neață. Ne;0zi 
în vacanță, pentru prima dată, mun
tele. A doua întrebare și-o pun cei 
de la munte, care merg să vadă — 

.tot pentru întîia oară — marea.
O gară. Nod de cale ferată. Două 

trenuri trec în sensuri inverse. Ca la 
un semn, brațe subțiri, mîini care 
flutură apar la ferestre'. Dacă Micul 
Prinț ar zări aceste trenuri ale va
canței, aceste două săgeți — una în
dreptată către orizontul albastru, 
cealaltă către orizontul dantelat — 
l-ar întreba desigur, din nou, pe prie
tenul său — acarul — din cartea lui 
Saint-Exupéry :

— Sînt tare grăbiți, ce 
caută ?...

Iar cînd al doilea tren ar 
fulgerător în direcție opusă :

— Se și întorc ?
— Nu sînt aceiași. Ăștia 

locul celorlalți.
Există în acest dialog o undă 

umor grav, care ține să sublinieze 
permanenta sete de cunoaștere a o- 
mului. Călătorind în vacanță, copi
lăria își caută alte orizonturi, desco
peră țara, învață s-o iubească.
O zi din anul 2 000

Pentru Cornelia Lupescu, care a 
terminat de curînd clasa a V-a 
mentară, muntele nu mai are o 
gură dimensiune, ca în cartea 
geografie, ci trei — și poate și 
patra dimensiune : sentimentul 
încîntare pe care ți-1 trezește frumu
sețea veșnic inedită a naturii patriei. 
Faptul nu are nimic senzațional : o 
fetiță dintr-un sat dobrogean așezat 
pe malul lacului Techirghiol pri
mește „botezul" muntelui și-al prie
teniilor legate pe drum.

Primele două zile pe valea Pra
hovei sînt ploioase. Activitatea ta
berei se desfășoară... în interior. Un 
desen trece din mînă-n mînă și des
crețește frunțile : o furnică uriașă, 
pe șenile, cară în spinare cîteva ca
bane pline de copii. „Furnica noas 
tră" — iată legenda desenului. Ta 
băra din apropiere de Sinaia e 
șezată chiar pe... Furnica.

Instructoarea ține să-și plimb 
copiii nu numai în prezent :

anume

trece

vin în

de

— Haidé ne închipuim cum 
ar arăta o n anul 2 000.

— încep11 scularea de dimi- 
__ 17 „Tix-robotul deș
teptător", în timpul școlii îți și 
strigă la;be ■' „Trezește-te, Io
nică, să erzi începutul lecției".

— Lecf*acem la televizor. Te- 
levizorull ln culori și în relief.

— Cra ar anunța : „Dragi e- 
levi, pro1! vostru de la Institu
tul din anța ține lecția despre 
primele1111 cosmice din dece
niul șa secolului trecut".

— C!llnU-
_  A niai e ?
— R?a- Ce< crezi că-n 

2 000 nmal iie recreație ?
Plou1111 cu Mei. Fiecare are 

ceva ?.us-, l-101 instructoarea le 
dezvä’lonieril°ri printr-o nouă 
întreklurPrinzătoare, altă per- 
spect_ ni o să ai 
anul“1

anul

tu, Ștefane, în

48 de ani ? 
al profesiuni-

Echipa de călușari a Casei de cultură din Balș

Grupul vocal-lolcloric al Casei de cultură din Caracal

teieze. Fiecare fațetă a lui dezvă
luie- micilor turiști, veniți tocmai de 
pe malul mării, o lume nouă în care 
se muncește altfel decît odinioară : 
tăierea copacilor se face mecanizat, 
ca și transportul lor ; în minele de 
cărbuni e lumină și aer destul ; a- 
pele sînt prinse în hățuri de beton, 
ca să dea energie electrică. Aici, la 
munte, ți se pare că e destul să în
tinzi mîna ca să apuci soarele, să-1 
legi ca pe un balon și să-l duci 
acasă, unde totul arată altfel.

— M-am suit o dată pe o șiră de 
paie și mama s-a speriat — rîde 
Merzie Bari, dar nu uită să se aplece 
după o floare albăstrie. Să mă vadă 
mama acum, pînă unde-am urcat...

Merzie îi întinde floarea colegei 
ei de bancă, Silvia Căleanu, cu care 
a venit în tabără. Intre coperțile 
groase ale ierbarului, impresiile ce- 
lor două bune prietene vor fi înscrise 
cu petale și frunze ; treptat, o dată 
cu trecerea timpului, amintirile vor 
deveni și ele mai palide, însă vor 
rămîne durabile, fixate deiinitiv în 
memoria albumului.

Sîntem la izvor.
— Bună-ar mai fi o baie în mare 1
— Dacă n-ar fi izvorul, n-ar fi nici 

marea.

La focul de tabără

■ IU

Copiii se spală pe față, apa e rece 
ca gheața, vîntul adie sever și asta 
le sună lor ca un fel de bătaie a u- 
nor valuri mereu verzi, care bat 
și tot bat în marginile aerului, 
ca într-un țărm. Ei refac în gînd 
drumul subtil pe care îl parcurge 
apa pînă la ei acasă, prin mii 
și mii de fire transparente. Așa 
sînt și ei legați de locul naște
rii lor, prin mii și mii de fire invizi
bile, pe care abia acum, cînd sînt 
departe de casă, le simt că există. 
E ora însemnărilor în carnețelele de 
impresii, ori a cărților poștale. Reac
ția e absolut normală : față-n față 
cu gravitatea și frumusețea peisaju
lui, regretul că nu împărtășești totul 
cu cei dragi iese la suprafață.

Poiana e largă. Creioanele, stilo
urile cu pastă, cărțile poștale, carne
țelele zac de mult prin fundul ruc
sacului. Facem baie de soare, în
tinși pe iarbă, cu palmele căpătîi. 
Nu sîntem singurii care ne bucurăm 
de soare : margarete, furnici, albine.

— Știți pe cîte flori trebuie să se 
oprească o albină ca să scoată un 
singur gram de nectar ? Pe 7 500 de 
flori. Face în fiecare zi cam două
zeci de călătorii, cu 40 km la oră.

Ne continuăm și noi călătoria, 
după exemplul albinei, pentru a des
coperi alte și alte fațete ale celui 
mai scînteietor diamant — patria. 
Așa se naște, pe o filă de dictando, 
o poezie simplă, copilărească, plină 
de prospețime : „In țara mea cîntă 
apele / Și munții cîntă I Și copiii îm
preună cu munții și apele / Cu flo
rile, păsările și văzduhul albastru / 
în țara mea arbori mari / Pînă la 
cer / Trag parcă din pipe / De ta
blă/In țara mea casele I Se iau la 
întrecere cu coșurile de fabrică Z 
Iar cîmpia e o palmă muncită, brăz
dată / De drumuri, de roți, de lu
mini 7 In țara mea totul rîde I Și 
cîntă totul în țara mea I Pentru cîn- 
tecul și rîsul nostru / Mulțumim din 
inimă partidului".

Urcăm spre creastă.
— Dacă n-am avea busolă și-am 

vrea să știm unde-i nordul...
— De ce să vrem să știm tocmai 

nordul? întreabă Ion Neguțu.
— Ei, așa vine vorba pentru că

Mihal STOIÀN

(Continuare în pag. Il-a)
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Unul din grajdurile de vaci ale gospodăriei de stat M. Kogălniceanu, regiunea Dobrogea
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B male
Sporirea efectivelor de animale, a- 

meliorarea raselor existente consti
tuie sarcini de mare răspundere pen
tru specialiștii din agricultură. Una 
din căile principale pentru atingerea 
acestui scop, pe lîngă o furajare co
respunzătoare, este organizarea te
meinică a selecției și folosirea însă
mînțărilor artificiale.

în regiunea noastră, prin sprijinul 
acordat de Consiliul Agricol Regio
nal au fost organizate trei centre și 
nouă subcentre de însămînțări arti
ficiale, care au drept scop punerea 
în valoare a însușirilor productive a 
taurilor din cele mai bune rase. A- 
ceștia sînt provenlți din vaci care au 
dat 7000—8000 litri lapte pe o pe
rioadă de lactație de 300 zile. Prin 
folosirea reproducătorilor de mare 
valoare zootehnică se obțin animale 
tinere de calitate superioară care, 
crescute și hrănite corespunzător, a- 
sigură pentru viitor o matcă de vaci 
cu o capacitate productivă ridicată.

Pînă la 1 iunie a. c., tehnicienii și 
operatorii centrului de însămînțări 
artificiale Brăila au însămînțat arti
ficial aproape 13 000 vaci față do 
7 000 în aceeași perioadă a anului 
trecut.

Rezultate dintre cele mai bune a 
obținut tehnicianul operator Grigore 
Chihaia de la G.A.C. Romanu, raio
nul Brăila, care a însămînțat un nu
măr de 470 vaci, realizînd un pro
cent de fecunditate de 94 la sută. 
Rezultate asemănătoare au obținut și 
operatorii Mihai Barbu de la G.A.C. 
Silistraru, raionul Brăila, Mortel 
Gheorghe de la G.A.C. Oprișenești, 
raionul Făurei, și alții. La obținerea 
acestor rezultate un aport deosebit 
au adus și îngrijitorii de la central 
de însămînțări : Constantin Chirilă, 
Bujoi Stan, Grigore Odobaș, care zi 
de zi au întreținut și furajat în cele 
mai bune condiții taurii de la care 
se obține material biologic de bună 
calitate. Procentul de fecunditate di
ferit obținut în diverse gospodării 
colective din raza de activitate a 
centrului nostru demonstrează că 
mai sînt importante posibilități de a 
organiza mai bine această acțiune și 
de a obține în viitor rezultate su
perioare. în anul trecut, procentul 
de fecunditate obținut variază de la 
96 la sută la G.A.C. Rîmniceni față 
de 78 la sută cît s-a obținut la G.A.C. 
din comuna Măicănești situată la nu
mai trei km distanță. Această dife
rență se explică prin faptul că, în 
timp ce la G.A.C. Rîmniceni vacile 
au fost în stare de întreținere foarte 
bună în toată perioada anului, la 
G.A.C. Măicănești, din cauza ali
mentației 'insuficiente, o parte din 
vaci au rămas sterile. Uneori și 
în cadrul aceleiași comune s-au ob
ținut procente de fecunditate di
ferite ; de pildă, operatorul Vasile

Jinga a obținut de la vacile proprie
tate obștească a G.A.C. din Rușețu, 
raionul Făurei, un procent de fecun
ditate de 88 la sută, în timp ce un 
alt operator a obținut un procent 
de numai 68 ia sută,

Pentru reducerea perioadei dintre 
fătare și instalarea gestației este ne
cesar ca toți inginerii din G.A.C., toți 
medicii veterinari să' se preocupe 
sistematic de întocmirea judicioasă a 
planului de montă și fătări, iar teh
nicienii și operatorii să execute co
rect și la momentul optim însămîn- 
țările artificiale, în scopul evitării 
pierderii multor luni de lactație, în 
gospodăriile colective din raza cen
trului nostru se urmărește apariția 
căldurilor la vaci după fătare și în- 
sămînțarea lör la timp. în acest scop 
se folosește calendarul operatorului- 
însămînțător. Un rol însemnat în 
realizarea planului de montă și fă
tări îl au mulgătorii care sînt co
interesați ca de la fiecare vacă să 
se obțină un vițel pe an, Pentru 
buna organizare a proce'sului dé pro
ducție este foarte importantă efec
tuarea lunară a diagnosticului ges
tației la vacile însămînțate artificial. 
De această treabă se ocupă cu multă 
răspundere medicii veterinari Ion 
Ciucașu, Constantin Ciubotaru, A- 
drian Nicolescu, din raionul Brăila. 
Popovici Cezar, Octavian Scînteie și 
alții din raionul Făurei, care aplică 
și tratamentul adecvat la vacile care 
prezintă tulburări de reproducție.

S-a intensificat, de asemenea, 
munca de îndrumare și control din 
partea consiliilor agricole regional și 
raionale, a specialiștilor care sprijină 
cu prioritate activitatea punctelor 
mai slabe sau a celor înființate în 
acest an. Unele gospodării colective 
cu efective mai mari de taurine au 
repartizat și cîte un operator în plus, 
retribuit cu zile-muncă, care se ocu
pă de depistarea la titnp a vacilor 
care intră în călduri, însămînțarea 
celor duse în tabere de vară, asi
gurarea igienei punctului, trans
portul materialului biologic, însă
mînțarea oilor în perioada de 
toamnă.

