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Întrecerii socialiste
fa contul de economii al întreprinderilorUN OBIECTIV IMPORTANT 

REDUCEREA PREȚULUI DE COST
în lupta pentru îndeplinirea pla

nului la toți indicatorii și a angaja
mentelor duate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din fabrici și uzine, din schelele pe
troliere și mine, din transporturi sau 
de pe șantierele de construcții își 
îndreaptă tot mai mult atenția spre 
acest important indicator al planu
lui — prețul de cost.

Reducerea sistematică și mai ac
centuată a prețului de cost este una 
din sursele principale de creștere a 
acumulărilor necesare investițiilor și 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii. E- 
conomiile suplimentare la prețul de 
cost întruchipează, în mod sintetic, 
preocuparea și eforturile fiecărui 
muncitor și tehnician, ale fiecărei 
întreprinderi, pentru sporirea per
manentă a productivității muncii; 
utilizarea cu indici superiori a mași
nilor și agregatelor, gospodărirea 
chibzuită a materiei prime și a re
surselor de energie, pe baza extin
derii tot mai largi a tehnologiei mo
derne, ridicarea calității produselor 
la nivelul cerințelor actuale.

Continuînd o bună tradiție, în ca
drul întrecerii socialiste colectivele 
a numeroase întreprinderi, însufle
țite de recenta Hotărîre a partidului 
și guvernului cu privire la noile 
măsuri pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, și-au pro
pus, ca un obiectiv principal în în
trecere, să scoată la iveală și să 
pună în valoare alte și alte însem
nate rezerve interne ale producției, 
menite să asigure îndeplinirea și de
pășirea sarcinii de reducere a pre
țului de cost. Primul semestru al a- 
cestui an a fost încheiat de către în
treprinderile industriale din regiu
nea Banat cu economii peste plan, la 
prețul de cost, în valoare de 
65 400 000 de lei. O bună gospodărire 
3 resurselor materiale și bănești 
există și în întreprinderile ploiește- 
ne : aici, numai în unitățile indus
triei chimice și petroliere, bilanțul 
primului semestru consemnează eco
nomii suplimentare în valoare de 
peste 32 000 000 de lei. Mai mult de 
jumătate din aceste economii au fost 
obținute de rafinori, care și-au în
deplinit de pe acum majoritatea an
gajamentelor luate în întîmpinarea 
lui 23 August.

Experiența dovedește că în fiecare 
întreprindere sau loc de muncă 
există importante posibilități de re
ducere în continuare a prețului de 
cost. Stă în putința fiecărui colectiv 
de întreprindere să-și realizeze 
exemplar planul și angajamentele,

Ieri a în ce Festivalul cîntecului, dansqlui și portului popular
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® De la munte la mare ® 1200 de interpret! © Co
mori folclorice © Un solist de 5 ani ® Dialogul 
instrumentelor populare © Cei „opt Udrea“

Ieri seară, pe scenele teatrelor de vară de la Mamaia și Eforie Nord 
și ale caselor de cultură de la Sinaia și Predeal au avut loc spectacolele 
inaugurale ale Festivalului cîntecului, dansului și portului popular. In 
total circa 1 200 de artiști amatori, care s-au impus cu prilejul diferite
lor concursuri, și-au dat întîlnire în aceste zile de august pentru a înfă
țișa, într-o amplă și concludentă desfășurare, ce va dura opt zile, comori 
ale artei populare transmise din generație în generație și ajunse la o 
puternică înflorire în cei douăzeci de ani care au trecut de la eliberarea 
patriei noastre.

Brașovul., pe litoral
După o spectaculoasă „paradă a costu

melor” desfășurată pe aleile dintre fa
leză și impunătoarele blocuri de la Ma
maia, ansamblul folcloric al regiunii Bra
șov a deschis aici marea sărbătoare fol
clorică. Sînf de față cîteva sute de spec
tatori, printre care numeroși oaspeți 
străini aflați la odihnă.