încă de la începutul acestui an, 
s-au luat o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice care au contribuit din 
plin la îmbunătățirea activității în 
unitățile cu rezultate mai slabe. Au 
fost încadrați operatori cu o temei
nică pregătire profesională, care au 
urmat cursuri teoretice la centrul 
școlar agricol Brăila și au făcut 
practică timp de 30 de zile la punc
tele cu rezultatele cele mai bune, 
unde lucrează tehnicieni veterinari 
și zootehniști cu multă experiență. 
Operatoarea Georgeta Pașcă a șco
larizat practic un număr de 24 de 
colectiviști din raioanele Brăila și 
Făurei, inițiindu-i asupra organizării

muncii la punct, tehnica însămîn- 
țării artificiale, ținerea evidenței 
etc. Colectiviștii instruiți de" éa lu
crează în prezent în gospodăriile co
lective unde s-a extins acțiunea de 
însămînțări artificiale. Rezultatele 
sînt incomparabil mai bune în fer
mele de animale ale gospodăriilor 
colective în care s-a trecut la apli
carea însămînțărilor artificiale. La 
gospodăria colectivă din comuna Tu- 
fești, raionul Brăila, în 1963 S-a 
practicat monta naturală, reâlizîn- 
du-se un procent de natalitate de 
numai 45 la sută. La indicația co
mitetului raional dé partid,, aici, s-a 
înființat un punct de însămînțare 
artificială unde a fost încadrat 
Gheorghe Vîrnu, tehnician cu multă 
experiență. Gospodăria a realizat 
prin înființarea acestui punct eco
nomii de peste 30 000 lei anual, ceea 
ce reprezintă costul furajării tauri
lor și al muncii îngrijitorilor.

între obținerea unei producții mai 
mari de lapte pe cap de vacă fu
rajată și procentul de natalitate rea
lizat există un raport direct propor
țional. Aceasta, deoarece nu este tot 
una dacă de la 100 de vaci se obțin 
90 viței, cum s-au realizat la G.A.C. 
Cazasu, Romanu, Văderii, Rîmniceni, 
din raionul Brăila, Oprișenești și 
Găiseanca, din raionul Făurei, sau 
numai 40 de viței cît s-au obținut 
în 1963 prin montă naturală la 
G.A.C. ȚibăneȘti, raionul Brăila. Dacă 
ținem seama că în aceste gospodă
rii s-au obținut anul 'trecut între 
1700—2400 litri lapte pe cap de vâcă 
furajată, reiese că mărirea procen
tului de natalitate contribuie la-mă
rirea veniturilor provenite din fer
mele de vaci, cu sute de mii de lei. 
De aceea se impune ca toate consi
liile de conducere, specialiștii și o- 
peratorii de la punctele de însămîn
țări artificiale să acorde atenția cu
venită acestei acțiuni. Acest lucru 
este cu atît mai important cu cît an 
de an se extinde rețeaua de însă
mînțări artificiale. Dacă în 1961 în 
cadrul G.A.S. Brăila funcționau 20 
de puncte de însămînțări artificiale, 
în prezent sînt nu mai puțin de 100. 
Anul acesta, însămînțările artificiale 
se vor extinde în toate gospodăriile 
colective din raioanele Brăila _și Fău
rei, deservite de centrul nôstru.

Condițiile deosebit de favorabile 
create prin colectivizarea agricultu
rii, precum și măsurile luate de or
ganele de partid și consiliile agri
cole duc la îmbunătățirea acțiunii de 
reproducție, sporirea efectivelor de 
animale, ameliorarea raselor, mări
rea producției de lapte, carne, lină.

Ing. Aurel PITROP
șeful centrului de însămînțări 
artificiale-Brăila

După ce s-a mi potolit furtuna 
care bîntuise prirpartea locului, co
lectivistul Gaspai Ștefani, din Toto- 
ești, raionul Hațg, porni pe cărări, 
în Retezat, să vilă ce mai este pe 
la turma gospodriei, aflată sus, pe 
munte, la pășuni. Acolo totul era 
în bună regulă, 'e cînd se întorcea 
spre sat, în ap/pierea văii Gura 
Zlata intîlni tm colectiviști din 
comuna LinginaErau foarte îngri
jorați : tînărul 'colectivist Ioachim 
lunif fusese surfins de furtună pe 
munte și de pau zile nu știau ni
mic de soarta li

Gaspar Ștefaț bun cunoscător 
al potecilor de prin partea locu
lui, le cercetă à răbdare pe toate. 
L-a găsit abia a'oua zi flămând, ud 
leoarcă, prins den șuvoi de apă. Ca 
să-l salveze, Gaar trebuia să treacă 
peste șuvoi. Sărin apă. Nici el nu 
rezistă șuvoiuluiCăzu. Nu-și pierdu 
totuși cUmpătuli luptă curajos cu 
valurile. Cînd ăzu că singur n-o 
să-l poată salvtbe tînăr, începu să 
strige, l-au vel în ajutor cîțiva 
trecători. Cu (frînghie tînărul a 
fost trecut pes șuvoi. Avea febră 
și era tare sltt.- Imediat, Gaspar 
l-a îmbrăcat chainele lui, l-a dus 
acasă la el și a dat primele în
grijiri. Acum ichim se află sănătos 
printre ai săi.

Älexand MÄGUREÄNU

egem
a

La începui cinului 1962 gospo
dăria agricolă- stal Coteștl a con
tractat cil Gril 5 construcții-mon- 
taje Focșani, e aparține de T.R.C. 
Galați, construi unui complex vi- 
nldôl. Pôtrivibevedërllor contrac
tuale, o partea construcțiile com
plexului trebu terminate chiar în 
acel an, iar jlionul principal, cu 
o capacitate âOO de vagoane vin, 
urma să fie cin folosință în sep
tembrie 1963.\espectarea contrac
telor incheiatfte ,o sarcină de cea 
mai mare insultate. Dar condu
cerea GrupulS construcții-mon- 
taje Focșani și pune la inimă 
această satcinConstrucțiile care 
figurau în pldpe anul trecut tiu 
au fost ter mir nici pînă-n mo
mentul de -față ceea ce S-a făcut 
este de calitânecorespunzătoare. 

.<• Cu toate ccn urma cererilor 
repetate condea grupului și-a 
luat obligația execute remedie
rile necesare ) la sfîrșitul lunii 
martie a:c. și ermine complexul 
în lunile Ware, spre sur
prinderea noasta 11 aprilie . lu
crările au fost te, iar materialele 
ridicate de pe pr sub pretext că 
nu s-a deschis îțarea. Deși Ban
ca de investiții imunicat, la in
tervenția noasta are la dispoziție 
fondurile necț constructorul 
cöntinuä să tără^e lucrările. N-a 
mai rămas multp pînă la cule
sul Viilor. Dacă -jlexul nu va fi 
terminat pînă loeptembrie, gos
podăria va întîrri greutăți în de
pozitarea vinuri!:

Noi cerem Trui regional de 
construcții Galatare tutelează 
grupul nr. 5 consțț-monta/e din 
Focșani, să ia mit ce se impun 
pentru terminare6ßrflOf res
pectarea condițiile calitate pre
văzute de proiect.

StănlcâMBRAVĂ 
director.s. Cotești 
regiunejiațl

MIHAIL JORA t Suita I din baletul 
„întoarcerea din adîncuri". Ur
mărind cu tot mai multă con
secvența popularizarea prin inter
mediul, discului-«.creației simfonice 
romînești, Casa Electrecord a impri
mat și a difuzat de curînd pe un 
disc micro (ECD 1035) noua și valo
roasa lucrare destinată scenei — 
Suita I din baletul „'întoarcerea din 
adîncuri" de Mihail Jora, deja cu
noscută iubitorilor de muzică din 
concertele stagiunii trecute. Scris în 
1959-pe un libret de- Mariana Dumi
trescu, baletul este inspirat din viața 
populației tătărăști dintr-un sat do
brogean .și înfățișează, într-o suc
cesiune de dansuri populare sau 
numai concepute în stil popular, 
vechi obiceiuri din acest pitoresc 
colț al țării noastre.

Desfășurarea și tratarea ingenioa
să a unui bogat material tematic cu 
caracter folcloric, alternanța echili
brată a mișcărilor ritmice au cele li
rice, de o generoasă inspirație, folo
sirea judicioasă a grupului instru
mentelor de porcuție (xilofon, tim
pani acuți de proveniență populară 
etc.), în general orchestrația plină de 
culoare, fac din această lucrare o 
pagină simfonică dintre cele mai 
strălucite ale muzicii romînești con
temporane. „Dansul copiilor", „Dan
sul fetelor", „Dansul flăcăilor", „Dan
sul bărbaților", „Dansul mirilor", 
„Dansul pehlivanilor" alcătuiesc la
olaltă, în^ ampla succesiune de ta
blouri, o cuprinzătoare frescă muzi
cală de factură rapsodică, în care o- 
riginalitatea și măiestria se împle
tesc spre a oferi ascultătorului in
tense satisfacții artistice, Lucrarea a 
găsit în Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii, condusă de Iosit 
Conta, un interpret sensibil, capabil 
să reliefeze momentele de mare fru
musețe, să dea întregii suite o cursi
vitate care pasionează și cucerește.

FR. SCHUBERT : Simfoniilo a V-a șl 
a VIII-a („Neterminaîa"). Repertoriul 
Simfonic schubertian pe discuri „E- 
lectrecord" s-a îmbogățit cu două 
noi înregistrări care, sub aspectul in
terpretării și al tehnicii imprimării, 
corespund celor mai înalte exigențe. 
Este vorba despre Simfonia a V-a în 
interpretarea Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes
cu", condusă de sir John Barbirolli

(realizată în timpul colul de-al doi
lea festival „Enescu* — 1961) și 
Simfonia a VIII-a („Neterminata") în 
versiunea aceleiași orchestre, sub 
conducerea artistului poporului 
George Georgescu. Imprimarea ce
lor două simfonii romantice (discul 
ECE 0144) constituie o realizare 
marcabilă, cu frumuseți inedite, 
care numai ascultarea discului 
poate integral dezvălui. Finețea 
precizia interpretării, respectînd 
guros stilul, construcția plină de fan
tezie a fiecărei mișcări, părțile suflă
torilor, subliniate cu grijă în comple
xa textură muzicală — acestea sînt 
cîteva din calitățile pe care înregi
strarea le evidențiază cu precădere.

I. S. BACH : Concertul pentru vioa
ră și orchestră în la minor și W. A. 
MOZART : Concertul nr. 5 pontru 
vioară și orchestră. Cele două con
certe din marea literatură a viorii ne 
sînt oferite în interpretarea Violonis
tei de origine romînă Lola Bobescu, 

. căre ne-a vizitat de curînd țara. Dis
cul (ECE 0143) a reținut cu fidelitate 
sunetul cald, degajat al viorii, fraza 
ei amplă, de o noblețe ce aparține 
'marii arip. Bach,. în concepția Lolel 
Bobescu, își păstrează linia monu
mentală, dar este străbătut tot timpul 
de o vibrație lăuntrică ce emoțio
nează puternic. Dialogul solistei cu 
orchestra are spontaneitate și, pe a- 
locuri, o transparentă gingășie reali
zată prin atenuarea pasajelor de 
forte ce duc pe mulți interpreți la 
duritate. Concertul de Mozart este 
realizat de interpretă cu grija ca pa
sajele de Virtuozitate Să nu răpească 
frazei gravitatea și echilibrul jovial 
atît de bine sudate în opera marelui 
compozitor. Această grijă este în
deosebi manifestă în cadență, cînta- 
tă cu generozitate, cu mînă sigură 
de maestiu;.: Imprimarea, fidelă în ce 
privește redarea timbrelor, pare a fi 
mai puțin, reușită sub aspectul doză
rii intensităților : vioara acoperă a- 
desea partea orchestrei (din pricina 
apropierii excesive de microfon).

Un cuvînt de laudă se cuvine să 
aducem „Electrecordului" pentru 
competenta prezentare a lucrărilor, 
datorată lui Silvian Georgescu (Suita 
I „întoarcerea din 
Frost (Schubert) și 
(Bach-Mozart).

Mircea

adîncuri"), Ana 
Eugen Giurgiu

SIMIONESCU

LOLA < 
sora -e
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Pe ecranele cinematografelor

Săptămîna aceasta, încă două co
lective artistice bucureștene vor da 
spectacole în stațiunile de pe lito
ral. Artiștii Teatrului „C. I. Nottara“ 
vor prezenta piesa „Zizi și... for
mula ei de viață“ de Sidonia Dră- 
gușanu. Se va deplasa și orchestra 
de muzică populară a Radiotelevi- 
ziunii, dirijată de Victor Predescu și 
Radu Voinescu. Là concertele ei își 
vor da concursul Ion Luican, Lucre- 
ția Ciobanu, Traian Uilecan, Marcel 
Budală, Nelu Orian, Grigore Chia- 
zim, Ionel Banu. Prezentarea și mo
mentele vesele le vor face Bimbo 
Mărculescu și Ștefan Glpdariu.

Săptămîna aceasta, în Capitală, vor 
rula filme noi. „Două duminici", o 
producție în culori a studioului „Mos- 
film“, în care se relatează o întîmplare 
neobișnuită trăită de o tînără func
ționară dintr-un orășel siberian. In ro
lurile principale apăr actorii : Liudmila 
Dolgorukova, V. Korețki, Aleksei Smir
nov, L. Makarova. Regia e semnată de

Vladimir Sredel. „Năzdrăvăniile Iul 
Koja“ — cealaltă premieră — este reali
zată de studioul „Kazahfilm“ și istori
sește pățaniile unui ștrengar, elev de 
clasa a V-a, care se numește Koja. Fil
mul a fost turnat după un scenariu sorb 
de B. Sokpakbaev și N. Zeleranski, 
regia lui A. Korsakbaev.

Pe Valea zănoagei

(Urmare din pag. I-a)

busola arată întotdeauna nordul. 
Și mușchiul crește întotdeauna, pe 
trunchi, spre nord.

— Pe mine, dacă m-ar interesa 
ceva, ar ii să știu unde se află aici 
răsăritul. Acolo-i marea.

întoarce fața către toate cele patru 
puncte cardinale, un radar viu care 
caută, vibrînd, să descopere tresă
ririle mării de-acasă. E ca și cum 
marea și-ar căuta izvorul. Drumul 
continuă. Și cum orice drum duce 
către alt orizont, către alți oameni, 
către alte amintiri, muntele se așa- 
ză la orizontul amintirii copiilor.

10“ plus la metaforă

— Ai medie mare, mergi 1 
mare.

Aceasta e gluma preferată a ce
lor de la munte cazați la baza ‘ 
ristică din Constanța pentru excur
sii de 7 zile pe litoral. Grupul venit 
tocmai de la Șimleu Silvaniel e 
bine „documentat", deși pentru ei, 
pînă ieri, marea era la fel de ne
cunoscută ca, pînă nu de mult, fața 
invizibilă a Lunii. Acum însă, ei îți 
pot spune cu precizie ce lungime are 
litoralul romînesc, dar calculat nu în 
kilometri, așa cum se obișnuiește.

— Am transformat, simplu, kilo
metrii în metri, metrii în pași și rezul
tatul este: 250 000 de pași. Adică vreo 
două zile și două nopți de mers 
neîntrerupt, pe jos.

— Noi mergem însă cu autobuzul 
și troleibuzul, cu costierul, cu litoreta; 
în felul ăsta, fiecare oră de-a noas
tră pare că se... dilată.

— Și de căldură. Știm că soarele 
luminează litoralul cam 2 200—2 300 
de ore pe an. Am calculat și asta : 
un an are 8 760 de ore. Deci un ano
timp întreg însorit. „Anotimpul" 
nostru are numai 84 de ore cu soa
re de mare. Nici o clipă de pierdut.

Lucia, Magdalena și Viorica sînt,

la...

tu-

toate trei, pentru întîia oară ia mare. 
S-au și înnegrit (rațional : 3 minute 
în prima zi, 6 ' minute într-a doua, 
ș.a.m.d.) Au mai „văzut" marea la 
cinematograf, în ilustrate.'

— Dar nu i-am simțit mirosul, bri
za — zice Magdalena și, fără să-și 
dea seama, desenează pe nisip, cu 
degetul arătător, o coastă de munte.

— Ți-e dor de-acasă ?
— Dorul de casă e ca briza mă

rii : bate spre tine abia pe seară.
„Mexicanii" apar cu mingea, în 

vecinătatea celor trei prietene,: tul- 
burîndu-le clipa de liniște. Sînt bă
ieții. Poartă pălării de pai, cu boruri 
uriașe. S-au poreclit singuri așa de 
cum au pășit în împărăția nisipului, 
își închipuie că străbat ținuturi ne
cunoscute (e greu de înțeles de ce 
au nevoie să-și închipuie un lucru 
care, de fapt, e absolut real).

Sapi temelia casei iitură din 
Mangalia și dai pes.a rămas 
dinti-o casă de aduijo ani ; 
și printre ruine găygoo de' 
monede de bronz, țșzi două 
movile ca să constristadionul 
din Mangalia și dey primul 
mormînt antic din Et jn care 
este un papirus. Trecine 3q se 
afirme, înainte de a sșrnSz do
cil, sub tălpile de be Q litora
lului nou construit în noastre.

— Magdalena, adau pius 
Toți iac haz, pentru a dese

nează într-adevăr, alqe noța 
„10", pe nisip, semnul

'— 10 plus la metafor anun»d 
cu palmele la gură a-xican".

Și, de sub pălăria res^ gCli2 
pese o clipă dinții luij'^f

Mai întrebi î.

— Pentru că așa totul are și. mal.. Al prins ceva?
mult iarmec. Vedeți dumneavoaStră',.':' ?Ș'î>'s 'dig, în șirul pescarilgriiie 
mozaicul din Constanța a fost defli'.jjfâîi, de pai, par nișt<perci 
coperit în urmă cu cîțiva ani, de că- ----- •'—~
tre alții, bineînțeles, nu de către noi. 
Și totuși nouă ne place să ne spu
nem că descoperim acum mozaicul, 
Istria, Callatisul. Poate că e o pros
tie, o copilărie... Noi sînțsm din- _ _ ... —
tr-o regiune muntoasă. Muntele e de de șah, cînd joci în conctțijjj. 
formație vulcanică. Aici rif se" pare leu Silvaniei 1 
că sîntem tot deasupra unui'vulcan;-—■- - 
dar care la fiecare erupție ar scoate 
la lumină lava înghețată à trecuiü- 
lui.

— Nota zece 1 intervine în discu
ție profesorul însoțitor. Pentru o a- 
semenea compunere, la școală, ți-aș 
fi dat, fără ezitare, un zece.

Degetul arătător al Magdalenei 
desenează pe nisip un „10" uriaș.

— Gata, ți-am trecut nota în „ca
talogul mării" 1

— Ei, bine că memoria noastră nu 
se aseamănă cu nisipul care la pri
mul val „uită" tot ce a fost impri
mat în el. în atît de puține zile am 650 de ani. Cuiva îi vine ide 
putut afla atît'-de multe. în primul . adune anii tuturor din grup, 
rînd, faptul că aici, oriunde ai săpa, siv pe ai profesorului, și nu 
deschizi parcă o carte de istorie, totuși să aibă vîrsta farului.

neastîmpărats.
— Mai bine mergem 

unde cel puțin vezi pești
Așadar, vizită la Act ^in 

Constanța.
— Să ai un cal de marrbja

loc

— Să duelezi cu un peșjg j
— Priviți — zice profețjej 

care are poziția lui de so
— Ca noi, se șoptește î
— Crapii se lasă să cai

dul apei sau se ascund îùje 
acvatice. Alți pești își petreu 
•teă' lor în plină apă, pă^j 
echilibrul cu ajutorul unor 
stinctive, de aripioare. IarA 
rechini se odihnesc la supr<^ 
spate, cu ochii închiși.

— Fac pluta. Și eu am înj 
fac pluta.

în apropierea Acvarlului, ; 
ză, e farul genovez, cu o veci

De sus, portul se întinde sub ochii 
lor, care surprind orice amănunt.

— E steagul grecesc.
— Cel roșu, cu cruce albastră, e 

norvegian.
— Uite, cargoul ăla e al nostru, 

de 4 500 de tone, construit la Galați.
Eleva Sanda Stana tfimite la Ora

dea, părinților, o carte poștală ilus
trată. înseamnă pe fotografie, cu o 
cruciuliță, locul în care șe află în 
clipa aceea: în fața uneia din ne
număratele clădiri de sticlă și beton 
ale litoralului. Gabriela Varga se 
laudă că a expediat deodată... zece 
ilustrate. Are mulți prieteni. Patru 
dintre ei au și condus-o cu trenul, 
două stații de-acasă, cînd a plecat 
să se întîlnească cu marea. Nici u- 
nul din cei patru nu văzuse încă 
marea, și împărtășeau emoția, bucu
ria Gabrielei. Sanda și Gabriela sînt 
nedespărțite, dorm în același dormi
tor, pat lîngă pat, își împărtășesc 
impresiile, bucuriile zilnice.

Ilustrate... Ilustrate. Cîte imagini 
noi nu s-au imprimat;'pentru totdea
una; pe'retina pură a adolescenților 
aflați acum, în drumeție, pe litoral : 
„Să vezi „Perla", cu 12 etaje"; „Sar 
peste valuri așa cum aș sări coar
da"; „Seara cîntăm"; „M-am îngră
șat cu 1,800 kg, fiindcă aici mănînc 
și ciorbă"; „Facem cîte un concurs 
de recitări pe malul mării"; „Nu 
dorm după-amiază, dar n-am înco
tro, stau întins în pat" (citate extra
se din cărțile poștale ilustrate tri
mise de. copii acasă).

Drumul ilustratelor e simplu : în 
cutia poștală, apöi în tren, iar tre- 
nul care merge spre munte întîlnește 
într-o stație oarecare trenul care 
merge la mare. Și în trenul acela se 
află saci plini cu ilustrate expedi
ate de copii. Impresiile de la munte 
trec, fără să știe, pe lîngă impresiile 
de la mare, și ajung, pînă la urmă, 
în mîna destinatarilor. Marea și 
muntele călătoresc astfel pretutin
deni, legate între ele de sensibi
litatea copiilor, care pot astăzi 
descopere mereu alte orizonturi.

— Ți-a plăcut la munte ?
— Ți-a plăcut la mare ? 
Deși impresiile au fost atît de 

ferite, răspunsul e identic :
>— Mai întrebi ?

să

di-

’■
I •

Mii % ' «"<*,*'. t

'«•<r

Scenă din «Imul „Năzdrăvăniile lui Koja

CINEMATOGRAFE : Comoara din la
cul de argint — cinemascop : Patria (Bd. 
Magheru nr. 12—14), București (Bd. 6 
Martie nr. 6), Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 
174), Feroviar (Calea Griviței nr. 80), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț cu sir. 
Llzeànu), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 
1), Grădina „Doina“ (str. Doamnei nr. 9), 
Arenele Libertății (Str. li Iunie), Sta
dionul „Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare). 
Unde-i generalul ? : Republica (Bd. Ma
gheru nr. 2), Victoria (Bd. 8 Martie nr. 
7), Gi'ădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu 
nr. 5). Două duminici : Carpați (Bd. Ma- 
ghel’u nr. 29), Grivlța (Calea Griviței — 
podul Basarab). La strada : Luceafărul 
(Bd. 1848 nr. 6), Flacăra (Calea Dudești 
nr. 22), Rahova (Calea Rahovei nr. 118), 
Grădina „Rahova" (Calea Rahovei nr. 
103). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16, rulează și la 
grădină), Totnis (Calea Văcărești nr. 21, 
rulează și la grădină). Domnul Topaze — 
cinemascop : Festival (Bd. 6 Martie nr. 
14, rulează șl la grădină — Pasajul „E- 
forle), Volga (Șos. I. Plntille nr. 61). 
Dracul și cele zece porunci — cinema
scop : Central (Bd. 6 Martie nr. 2). Năz
drăvăniile lui Koja : Lumina (Bd. 6 
Martie nr. 12), Dacia (Calea Griviței nr. 
137 — dimineața). Zile de fior și rîs : U- 
nion (Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram de filme pentru copii (dimineața) : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Lumea co
mică a lui Harold Lloyd (după-amiază) : 
Doina (str. Doamnei nr. 0). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele se
rii) : Giuleștl (Calea Giuleștl nr. 56). 
Drumuri, Improvizație și arta, învățăto
rul de la El Cilanto, Cînd voi merge Ia 
școală, Știință șl tehnică nr. 10, Pionie- 
ria nr. 4/1964 : Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie nr. 18). Ocolul pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (Bd. Bucureștii Noi), 
Bucegl (Bd. 1 Mal nr. 57 — rulează și la 
grădină), Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Comedianții : Cultural (Piața I. Pintilie 
nr. 2). Cascada diavolului : Dacia (Calea 
Griviței nr. 137 — după-amiază). Popa
sul : Buzeștl (str. Buzești nr. 9—11), Co- 
troceni (Șos. Cotroceni nr, 9). Kozara : 
Crîngași (Șos. Crîngași nr. 42). Asasinul 
dh). cartea .de telefon : Unirea (Bd. 1 
Mal nr. 143, rulează și la grădină), Vitan 
(Calea Dudești nr. 97, rulează șl la gră
dină), Ferentari (Calea Ferentari nr. 86).