Chiar de la începutul acestui spec
tacol inaugural, momentele din pro
gram — o admirabilă îmbinare dc 
elan, grație și voioșie — trezeșlr 
admirație. In timp ce orchestra popu 

cîntece de prin părți 
fața spectatorilc 

trec, rînd pe rînd, în frumoase costume 
naționale, echipe de dansatori. Ei exe 
cută cu măiestrie jocuri locale di 
mărginimea Sibiului, din Valea Hîrtibacic 
lui, cu melodii și ritmuri pline de prospe
țime și optimism. Aflăm de la aceș 
iscusiți interpreți că ei își îmbogățesc con 
tinuu repertoriul, reînviind dansuri vech 
cum sînt „Fecioreasca fetelor" din Cri 
halma sau „Lepedeul” din Comăna d< 
Jos, pe care le prezintă acum în festi
val. Culeg puternice aplauze grupul 
vocal bărbătesc, numeroși soliști, precum 
și duetul coregrafic al fraților Birlea, în
tre care cel mic, in vîrstă de ani, in
terpretează „bărbătește" o „bită și un 
„bărbunc".

Spectacolul brașovenilor a păstrat

Iară „atacă" 
le Brașovului, prin 

nu numai în ce privește producția și 
productivitatea muncii, ci și la pre
țul de cost și beneficii.

O pîrghie importantă pentru rea
lizarea de economii este creșterea 
continuă a productivității muncii. 
Sondorii Trustului de foraj Ar
geș au depășit prevederile de 
creștere a productivității muncii 
pe primul semestru cu 2,9 la sută ; 
pe această bază, economiile supli
mentare la prețul de cost s-au ridi
cat la aproape 10 milioane lei, cu 
2 000 000 de lei mai mult decît pre
vedea angajamentul luat pînă la 23 
August. Un succes asemănător au 
repurtat și petroliștii Trustului de 
extracție Momești, care prin spo
rirea productivității muncii cu 5,3 
la sută au obținut în aceeași pe
rioadă 4 932 000 de lei economii 
peste sarcina planificată.

Eficacitatea luptei pentru economii, 
pentru reducerea -prețului de cost 
este nemijlocit legată de concentra
rea eforturilor spre reducerea chel
tuielilor principale, care au ponde
rea cea mai mare în volumul gene
ral de cheltuieli al întreprinderii, 
firește fără a le neglija pe celelalte.

Lupta pentru reducerea prețului 
de cost este inseparabil legată de 
preocupările oamenilor din fabrici 
și uzine de a ridica permanent ni
velul calitativ al produselor. îmbu
nătățirea calității produselor — ce
rință esențială a dezvoltării econo
miei și a ridicării nivelului de trai 
al poporului — figurează printre 
principalele obiective ale întrecerii 
din fiecare întreprindere. Marca fa
bricii, calitatea ireproșabilă a pro
duselor, constituie o chestiune de 
onoare și de prestigiu pentru tot 
mai multe din unitățile noastre in
dustriale.

Rezultatele obținute pînă acum în 
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor luate se îmbogățesc zi de zi 
în întrecerea socialistă în cinstea 
marii sărbători. îndrumate de orga
nizațiile de partid, colectivele din în
treprinderi își îndreaptă tot mai 
mult preocupările spre gospodărirea 
cu grijă a fondurilor materiale și 
bănești, întreprind noi acțiuni me
nite să asigure reducerea tot mai 
accentuată a prețului de cost, a im
portantelor angajamente ce și le-au 
luat în această privință. Luptînd 
pentru punerea în valoare a noi re
zerve, fiecare colectiv să-și facă un 
titlu de cinste din a raporta parti
dului, la marea sărbătoare a elibe
rării țării, succese cît mai impor
tante și în domeniul reducerii prețu
lui de costl

prospețimea și spontaneitatea creației 
populare într-o interpretare ce stă măr
turie progreselor obținute de amatori în 
însușirea măiestriei. Cu acest program 
inaugural, festivalul a ilustrat — de la 
începutul său — condițiile asigurate de 
puterea populară satisfacerii aspirațiilor

Dansatori din Curtiușul Mare — Maramureș, partlcipanțl laț festival

In întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării țării numeroase colective 
de întreprinderi obțin realizări im
portante în economisirea materiei 
prime, a materialelor și fondurilor 
bănești, înscriind în contul lor de 
economii sume tot mai însemnate.

o Colectivele uzinelor constructoa
re de mașini din întreaga țară au 
realizat, în primul semestru al anu
lui, la întreaga producție marfă, 
102 049 000 lei economii peste plan. 
Numai uzinele de utilaje chimice au 
realizat în această perioadă econo
mii în valoare de 38 milioane lei.