(Bd. 6

îndrăgostitul : Munca (Șos. Mlhai Bra- 
vu nr. 221). Șchcrazada — Cinemascop : 
Popular (Str. Mfităsari nr. 31 — diminea
ța), Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118), Pati
noarul ,,23 August“ (Bd. Muncii). Kalo- 
ian : Popular (Str. Mătăsarl nr. 31 — 
după-amiază). Comisarul : Arta (Calea 
Călărași nr. 153, rulează și la grădihă), 
Moșilor (Calea Moșilor nr, 221, rulează 
și la grădină), Flamura (Șos. Giurgiului 
nr. 155), Drumul Sării (Str. Drumul Să
rii nr. 30). Cerul și mocirla : Cosmos 
(Bd. 30 Decembrie nr. 89). Cauze drepte 
— cinemascop ; Viitorul (Str. M, Emines- 
cu nr. 127). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Colentina (Șos. Colentiria nr. 84, 
rulează și la grădină). O călătorie spre 
centrul Pămîntului — cinemascop (am
bele serii) : Fioreasca (Str. J. S. Bacii 
nr. 2). Cuba ’58 : Progresul (Șos. Giur
giului nr. 3). Frații corsicani — cinema
scop : Lira (Calea 13 Septembrie nr. 198). 
Doi colonei : Pacea (Bd. Libertății nr. 
70—72). Renul alb : Grădina „Modern“ 
(Str. 11 Iunie nr. 75). Păpușile rid : Gră
dina „Lira" (Calea 13 Septembrie 196). 
Idiotul : Grădina „Buzești“ (Str. Buzeștl 
nr. 9—11). Am ajuns și rege : Grădina 
„Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118).

TELEVIZIUNE : Orele 19 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Emisiune de știință 
șl tehnică pentru tineretul școlar : Lu
crări practice. 19,40 — Ansamblul ucrai
nean de balet pe gheață. 20,15 — Tinere 
talente. 21,05 — Don Jüan (fllfn de de
sene animate). 21,30 — Muzică pentru 
toți (Transmisiune de la Sofia); 22,20 —< 
Telesport. In încheiere : Buletin da 
știri, buletin meteorologie. .

Cum e VREMEA
Timpul probabil 

și 30 iulie a. c. In 
ral frumoasă, cu . _______ ______
vor cădea ploi sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice. Vînt slab. 
Temperatura în creștere ușoară, mini
mele vor fl cuprinse între 11 și 21 grade, 
iar maximele între 24—34 grade. In 
București și pe litoral : Vremea 'în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

pentru zilele de 28, 29 
țară : Vreme în gene- 
cerul variabil. Local
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SPARTÀCHIADA REPUBLICANA 1964

Dispute pasionante in întrecerile pre 
rit duelul dintre cîștigătorii etapelor ' 
regionale — în majoritate sportivi 
începători — și sportivii fruntași, ca
lificați din oficiu în etapa finală. Nu 
încape îndoială că finalele; Sparta- 
chiadei republicane vor confirma 
dezvoltarea calitativă -a sportului ro- 
mînesc, progresul pe care mișcarea 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră l-a realizat; în cei 20 de ani 
de la eliberate. 1

Din relatările corespondenților 
noștri regionali care au asistat la 
concursurile disputate sîmbătă și 
duminică, rezultă că majoritatea 
participanților ș-au dovedit bine 
pregătiți, luptând cu dîrzènie pentru 
d obține rezultate <jîti.'ihă:i' valoroa
se. De altfel, la nüniérôàs'e sporturi 
individuale au fost întrecute recor
durile regiofiâlS, unele dintre aces
tea fiind la nivelul performanțelor 
de valoare republicană. Primii cla
sați în cadrul întrecerilor, pe lîngă 
cucerirea titlului de campioni regio
nali ai spartachiadei, vor putea să 
se întreacă, alături de sportivii 
fruntași ai țării/ în cadrul etapei fi
nale (19—24 august, Ia București).

Iată mai jos cîteva din corespon
dențele referitoare la concursurile 
etapei regionale a Spartachiadei re
publicane.

BUCUREȘTI. — Duminică dimi
neața pe terenurile din parcul Di
namo au continuat întrecerile spor
tive de volei $1 hăhdbdl din cadrul 
fazei pe Capitală a Spartachiadei 
republicane. întrecerile au fost ur
mărite cu intéres, mai ales pentru 
dirzenia cu care' majoritatea sporti
vilor și-au apărat șansele. La volei 
masculin, Autobuzul și Voința au 
furnizat o dispută pasionantă, prima 
echipă ciștigînd cu 3—2 (13—15, 
15—12, 15—4, 10—15, 15—13). Ulti
mul set, decisiv pentru obținerea 
victoriei, a revenit jucătorilor de la 
Autobuzul, care, mai calmi, au avut 
un finiș puternic. Dinamo I și-a 
adjudecat victoria cu 3—0 în fața 
echipei I.O.R. (15—2, 15—6, 15—7).

Prima ediție a Spartachiadei re
publicane — cea mai impunătoare 
dintre competițiile sportive organi
zate vreodată la noi în țară — a 
intrat acum într-o fază avansată. 
După ce în urmă cU cîteva săptă- 
mîni, pe mii de terenuri sau săli de 
sport și-au disputat întîietatea, în 
cadrul etapei pe asociații sportive, 
peste 4 700 000 de concurenți și con
curente, iată-i acum pe cei mai buni 
dintre aceștia la startul etapei re
gionale.

Marea competiție sportivă se bucu
ră de un larg ecou in rîndurile oa
menilor muncii. Concursurile, antre
namentele prealabile au constituit 
un bun prilej pentru atragerea cît 
mai multor tineri și vîrstnici pe tere
nurile de sport, pentru consolida
rea organizatorică și materială a a- 
sociațiilor sportive. Cu ocazia con
cursurilor de pînă acum s-au remar
cat o serie de elemente tinere, de 
talent, cărora antrenorii, specialiștii 
federațiilor le vor acorda în conti
nuare sprijinul necesar în vederea 
promovării lor în rîndul sportivilor 
de performanță. In întrecerile care 
urmează ți interesantva

ȘTRANDUL TINERETULUI : Salt de 
la trambulină de urma

cîștigfitor

Cite un autoturism FIAT-600 D

un autoturism TRABANT COMBI

Nr. de parti
cip. la trag.

Numărul 
libretului

30
31
32

55.070
65.679
67.687

Los Ange- 
de specta-

Nr. 
ort.

însorit, și 
plus 27 de 
competiției, 

două echipe, Mike 
și Piotr Bolotnikov, au

CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNAȚIUNI 

de câștiguri în autoturisme

Tragerea pe trimestrul II 1964

GIURGIU t Festivitate de deschidere a Întrecerilor regiunii București

STADIONUL DINAMO : Fază din meciul Voința—F.R.B.

SALA C.P.B. : N. Amzuică, învingător la categoria ușoară

Nr, 
crt.

Nr. : de parti
cip. la trag.

Numărul 
libretului

cîștlgător

Cite un autoturism FIAT-1100 D

1 7.998 733—201—544
2 17.998 743—207—154
3 27.998 760—207—14
4 37.998 734—103—1739
5 47.998 715-1-3078
6 57.998 719—222— 38
7 67.998 749—1—132
8 37.3G1 734-103—924

Cite un autoturism MOSKVICI-403

9 8.067 733—262—73
10 18.0G7 743—208—92
11 28.067 760—207—127
12 38.067 734—103—1820
13 48.067 715—1—3153
14 58.067 719—208—21
15 68.067 749—29—12
16 22.523 761—201—393

Cite un autoturism WARTBURG LUX

17 1.096 702—108—283
18 11.096 709—1—472
19 21.096 760—201—483
20 31.096 731—103—1212
21 41.09G 759—1—4144
22 51.096 706—102—89
23 61.096 741—201—221
24 71.096 736—1—1653

Cite un autoturism
WARTBURG STANDARD

25 5.679 702—1—990
26 15.679 742—206—24
27 25.679 764—203—255
28 35.679 731—106—128:
29 45.679 710—120—154

4.205
5.103

14.265
15.163
24.265
25.163 
30.840
34.265
35.163
44.265
45.163
54.265
55.163
64.265
65.163
74.265

746— 1—175 
702—1—37 
724—104—911 
745—2—430 
706—1—1914 
764—1—308 
731—103—909 
701—208—839 
731—106—556 
701—203—173
710— 113—408
711— 107—82 
723—1—154 
750—1—66 
750—1—1555
747— 1—286

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1.803
9.705

11.803
19.785
21.803
29.785
31.803
39.785
41.803
49.785
51.803
59.785
61.803
69.785 
71.003 
74.265

735— 1—952 
752—1—1C32
709— 1—1568 
762—210—351 
765—1—242 
738—103—G91
731— 111—583 
759—1—2432 
759—1—4980 
754—1—232
732— 1—733 
727—1—76 
758—201—39
710— 204—87
736— 3—4 
747—1—286

Echipa M.E.E. a cîșigat cu 3—1 în
tâlnirea cu I.P.R.O.LI.L. La handbal 
(feminin) S-ă dispuit părtida Voin
ța — F.R.B. Primaechipă ' a cîștigat 
cu 13—3.

CLUJ. — Timp ie două zile pe 
stadionul central ș alte baze spor
tive din Cluj s-a desfășurat faza 
regională a sparfehiadei republi
cane. Au participé peste 1 000 dè 
sportivi calificați îretapele raionale. 
Deși vremea a fost efavorabilă, în
trecerile de handbț volei, baschet, 
gimnastică, haltere au fost viu 
disputate, obținîridise rezultate va
loroase. O bună colportare au avut 
sportivii de la C.SI. Cluj, care au 
ocupat primele locii la tenis de 
masă, handbal, giriastică, haltere, 
atletism, box, luptéLocül doi a re-' 
venit sportivilor dilraionul Bistri
ța, iar locul trei —elor din orașul 
și raionul Turda.

GALAȚI. — 1 lOOle sportivi din 
regiunea Galați, repzentanți ai ce
lor peste 296 000 deineri gălățeni 
care au participat letapa de masa 
a Spartachiadei refclicane, s-au 
întrecut în cadrul caursurilof eta
pei regionale. Pe staonul Dunărea 
s-au desfășurat probi de atletism ; 
la arena C.S.O. — hțerele și lup
tele ; pe terenurile cla întreprin
derile textile —- .mecdle de hand
bal și volei, iar în Ș de sport a 
școlii medii nr. 4 — tisul de masă. 
Probele de ciclism a avut loc pe 
șoseaua dintre Galați Tecuci. Cu 
ocazia întrecerilor s-lafirmat nu
meroși tineri sportivlin satele și 
orașele regiunii. Prie ei sînt N. 
Budișteanu din Tecweîștigător al 
probei de 400 metri ț, Măria Pa
nait din Galați și Cstantin Stă- 
nică din Brăila, canini regionali 
la proba de 100 mefplat, Costică. 
Constantin din Brăilaivingător la 
2 probe (greutate șlisc), Costel 
Datcu din comuna ioru, Vasile 
Riciu și Nicolae MiieScu, ambii 
din Focșani etc.

- - - - - - - - - - - - - - -  
Ștafeta in miini bune 
9

ln competiția sportivă calculele teo- 
'■ retlce au fără doar șl poate o anumită 

valoare, dar ceea ce decide în ultimă 
instanță sînt nesfîrșitele meandre, sur
prinzătoare și imprevizibile, care am
plifică fdrttleiiul oricărei întreceri.

Majoritatea spectatorilor prezenți la 
^'țurneid, internațional de floretă de la 
‘ Constanța anticipau o luptă echilibrată 
și un scor foarte strîns in disputa din
tre componențele primei noastre forma
ții -și' echipa Italiei, mai ales după acel 
zdrobitor 13—3 obținut de „azzure“ în 
dauna cuartetului galic. Debutul întîl- 
nirii ne este favorabil : cu măiestria și 
tenacitatea care o caracterizează, Olga 
Orban îșl înscrie la activ o nouă victo
rie asupra. vechii sale rivale, Bruna Co- 
lombetti, iar Maria Vicol izbutește să 
domine, cu prețul unor eforturi deose
bite, acel vulcan în veșnică alertă care 
se numește Vanetta Masciotta. Urmea
ză asaltul dintre Ragno — fostă vice- 
campioaipi a lumii — și una dintre 
speranțele nqasire, Ileana: Ghiulai. Ex
trem de agresivă de la bun început, 
eleva din- Satu Mare este „contrazisă“ 
cu finețe și pînă să găsească replica 
justă, experimentata advOrșară conduce 
cu 3—0 !. Nimeni nu mai pune 
la îndoială . victoria lui . fțâgnp, ...Dar 
dincolo de. rețeăud metalică a măș
tii proteetbare, chipul copilăresc al 
Ilenei s-a încruntat ușor. La urma ur
melor, această adolescentă, care n-a îm
plinit încă 18 ani, nu mai este o ano
nimă în arta armelor albe ; locul se
cund la recentul Criteriu mondial al ti
neretului, victoria asupra unor somități 
ale -planșei electrice, ca Zabelina, Rejtö, 
Szakovits —• iată un palmares care în
dreptățește și obligă. Așa că finișul fur
tunos al italiencei se izbește de o ri
postă fulger: 1-3 I Surprinsă, Ragno ra
tează parada următoare, întîrzie o frac
țiune de secundă la un schimb aproape 
simultan — și scorul devine egal. Ne- 
cruțătoarea „lege a scrimei“ își spune 
încă o dată cuvîntul : în ovațiile asisten
ței, Ghiulai cîștigă cu 4-3, producînd o 
surpriză de proporții, Cu moralul toni
ficat de. reușita colegei sale, Ana oîști- 
gă și ea, Olga își continuă suita, iar 
Ileana trece și de Colombetti. In cu
rînd, în locul echilibrului prevăzut, ta
bela de marcaj indică 9-2 pentru R. P. 
Romînă I. Din acest moment starea 
meciului este pecetluită r echipa noâstră 
și-a adjudecat întîlnirea-cheiè a reuni
unii prlntr-o evoluție care confirmă cu 
prisosință atît stabilitatea valorilor con
sacrate, cît și resursele surprinzătoare 
ale tinerelor talente.

Dan DEȘLIU

întreceri internaționale
e sportivilor romi

S
. V crima

Turneul internațional feminin de floretă 
de la Constanța a luat sfîrșit duminică 
seara cu o remarcabilă victorie a echipei 
R. P. Romîne. In ultimele partide, echipa 
romînă a învins cu 11—5 echipa Franței 
și a terminat la egalitate : 8—8 (dar a 
primit victoria la fuș-averaj) cu echipa 
R. P. Ungare. în meciul cu Franța s-au 
remarcat îndeosebi Olga Orban, autoare 
a 4 victorii, și Maria Vicol (3 victorii). 
O comportare bună a avut în partida cu 
R. P. Ungară Ana Ene, care a obținut 4 
victorii.

Clasamentul final: 1. R. P. Romînă; 
2. Italia ; 3. Franța ; 4. R. P. Romină II ; 
5. R. P. Ungară.

Atletism
Atleții romini s-au comportat remarca

bil la concursul internațional de la Sien
na (Italia). Proba de săritură în lungime, 
disputată în prima zi, a revenit record
manei țării noastre, Viorica Viscopoleanu, 
cu 6,21 m. Lia Manoliu a cîștigat proba 
de aruncare a discului cu 52,13 m. Sidlo 
(R. P. Polonă) s-a clasat primul la arun
carea suliței cu 80,68 m, urmat de Po
pescu cu 75,41 m. Gh. Zamfirescu a so
sit pe locul 4 în proba de 100 m plat, 
cu 10”6/10.

Atleții romîni au obținut victorii și în 
ziua a doua a concursului. Valeriu Jurcă 
— la 400 m garduri (52”4/l0), Maria Dia- 
conescu — la aruncarea suliței (54,35 m) 
și Ana Sălăgean — 
(15,81 m).

1

comportat remarca
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Două noi recorduri mondiale, nume
roase rezultate de valoare și cîteva 
surprize au marcat prima zi a celui 
de-al șaselea meci atletic S.U.A.— 
U.R.S.S., care a început sîmbătă, pe 
stadionul „Coliseum" din 
ies, în prezența a 65 000 
tori.

Timpul a fost frumos, 
termometrul a înregistrat 
grade. înaintea începerii 
căpitanii celor 
Larrabee 
schimbat fanioane și buchete de flori.

Primul record mondial a fost sta
bilit de americanul Dallas Long, la 
aruncarea greutății, cu rezultatul de 
20,67 m, după ce în alte două încer
cări corectase vechiul record (20,20 
m) care-i aparținea. Un al doilea re
cord al lumii a realizat săritorul cu 
prăjina Fred Hansen. El a trecut din 
prima încercare peste ștacheta ridi
cată la 5,28 m. Vechiul record deți
nut de același atlet, era de 5,23 m.

Nu este însă sigur :ă~ Federația 
internațională va onga recordul, 27—25. 
întrucît performanța tost obținută; 
pe o pistă de elan iată dintr-un 
amestec de asfalt și ciuc sintetic.

La capitolul surpriP înscrie mai 
întîi victoria sovietii Leonid Bar- 
kovski, obținută la tura în lun
gime, asupra fost recordman 
mondial Ralph Bost Actualul re
cordman Ter Ovane nu a parti
cipat, fiind accidenîn proba de 
aruncare a ciocanuie primul loc 
s-a clasat sovieticiomuald Klim, 
în timp ce marele rit, recordma
nul mondial Harolcnnoly, a Ocu
pat doar locul III. Iteptate au fost 
succesul țînăruluijet american, 
Jerry Lindgren, (1^) la 10 000 m 
plat, ca și ocupaPrimelor două 
locuri la înălțimeSl de către at
letele americane. r

După prima zi întreceri scorul 
général este de ^1 în favoarea 
echipei S.U.A. ele conduc la

_ _ _ _________— ®

masculin cu-61—46 și'la feminin cu

Iată cîștigătorii probelor din prima 
zi : masculin : 110 m garduri — B. 
Lindgren (S.U.A.) 13”6/10 ; 100 m
plat — Carr (S.U.A.) 10”3/10 , 400 m 
plat — Larrabee (S.U.A.) 46”; 10 000 
m — J. Lindgren (S.U.A.) 29T7”6/10 ; 
20 km marș : — Golubnicii (U.R.S.S.) 
1 h 39’58’’B/10 ; lungime : — Barkov- 
ski (U.R.S.S.) 8,03 m ; i 
Hansen (S.U.A.) 5,28 m ;
Long (S.U.A.) “
Klim 
4x100 .... țj-'jțuy LMllj JXL- 
vers, Stelbihs, Moon) 39”4/10. La de
catlon, după primele cinci probe, 
conduce Storejenko (U.R.S.S,) — 4 397 
puncte urmat de Jeisy (S.U.A.) 4 174 
puncte.

Feminin 100 m — Macguire 
(S.U.A.) H”5/10 ; înălțime — Mont
gomery (S.U.A.) 1,71 m ; disc — Ta
mara Press (U.R.S.S.) 55,80 m; suliță 
— Ozolina (U.R.S.S.) 55,05 m ; ștafetă 
4x100 m — S.U.A. 44”4/10. .

ta aruncarea greutății

g <• gs.

Lia Manoliu

In cîteva rînduri

Q

(U.R.S.S.) 
m :

prăjină : — 
; greutate :

20,67 ; ciocan : — 
68,81 m ; ștafetă 

— S.U.A. (Drayton, Ri-

® Turneul internațional de șah de la 
Kislovodsk s-a încheiat cu victoria fos
tului campion mondial Mihail Tal, care 
a totalizat 7,5 puncte din 10 posibile. 
Victor Ciocîltea a ocupat locul 7 (din 
11 concurenți) cu 4,5 puncte.

© Selecționată de rugbi în XV a 
Franței a învins cu 8—6 (8—3) repre
zentativa Africii de sud, într-un meci 
internațional disputat la Springs, în fața 
a 60 000 de spectatori.

e Pe circuitul de la Sachsenring s-a 
disputat o probă de viteză cpntînd pen
tru campionatul mondial de ihotociclism 
(clasa 350 cmc). Primul loc a revenit 
lui Jim Redman (Rhodesia), care a aco- 
perit 155 km în 59’42”4/10. în clasa
mentul general al campionatului con
duce Redman cu 32 puncte.

ÎNSEMNĂRI DIN U. R. S. S.

modernă
(tlrmare din pag. I-a)

dotate cu aproape 400 de mașini de 
înaltă tehnicitate. Răspunsul nostru 
la aceste măsuri n-a întârziat. Din 
peste 350 de produse importante, nu
mai un singur produs se execută as
tăzi după proiecte mai vechi dccît 
din 1902. Să ne referim la vagonul 
de 60 mc. Diipă reproiectare el are 
o capacitate cu 20 la sută mai mare 
decît vechiul vagon, la o greutate 
proprie cu 12 la sută mai mică.

în ce ne privește, considerăm 
că tot ceea ce realizăm trebuie să 
fie la un nivel calitativ ireproșa
bil. Cînd vorbim despre , calita
tea produselor, noi înțelegem pro
cesul complex al producției. Pornim 
de la ideea că nivelul calitativ al 
produselor este garantat în ; primiți 
rînd de nivelul proiectului, al docu
mentației, care trebuie să asigure pa
rametrii funcționali cei mai ridicați. 
Nu slăbim, de asemenea, grija pen
tru a asigura calitatea tehnolo
giei, a execuției. Tehnologia trebuie 
să adopte acele soluții care per
mit realizarea parametrilor cali
tativi prescriși in documentație. Și 
în proiectare și în tehnologie trebuie 
să promovăm cele mai avansate so
luții și metode ale tehnicii moderne.

Rezultatele obținute ne dau drep
tul să spunem că am făcut pași mari 
pe drumul îmbunătățirii calității 
producției. Activitatea serviciului de 
proiectări din uzină a fost organiza
tă în regim de institut. Tindem să 
adticem asemenea îmbunătățiri și în 
munca serviciilor tehnoiog-șef, me- 
talurg-șef. Pentru verificarea cali
tății lucrului în faza de execuție se 
extinde tot mai mult controlul cu 
ajutorul unor aparaturi moderne : 
raze Roentgen, ultra-sunete, contro
lul spectroscopie, verificarea canti
tății d? gaze din metale ș.a.

Sîntem, firește, departe de a fi e- 
puizăt toate posibilitățile care ne 
stau la îndemînă pentru a îmbună- 
făți‘"calitatea produselor. Pretențiile 
calitative cresc mereu. Ele cer nu 
numai o execuție ireproșabilă, dar și 
o pregătire minuțioasă a fabricației. 
Acest lucru se obține prin crearea u- 
nui decalaj corespunzător între pro-

iectare și exec4ra făcut de cu
rînd analiza M decalaj, s-a 
constatat că Crescut în uzina 
noastră cu tr1' față de situația 
din anul trecr9 0 realizare fru
moasă, dar iia ne poate, încă 
mulțumi. LaPlcxitatea mare a 
produselor jp realizează uzi
na, trebuie rngem la un deca
laj între pi<r9 execuție de 
cel puțin ufS^em îh căutarea 
soluțiilor c; ne asigure îndepli
nirea acest’,°rt£lnt obiectiv.

Pe parctionv°rbirii s-au dis
cutat și al<îcte privind posibili
tățile de ;olta realizările obți
nute. . Atît:*'orul general, cît și 
secretarul^alrii de partid au 
vorbit pe despre un complex 
de măsuf se *au sau sînt în 
curs de ;ate. viitor pentru a 
se asiguPPdnirea și depășirea 
sarcinilcran Și a angajamente
lor asur1 întrecere.

■A-
InginJr9u s-a îndreptat spre 

unul -dP^de biroului.; ,Se ■ afla-.j 
acolo u’W'.^P^-dU-șcOștrfe ^er.l 
piele. pP“. fila- pu. filă, foca
re 23 y din ultimii ani. era re- 
prezerf1 nume de. oameni, prin 
cele n^eaipă fapte' și realizări 
ale lo>arca Pentru a subscrie 
la ace de_ la un 23 August la 
altul inl întregi au fost com- 
pletae?.<7 mai felurite scrisuri: 
vizitiraini Și"au scris deasu- 
pra d lor impresiile, înaltele 

esat.e muncii acestui 
pute vrednic colectiv.

Dil general cuprinse.. între 
deg’e rămase încă albe.

_i peste 500 de muncitori, 
teh ingineri evidențiați în 
înț. sop'ialistă din acest an. 
X)a'i să notăm aici întreagă 
cri întrecerii desfășurate în 
ci/ei de 23 August, pe toți a- 
ce au contribuit la realizările 
u?astre, sînt sigur, nu ne-ar 
alele albe — spuse el. Ca în 
j»n, de 23 August, colectivul 
Ji va pune aici semnătura 
j fapte de muncă.
rul cu scoarțe de piele este 
de onoare“ a Uzinelor „23

I

C a i a c - c a n o e
Pe lacul Bagscaerd din apropiere de 

Copenhaga s-a desfășurat un mare con
curs internațional preolimpic de caiac- 
canoe. In proba de caiac dublu (1 000 m) 
pe primul loc s-a clasat echipajul R. P. 
Romîne alcătuit din’Nicoară șl Ivanov, 
care a realizat timpul de 3'51”1/1O; 
Proba de caiac 4 (1 000 m) a revenit 
echipajului U.R.S.S. (3'22”1/1O), urmat de 
cel al R. P. Romîne (3'25”3/10). Sporti
vul maghiar Hesz a cîștigat proba de 
caiac simplu (1 000 m) în 4’17”9/1O. 
Vemescu a ocupat locul 4 cu 4’18”7/10.

C. g v •aiarie
Sîmbătă și duminică s-a disputat la Lu

goj îhtîlniréa internațională de călăr;e 
(probe de obstacole) dintre echipele re- 
orezentative de seniori și juniori ale 
R. P. Romîne și Iugoslaviei. Călăreții ro- 
mîni au cîștigat toate cele 8 probe care 
au figurat în program. Proba „forță pro
gresivă" a revenit lui V. Pinciu pe calul 
Bîrsan, care a trecut 1,90 m. „Cupa 
Prieteniei" a revenit echipei R. P. Ro
mîne. La sfîrșiiul acestei săptămîni călă- , 
reții din cele două țări vor susține o nouă 
întîinire la Lupeni.

Box
ln incinta Teatrului de vară din lași a 

avut loc meciul internațional amical de 
box dintre echipele de juniori ale R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria. Tinerii pugilișfi 
romîni au cîștigat opt din cele zece 
partide disputate. Au obținut victorii Si
mlöh, Negoescu, Niculescu, Dobre, Mu- 
ca, Chivăt, “ ' * 1 ' '
pa bulgară 
Grăjdeanu 
puncte pe

Tenis
Pe terenurile clubului Progresul din 

Capitală au luat sfîrșit duminică întâlni
rile din grupa a 3-a a „Cupei Galea" la 
tenis. în finală echipă U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 4-1 echipa R. P. Romîne, 
obțintnd calificarea pentru ultima etapă 
a competiției programată la Vichy, lată 
rezultatele înregistrate în ultima zi : Me- 
freveli, Ivanov — Boaghe, Dron 6-4; 6-1; 
6-4 ; Ivanov — Popovic! 6-4 ; 6-3 ;
Boaghe — Korotkov 6-4 ; 3-6 ; 7-5.

Fotbal
După jocul egal (1—1), înregistrat în 

partida cu Diosgyoer din cadtul turneului 
internațional de fotbal de la Szeged, Pe- 
trolul-Ploiești a întâlnit duminică pë F. C. 
Szeged. Jocul s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (2—2),

Duminică la Oradea, într-un meci in
ternațional de fotbal, Crlșul a învins cu 
scorul de 5—4 selecționata orașului 
Katiowice (R. P. Polonă) .

Ieri la Baia Mare, echipa Minerul a în
trecut cu 2—1 (0—1) pe Spartak Subo- 
tița (Iugoslavia).

Echipa de fotbal Aufbau Magdeburg, 
deținătoare a „Cupei R. D. Germane", 
și-a continuat turneul în țara noastră ju- 
cind duminică la Pitești cu Dinamo din 
localitate. Echipa oaspete a obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (1—0).

Mayer și Schubert. Din echi- 
aü Cîștigat Adilov în țața lui 
și Hristov, care l-a învins la 
Sabău.

PRONOSPORT
Concursul nr. 30 din 26 iulie

Știința Cluj—Chemie Leipzig (anulat)
m;.. T»!X-----X» * - — — -- --

1
1 
1
X 
X 
X
1
1
1-
2,

Dinamo Pitești-Aufbau Mag. 
Tatabanya—îîonved 
DÖriig—M.T.K.
Fcrcncvaros—Csepel 
Komlo—Pees 
Gyor—Debrecen 
Lang—Szallitok 
Egyetertes—Borsodi B. 
Budafok—Dunau jvaros 
Kaposvari H.—Pecsi B.T.O. 
Traktorgyor—K. Lombik

(1-3) 
(2-1) 
(2-0) 
(3—1) 
(0-0) 
(2-2) 
(1-1) 
(3-0) 
(3-1) 
(1-0) 

.. (2-3)

‘ Pe s^â-siben&Bâ
In Uniunea Sovietică. avansează continuu lucrările de construcție a 

căii -ferate sud-siberiene. In prezent, lucrările se desfășoară pe ultima 
1 porțiune a traseului, Abakan-Taișet. Agenția de presă „Novosti“ trans- 
1 mite însemnările de drum ale scriitorului siberian Ghenadl Paderln, 

care a vizitat șantierul acestei căi ferate.
Croindu-și drum prinție stîhcile și 

mlaștinile văilor muntoase, prin tai
gaua' deasă, constructorii au dat în 
folosință, cu cîțiva ani în urmă, o 
porțiune a căii ferate sud-siberiene, 
care urma să lege minele și indus
tria metalurgică a bazinului Kuz- 
nețk de bogatele zăcăminte de mi
nereu de fier de lîngă Angara. A- 
cum, pe linia Novokuznețk-Abakan 
gonesc locomotivele electrice. Dar 
constructorii au pornit mal departe.

Ultima porțiune a magistralei 
sud-siberiene începe la Abakan. De 
aici pînă la Taișet — punctul ter
minus al construcției — trebuie să 
parcurgi, prin munți și taigă, o 
distanță de 650 km. Dacă ar fi să 
pui în talgerul unei balanțe tot pă- 
mîntul excavat aici, echilibrul s-ar 
restabili cu greutatea... a 4 clădiri 

' înalte' cît Universitatea din Mosco
va. Pe lîngă pămînt mai e și apă, 
torente repezi de munte. Peste ele 
se construiesc 700 de poduri.

Pe lîngă apă mai sînt și munții. 
Traseul străbate stepa Minusinsk și 
trece peste 'lanțul Munților Saian. 
Dacă porțiunea de stepă a viitoru
lui drum are puțin peste 100 km, 
restul de 500 km trec peste pantele 
abrupte ale munților. în acest loc, 
Munții Saiajr pot fi asemuiți cu un 
imens copac .doborît la pămînt, 
care-și răsfiră în toate pătțile cren- 
gile-i numeroase. Constructorii au 
de trecut nu numai peste trunchiul 
Saianului, dar și peste multe din 
crengile sale de piatră. Ele sînt de
numite „munții albi" fiindcă și vara 
culmile lor sînt acoperite cu zăpa
dă. Cam 10 000 de metri de cale 
ferată vor trece pe sub munți.

Construcția a pornit simultan de 
la cele două extremități : Abakan 
și Taișet. Există și al treilea punct 
de sprijin — viitoarea stație Saian, 
plasată ' la kilometrul 400 al traseu
lui. De aici, constructorii au pornit 
să instalezi- șinele de -cale ierată 
atît spre apus cît și spre răsărit

De ambele părți ale gării Saian a 
și fost terminată o porțiune de a- 
proape 200 km. Pasul cel mai mare 
s-a tăcut însă de la Abakan : de 
aci s-a ajuns la tunelul Kozinsk — 
traseu lung de 230 km.

Tunelul Kozinsk sfredelește mun
tele pe o distanță de 1 400 metri. 
Pînă acum au și fost străpunși 800 
metri. Cînd tunelul va fi gata, va 
începe montarea șinelor de partea 
cealaltă a muntelui.

Sectorul cel mai greu al traseului 
este „Koza".

— Ai văzut „Koza" ? — întreabă 
constructorii. încă nu ? Ei, înseamnă 
că n-ai văzut nimic 1

Sub denumirea colectivă „Koza" 
se înțelege un întreg complex care 
cuprinde în afară de tunelul Ko
zinsk, valea secată a Kozinskului 
peste care, la o înălțime de 100 de 
metri, s-a construit un viaduct, cele 
trei mari tuneluri Djeb șl, în sfîrșit, 
calea ferată însăși, care șerpuiește 
printre stînci potrivit unui plan in
genios prin care oamenii au reușit 
să învingă natura. Numai după ce 
vezi complexul „Koza" poți aprecia

cu adevărat dificultățile cu care au 
avut de luptat constructorii. Părea 
că Siberia și-a propus să oprească ' 
aici calea ferată și s-o împiedice,, 
să pătrundă mai adînc pe domenii
le ei. ...

Lăsînd în urmă primul tunel Djeb, 
proaspăt străpuns, calea ferată șer
puiește de-a lungul malului înalt al 
unui pîrîiaș iute și Impetuos, apoi 
dispare în gura celui de-al doilea 
tunel Djeb, se apropie de pod, apoi,-' 
deodată, traversînd podul, face o 
cotitură de 180° și pornește înapoi 
pe malul opus al pîrîului, la fel dé ' 
înalt, pînă la întretăierea cu Valea 
secată a Kozinskului. S-a hoiărîti 
traversarea văii secate cu ajutorul' 
unui viaduct — o Construcție irigi- ' 
nerească originală. Picioarele sale 
din beton ating în centrul Văii înăl-' 
țimea unei clădiri cu 28 de etaje. : 
Viaductul a înlocuit un teiasaihent 
care ar fi necesitat circa 1 000 000 
m c de pămînt.

După cîteva sute de metri, calea 
ferată face o nouă cotitură de 180°, 
apoi dispare în al treilea tunel 
Djeb. Faimosul „laț" se închide sub 
bolta tunelului Kozinsk.

Pe traseu circulă de acum trenuri, 
deocamdată cele ale șantierului. 
Dar în curînd vor trece în goană 
cele „adevărate" — de marfă și de 
pasageri.

Traseul ultimei porțiuni a magistralei, Abakan-Taișet

I
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Confllctul dintre Haiti și Republica 
Dominicană. Agenția Associated 
Press anunță, refeiindu-se la un co
municat al guvernului haitian, că 
forțele antiguvernamentale care des
fășurau lupte în regiunea muntoasă 

- situată la est de capitala țării ar fi 
fost înfrînte și respinse spre Repu
blica Dominicană.

Guvernul haitian a declarat la în
ceputul lunii iulie că forțe invada
toare au pătruns pe teritoriul țării, 
venind din Republica Dominicană. 
Intr-o scrisoare adresată O.N.U., gu
vernul acuza Republica Dominicană 
de invazie. Republica Dominicană 
a respins acuzația.

transmit:

Sesiunea parlamentului sud-rho- 
desian se deschide azi la Salisbury. 
După cum remarcă agenția Reuter, 
în cadrul ei vor fi luate hotărîri 
privind independența Rhodesiei de 
sud. Ian Smith, primul ministru, in
tenționează să pună problema pro
clamării unilaterale a independenței 
țării, motivînd că „tratativele de 
pînă acum cu Anglia au eșuat".

(Aceasta constituie o manevră prin 
intermediul căreia Smith refuză să 
acorde populației africane de peste 
trei milioane și jumătate de locui
tori — alături de care trăiesc ceva 
mai mult de două sute de mii de 
cetățeni de proveniență europeană— 
dreptul de a dispune singură de 
soarta sa).

Agenția Reuter transmite că la 
sesiunea parlamentului sud-rhode- 
sian va fi prezentat, de asemenea, 
bugetul Rhodesiei de sud care pre
vede o creștere considerabilă a ta
xelor și impozitelor, ceea ce va lovi 
îndeosebi în populația africană.

Grecia și Piaja comună. Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
ministrul comerțului al Greciei, Me
las, care va participa marți la cel 
de-al patrulea Consiliu ministerial 
al asocierii Greciei la Piața comu
nă, intenționează să ceară pentru 
țara sa dreptul de a beneiicia 
toate avantajele Pieței comune 
gricole.

Grecia este asociată la Piața 
mună din noiembrie 1962. Pînă 
prezent „cei șase" au refuzat să-i 
acorde Greciei sprijin financiar pen
tru dezvoltarea agriculturii. Ei con
sideră că este imposibilă acordarea 
de fonduri agrare Greciei înainte 
ca aceasta să devină membră cu 
drepturi depline a C.E.E. Acest re
fuz, scrie agenția France Presse, a 
provocat vii reacții în Grecia.

Camera Comunelor a Marii Brita
nii va intra vineri în vacanța de vară. 
„O vacanță lungă — relatează a- 
genția Reuter — în care mulți de- 
putați pleacă cu puține garanții că 
se. vor înapoia după alegerile ge
nerale care vor avea loc în luna 
octombrie". Potrivit agenției, peste 
200 din cei 630 de membri ai Ca
merei Comunelor, atît conservatori 
(guvernamentali) cît și laburiști 
(opoziționiști), manifestă asemenea 
îndoieli din cauza slabei majorități 
de care dispun în circumscripțiile 
lor electorale, cît și a altor factori. 
„Nici unul dintre ei — relatează a- 
genția — nu poate prevedea acum 
proporția în care aceste mandate 
„marginale" vor fi menținute de ac
tualii lor ocupanți".

de
a-

co- 
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MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
24 iulie a avut loc sub președinția 
lui N. S. Hrușciov o ședință a Pre
zidiului Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a examinat direcțiile 
principale ale elaborării planului de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1966—1970.

La ședință s-a subliniat necesita
tea traducerii mai eficiente în viață 
a sarcinilor prevăzute de Programul 
P.C.U.S. în ce privește crearea bazei 
tehnico-materiale a comunismului, 
perfecționarea continuă a tehnicii și 
organizării producției, introducerea 
pe scară largă a automatizării și 
mecanizării complexe, dezvoltarea 
prin toate mijloacele a unor noi ra
muri economice, îmbunătățirea ca
lității producției industriale.

Consiliul de Diniștri a însărcinat 
organizațiile car se ocupă de ela
borarea plănuit, cincinal să pre
vadă în acest pin o concentrare de 
fonduri și efortri în scopul creării 
unei puternice ndustrii chimice, a 
propus să se agure cu investiții și 
resurse materiæ agricultura și ra
murile industrie înrudite pentru a 
se obține sporea prin toate mij
loacele a produiei agricole.

S-a indicat trodată să se prevadă 
măsuri în domdul creșterii în con
tinuare a bunăării materiale a po
porului, acordîi o deosebită aten
ție creșterii ftdurilor sociale de 
consum și lărgii rețelei de institu
ții pentru preolari și de școli cu 
program preligit.

INTERNAȚIONALĂ
9

Intre 17 șl 21 iulie, la Cairo a avut loc cea de-a doua conferință afri
cană la nivel înalt, la care au participat reprezentanți a 34 de state, 
precum și observatori din partea mișcărilor de eliberare din teritoriile 
ce luptă pentru cucerirea independenței. In fotografie : în timpul unei 

ședințe a conferinței de la Cairo
ce luptă pentru

0 REZOLUȚIE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE
SUVERANE ALE ȚĂRILOR LATINO-AMERICANE

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
După cinci zile de ședințe, cea de-a 
noua conferință consultativă a mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale O.S.A., desfășurată la 
Washington, a pus la vot, noaptea 
tîrziu, proiectul de rezoluție cu pri
vire la adoptarea de sancțiuni împo
triva Cubei, proiect discutat în tot 
cursul acestor zile. Rezultatul votu
lui a fost de 15 voturi pentru și 4 
(Mexic, Uruguay, Chile și Bolivia) 
contra. în ciuda încercărilor de a ob
ține unanimitate, rezultatul a fost 
așa cum organizatorii încercării de 
sancționare a Cubei nu îl doreau. De 
altfel, tinzînd să obțină unanimita
tea, inițiatorii conferinței au modi
ficat în ultimul moment prevederea 
cu privire la ,,ruperea“ relațiilor di
plomatice cu Cuba, înlocuind-o ru 
cererea de a „nu menține“ aceste 
relații. Pe de altă parte, din pre
vederea cu privire la încetarea le
găturilor economice a fost exclus 
comerțul cu produse alimentare, me
dicamente și aparataj medical, 
înaintea votului, în ședința plenară, 
reprezentanții Mexicului și Chile au 
declarat că nu vor sprijini niciodată 
sancțiunile colective împotriva Cu
bei și au respins argumentele iniția-

torilor acestor sancțiuni. Reprezen
tantul Mexicului a spus că adopta
rea de sancțiuni împotriva Cubei 
reprezintă o încălcare a drepturilor 
suverane ale țărilor latino-ameri- 
cane, și ea va avea o influență nega
tivă asupra relațiilor dintre statele 
americane.

Situația din Cipru
• SCHIMBURI DE FOCURI ÎN DIRITE PUNCTE ALE 
INSULEI • INTERVIUL PREȘEDTELUI MAKARIOS 

vederea solionării situației din 
insulă este îa „bazată pe Carta 
O.N.U.“. „în ne privește, a spus el, 
nu sîntem plătiți să acceptăm nici 
un compror, sau să facem vreo 
concesie“. 1 a avertizat cercurile 
politice străe că „presiunile și a- 
menințărilet-și vor atinge obiecti
vul“. în al ordine de idei, pre
ședintele cipt a afirmat că Ciprul 
este în prezt pregătit și din punct 
de vedere iitar pentru a face față 
oricărei amnțări.

Agențiile presă, referindu-se la 
întrevederibe care Makarios le va 
avea în cui celor două zile ale 
vizitei sale Grecia, apreciază că 
acestea ar fieterminante în evolu
ția problerr cipriote“. „întrevede
rile, scrie aiția France Presse, nu 
vor avea caiect numai informarea 
lui Makariosupra rezultatelor re
centelor viz ale primului ministru 
grec, Papanu, la Washington, Pa
ris și Londci vor urmări, totoda
tă, să se agă în comun la anu
mite hotări

NICOSIA 26 (Agerpres). — Co
mandamentul forțelor O.N.U. în 
Cipru a anunțat că în noaptea de 
sîmbătă spre duminică în insulă s-au 
înregistrat noi schimburi de focuri, 
care nu s-au soldat însă cu vic
time. Asemenea ciocniri s-au sem
nalat în apropierea castelului St. Hi- 
larion, transformat într-o fortăreață 
de ciprioții turci și în apropierea lo
calității Kato Dikhomo, situată la 
poalele muntelui Kyrenia. în zorii 
zilei de duminică observatorii O.N.U. 
au semnalat incidente în două extre
mități opuse ale insulei : în apropie
rea satului Lefka, în sud-vest și în 
sectorul Famagusta.

★
ATENA 26 (Agerpres). — Dumi

nică, în ajunul vizitei sale de două 
zile la Atena unde va avea convor
biri în problema cipriotă cu Oficia
litățile grecești, președintele Cipru
lui. Makarios, a acordat în exclusi
vitate un interviu ziarului „Mace
donia“ care apare la Salonic.

în interviul său, președintele Ma
karios afirmă că singura soluție pe 
care ciprioții greci o vor accepta în

CăSătorilui (bombe

• •,. ;

Lucrările de pe șantierul termo
centralei Măriei care se constru
iește în Cuba au ajuns intr-un sta
diu avansat. In fotografie : pe 
șantierul viitoarei termocentrale.

In Chile se deslâșoarâ campa
nia electorală în vederea alege
rilor prezidențiale de la 4 sep
tembrie. Fotografia de mai jos 
înfățișează o formă originală a 
activității preelectorale : picturi 
murale pe fațadele unor clădiri 

din Santiago.

Demonstrații ale negrilor ia Rochester (S.U.A.)
NEW YORK 26 (Agerpres). — In 

ciuda interdicțiilor asupra circula
ției, ordonate în orașul Rochester 
(statul New York), sîmbătă seara au 
avut loc noi tulburări rasiale. După 
cum s-a mai anunțat, în timpul cioc
nirilor dintre demonstranții de cu
loare și poliție de vineri noaptea, 90 
de persoane au fost rănite și alte 
100 arestate. Dezordinile de sîmbătă 
care, potrivit informațiilor parvenite 
din surse polițienești, au făcut deja 
o victimă au început la mai puțin 
de o oră după începerea restric
țiilor asupra circulației. Pe străzile 
orașului aproximativ 1 000 de agenți 
ai poliției și de soldați ai trupelor

statului continuă să patruleze. Po
trivit agențiilor de presă, poliția a 
instalat baricade pe străzi pentru a 
împiedica trecerea demonstranților. 
Localurile de noapte au fost închise. 
Tulburările din orașul Rochester, 
unde locuiesc aproximativ 35 000 de 
negri, au fost provocate de nemulțu
mirea acestora în legătură cu neapli- 
carea integrării rasiale în școli. Pe 
de altă parte, din New York se a- 
nunță că numeroși membri ai Con
gresului pentru egalitate rasială au 
organizat pichete în jurul localului 
poliției din Manhattan, în semn de 
protest împotriva asasinării tînăru- 
lui negru Powell de către un loco
tenent de poliție.

ELISABEVILLE 26 (Agerpres). 
Agenția Re- anunță că forțe po
lițienești sple au fost concen
trate într-tensivă împotriva in
surgenților î au ocupat în urmă 
cu 10 zile oii Baudouinville de pe 
malul laculTanganica. Totodată, 
din Stanley1 se anunță că Moise 
Chombe, pr| ministru al guver
nului congode tranziție, a sosit 
în acest oraide va rămîne timp 
de 48 de orjntru a avea între
vederi cu aifățile locale. După 
cele trei zile călătorie prin pro
vinciile KiVt Kasaiuî de sud, 
Chombe a fsp declarație în care 
menționează după apelurile pe 
care le-a făGretutindeni și dacă 
acestea „nu fi auzite“, va da 
„toate dispoz, necesare“ și, dacă 
va fi nevoie Rosirea forței o va 
face.

O demonstrație a
Lecce (Italia), pentru îmbunătă
țirea contractelor asupra pâmîn- 

tului.

dijmașilor Ia

Din milioane de cești se ridică în 
fiecare zi aburul îmbietor al cafelei. 
Anul trecut, în registrele comerciale 
ale lumii au figurat operații legate 
de producția a 48 631 000 saci de ca
fea. în fiecare sac se aflau aproxi
mativ 60 de kg de boabe. Cîți oa
meni au căutat în băutura fierbinte 
o clipă de destindere sau luciditatea 
unei nopți fără somn ?

De la Talleyrand ne-a rămas o 
definiție a cafelei : ea ar fi fierbinte 
ca iadul, neagră ca păcatul, tare ca 
un elixir și dulce ca dragostea... Să 
nu fi întrevăzut oare abilul diplo
mat și aspectele politice care se se
dimentau cu zațul fiecărei cești ? 
Sau poate că tocmai la acest lucru 
se gîndaa el găsind cafelei, printre 
altele, contingențe cu iadul și păca
tul. Lumea cunoaște cafeaua ca 
băutură de 500 de ani, dar plăcerea 
pe care o dau aroma și gustul a fost 
din ce în ce mai mult legată de „po
litica sacilor de cafea“, cu toate ur
mările ei.

Cine nu știe că în lume există azi 
țări denumite cu drept cuvînt „ale 
cafelei“ ? Brazilia umple singură a- 
proape jumătate din depozitele de 
cafea ale continerltelor. Columbia 
contribuie și ea cu 15—20 la sută la 
aprovizionarea acestor depozite. Din 
cei 1 250 000 de locuitori ai statului 
Costa-Rica, un milion trăiesc legați 
nemijlocit de culturile de cafea și de 
banane. Salvadorul exportă 80 la 
sută din cafeaua pe care o produce, 
în acest an un șir de țări africane 
asigură lumii peste un sfert din to
talul cafelei. în frunte se găsește 
Coasta de Fildeș, urmată de Angola, 
Uganda, Congo, Etiopia, Camerun, 
Kenya...

Cafeaua își are istoria și geografia 
sa. Legenda spune că păstorul abi- 
sinian Kaffa ar fi observat că după 
ce rod boabele căzute din niște ar-, 
bori, caprele dorm mai puțin. Niște 
credincioși musulmani au fiert boa
bele și au început să bea cîte 2—3 
cești înainte de obișnuita slujbă de 
vineri. Asta îi făcea să înlăture 
toropeala... Din moschei cafeaua a 
trecut în localuri laice și în 
al XVII-lea existau cafenele

secolul 
nu nu-

mai la Constantinopol, dar chiar la 
Veneția și Londra. Spre mijlocul se
colului al XIX-lea niște călugări 
capucini au obținut primii arbori de 
cafea pe pămîntul unei ferme de 
lingă Rio de Janeiro. Solul și clima 
de aici au priit cafelei. Curînd, cul
tura ei s-a dezvoltat vertiginos. Ade
vărata patrie a cafelei a devenit 
America Latină — Brazilia, Colum
bia, Guatemala, Salvador, Costa 
Rica etc.

Trăgîndu-și seva din pămîntul A- 
mericii Latine, arborele de cafea 
crește și dă fructe. Dar iată că orga
nizarea socială a lumii capitaliste 
face ca o mare parte a acestor 
fructe să nu poată fi vîndute. Ade
sea în cabinetele capitonate, unde se 
hotărăște soarta marilor bogății ale 
lumii capitaliste, stăpînii sorb pe în
delete cîte o ceașcă de cafea. Aceas
ta le limpezește mintea. Iar mintea, 
o dată limpezită, elaborează planuri 
minuțioase : cum se pot spori pro
fiturile de pe urma cafelei ? Con
cluzia e invariabilă : în nici un caz 
să nu se vîndă întreaga cantitate de 
cafea care se produce în lume. Așa 
se ajunge la situații paradoxale. La 
începutul acestui an în Anglia, de 
pildă, prețul cafelei a fost sporit cu 
15—21 la sută, iar în Germania Fe
derală cu 40 la sută, numai pentru 
că în lume... a crescut producția de 
cafea, care ar putea fi oferită anul 
acesta la prețuri mai mici decît ori- 
cînd...

La început, cînd cafeaua se dove
dise o sursă foarte rentabilă de cîș- 
tiguri, marile societăți au dat foc 
pădurilor seculare ale Braziliei și ale 
Columbiei pentru a face loc arbore
lui de cafea. N-a trecut însă mult 
timp și focul a fost folosit împotriva 
cafelei însăși. Locomotivele erau în
desate cu cafea în loc de cărbune, 
numai pentru ca societățile să nu 
piardă trenul prețurilor. Munți de 
cafea au fost stropiți cu benzină și 
incendiați. Și, în timp ce mii și mii 
de oameni asudau pe plantațiile de 
cafea, primind salarii de mizerie, pa
tronii cheltuiau 1 milion de dolari 
pe an pentru a distruge milioane 
de saci cu cafea.

Cine nu-și amintește de lipsa de 
cafea din timpul războiului ? După 
război, cererea de cafea a crescut 
considerabil. în țările producătoare 
de cafea a început sădirea febrilă de 
noi arbori. Treptat, în marile depo
zite ale lumii capitaliste au început 
să se îngrămădească din nou munți 
cu saci de cafea care nu găseau 
cumpărători. O clipă marii specu
lanți au putut să creadă că* războiul 
rezolvase problema cafelei. Dar, în 
1962, stocurile nevîndifte (84 000 000 
saci) echivalau cu nevoile de cafea 
pe 20 de ani ale unei țări ca Ger
mania occidentală ! Așadar, războiul 
propriu-zis nu rezolvase problema. 
Atunci s-a născut ideea de a se or
ganiza un război al cafelei.

Oficial, Consiliul internațional al 
cafelei activează pe baza unei în
țelegeri internaționale, încheiată în 
1962. El cuprinde 59 de țări — 36 
producătoare de cafea și 23 consu
matoare. Principalul obiectiv pe care 
și-l propune spre rezolvare consi
liul este așa-numita problemă a co
telor. E vorba de a fixa pentru fie
care țară producătoare de cafea, 
membră a consiliului, o cotă cu care 
ea poate participa la comerțul inter
național. Dar iată că pentru unele 
țări (cele din Africa îndeosebi) a- 
ceste cote sînt prea mici, față de 
stocurile care riscă să rămînă ne- 
vîndute, în urma strîngerii recoltei, 
în același timp însă, pentru alte 
țări (cele din America Latină) cote
le par prea mari : exportarea între
gii cote fixate ar crea pe piața in
ternațională un surplus de cafea, 
deci un nou pretext pentru scăde
rea prețurilor.

în cadrul Consiliului internațio
nal al cafelei tratativele.ăînt lungi, 
îndîrjite. (Pentru a se încheia în 1963 
un Acord internațional al cafelei 
a fost nevoie de 3 ani de discu
ții). Țările producătoare vor să sca
pe de chingile în care sînt ținute de 
marile 
dictate 
acestui 
cafelei
cuprinsul a 
argumente ale acestor tendințe fi-

monopoluri, de condițiile 
de acestea. încă la începutul 
an, Biroul panamerican al 

a publicat un raport, care pe 
60 de pagini prezenta

rești. Raportbată că scăderea 
sistematică a Rui cafelei a de
venit un obs serios în calea 
dezvoltării Brțf Columbiei și a 
altor 13 țări America Latină. 
Brazilia și Caja> de pildă, își 
procură în premai mult de ju
mătate din dte ior necesare 
pentru importe mașini și echi
pament industi)rin exportul de 
cafea. É limpeCeZavantajul pe 
care-1 au de șut aceste țări în 
urma scăderii ;Urilor la aa- 
fea. Proporțiile care poate să 
le ia scăderela ac prețuri ne sînt 
arătate de exempaziijei. țn 1956 
această țară a Cț de pe urma 
vânzării cafelei 1 milioane do
lari. în 1962, deșirtul a fost mai 
mare, suma obțiin_a mai fost 
decît de 642,6 me dolari. A- 
ceasta se datoreștferji cu apro- 
ximativ jumătate țuiuj pe care 
Brazilia l-a putut di.

Țările producăt(e străduiesc 
să obțină din coj cu cafea 
ceea ce cred că e f;a poată ob
ține, dar Consiliulrnațjonai a] 
cafelei nu le-a cripg acum o 
asemenea posibili Comitetul 
executiv al consia trecut la 
organizarea unor j care să 
ducă la stimularea imului de 
cafea la diverse pț Grupuri 
de experți urmeaza dorească 
în S.U.A., Canada, țjna șj în 
alte țări, Vizitând etari de 
restaurante sau șimțpodine la 
ele acasă,, experții ăy sa faca 
demonstrații practicele felul 
în care se ■ cumpără, ,ajes se 
cumpără !) se prepare bea ca_ 
fea ! Un soi de, „mp _ aț 
cafelei. Dar dacă mis secolu
lui al XIX-lea au reu:acg din 
cîteva boabe de qafeaneje de 
saci de azi, vor reuși jSionari 
să asigure desfacerea,ra]^ a 
acestor saci ?
: Pînă în clipa în car.nii de 
știință au reușit să pur^jden- 
ță și să separe în bolcafea 
cofeina, substanța stim^ ca_ 
felei i-au fost atribuit^etațj 
de medicament miracycum 
știm cu toții că dacă ie sa 
vindece nimic, cafeaua Cin
tre altele, să limpezeasțteai 
făcînd-o să înțeleagă m 
epopeea cafelei.

scăderii ■ urilor

La San Francisco (S.U.A.) a avut 
loc recent o manifestație în spri
jinul legii cu privire la drepturile 
civile. Manifestanții, negri și albi, 
au condamnat totodată încercă
rile elementelor extremiste de a 

ațîța pasiunile rasiale. t
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SCURTE ȘTIRI
ROMA. în cadrul celei de-a doua 

ședințe a Consiliului municipal din 
localitatea Albano din apropiere de 
Roma, comunistul Alessandro Dietrici 
a fost reales primarul acestui oraș. 
După cum s-a mai anunțat, prima ho- 
tărîre a Consiliului municipal de a-1 
alege pe Dietrici în calitate de pri
mar fusese anulată de prefectul poli
ției locale, pentru a facilita alegerea 
unui membru ăl Partidului democrat- 
creștin.

RANGOON. Luînd cuvîntul cu pri
lejul unei recepții oferite în cinstea 
sa, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că nu intențio
nează să dețină această funcție pen
tru un al doilea mandat. U Thant a

avut o întrevedere cu șeful guvernu
lui birman, Ne Win, în cursul căreia 
au fost discutate problemele O.N.U. 
precum și situația din Asia de sud- 
est.

MOSCOVA. La 25 iulie a încetat 
din viață în vîrstă de 69 de ani poetul 
ucrainean Maksim Rîlski, unul din în
temeietorii literaturii sovietice ucrai
nene.

CAPE KENNEDY. La Cape 
Kennedy s-a desfășurat în bune con
diții repetiția generală a lansării spre 
Lună a navei spațiale „Ranger-7“. 
Lansarea, ca atare, urmează să aibă 
loc în perioada cuprinsă între ziua de 
luni, ora 16,32 GMT și marți, ora 6,58 
GMT. Robert Gray, directorul opera-

Recent, Ia depozitele companiei Takoragumi din Tokio, a avut loc un 
mare incendiu. In cursul lucțărilor de stingere a incendiului șl-au pier
dut viața 19 pompieri și au fost răniți 46. Ziare Japoneze apreciază că 
acesta a lost numărul cel mai mare de victime făcute în rîndul pom
pierilor în cursul unul singur Incendiu din întreaga perioadă de 

după război

țiunilor de lansare, a declarat că vre
mea furtunoasă existentă actualmen
te la Cape Kennedy ar putea cauza 
dificultăți în momentul lansării navei 
„Ranger-7“, care va avea la bord șase 
camere de televiziune menite să re- 
transmită imagini ale suprafeței Lu- 
nei. Pe de altă parte, se anunță că cei 
doi sateliți americani lansați la 17 iu
lie, tot de la Cape Kennedy, continuă 
să emită semnale de radio clare.

ADDIS-ABEBA. La Universitatea 
„Haile Selassie“ s-au terminat lucră
rile consfătuirii Comitetului executiv 
al Conferinței rectorilor instituțiilor 
de învățămînt superior din Africa. La 
lucrările consfătuirii au participat re
prezentanți din Maroc, Sudan, Etio
pia, Ghana, Nigeria, precum și ai 
Universităților din Africa de est și Li
beria. Consfătuirea s a întrunit pentru 
a pregăti proiectul de statut al Aso
ciației universităților africane. A fost 
discutată, de asemenea, și problema 
resurselor de finanțare a activității a- 
sociației.

DJAKARTA. J. Luns, ministrul 
facerilor externe al Olandei, ä sosit 
în Indonezia într-o vizită oficială ùa 
opt zile. El a declarat la sosire că 
scopul vizitei sale este de a discuta 
asupra relațiilor dintre Olanda și In
donezia.

ROMA. în cursul campaniei de a- 
bonamente la presa comunistă, au 
fost strînse pînă acum 520 milioane 
lire. Ziarul „Unita“ arată că în pri
mele șase luni ale anului curent, tira
jul a atins în repetate rînduri 1—1,5 
milioane exemplare. Un asemenea ti
raj nu a realizat nici un alt ziar ita
lian.

DELHI. La invitația președintelui 
Johnson, Lal Bahadur Shastri, primul 
ministru al Indiei, va vizita S.U.A. în 
luna mai anul viitor.
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