6 664 000 Iei. Aceasta este valoarea beneficiilor date peste plan, în pri
mul semestru, de colectivul Uzinei „Danubiana“ din Capitală. Muncitorii 
și tehnicienii uzinei și-au suplimentat angajamentele luate în întrecere. 
In aceste zile el înscriu pe grafice noi realizări în obținerea celor 4 500 000 
lei economii la prețul de cost pe care și le-au propus să le realizeze pe 

semestrul II. In fotografie : secția de asamblare a anvelopelor.
Foto : A. Cartofan

spre frumos, spre cultură ale oamenilor 
muncii, dezvoltării talentelor.

...Și iată-i acum pe artiștii amatori ai 
întregului ansamblu reapărînd în lumi
nile rampei, oferind privirilor spectato
rilor un adevărat caleidoscop alcătuit din 
frumoasele costume populare ale regiu
nii, încheind astfel prima seară a festiva
lului de la Mamaia. Mîine vor evolua aici 
reprezentanții folclorului maramureșean 
care, astă seară, au debutat cu succes la 
Eforie Nord.

Mihai NEGULESCU

La Sinaia
Valuri de aplauze au însoțit la 

Sinaia evolujia în festival a artiști
lor amatori din regiunea Ploiești. Evo- 
cînd parcă o frămîntare de codru, bu
ciumele acompaniază, în deschidere, ver
surile cu care prezentatorii programului

In dorul dțe azi
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o De la începutul anului șl pînă 
în prezent colectivele întreprinderi
lor industriale din regiunea Galați, 
respectîndu-și angajamentele luate, 
au obținut economii suplimentare la 
prețul de cost care depășesc 18 mi
lioane de lei.

© Minerii de la exploatările Șotîn- 
ga și Mărgineanca au reușit să ex
tragă pînă în prezent, de la începu
tul anului, circa 8 000 tone de căr
bune și să economisească la prețul 
de cost al producției planificate 
peste 600 000 lei.

ta invită să-i întovărășești pe interpreți 
într-o cuceritoare trecere în revistă a 
ceea ce face însăși obiectul festivalului : 
cîntecul, dansul și portul popular.

Rînd pe rînd apar în scenă unii dintre 
cei mai talenfafi interpreți ai artei popu
lare de pe meleagurile regiunii Ploiești. 
Iată-i prinși în ritmul jocului și melodiei 
pe dansatorii de la Cornești (pe care-i 
vom vedea curînd și la București în 
finala celui de al Vll-lea concurs), sau 
pe cei de la Jitia, distinși cu premiul III 
ia cel de al Vl-lea concurs. Pe motivul 
popularei „Perinițe", echipa Casei de 
cultură din Tîrgoviște prezintă o sui
tă de sîrbe și hore din regiune, iar 
40 de fete de la Breaza desfășoară cu 
grație dansul binecunoscut.

Ilustrînd convingător dezvoltarea pe 
care o cunoaște astăzi mișcarea artistică 
de amatori, ploieștenii au adus în festi
val nu numai soliști și echipe propriu- 
zise, ci și „echipe de familie". Unul din 
punctele de atracție ale spectacolului l-au 
constituit cei „opt Udrea". Tafăl și copiii 
(dintre care cel mai mic abia poate fi 
observat pe scenă deoarece are numai 
patru ani) apar cu felurite instrumente 
înfr-o pitorească formație populară.

Astă seară, la Predeal, au fost prezen
tate programele artiștilor din Oltenia.

Ion C1UCH!

Tovarășul Gheorghe Gheorghlu-DeJ primește raportul prezentat de comandantul marinei militare

MANGALIA (coresp. „Scîntell“).—- 
Duminică s-a sărbătorit Ziua Mari
nei R. P. Romîne. Cu acest prilej, 
la Mangalia a avut loc un bogat 
program de manifestări.

La ora 9 au sosit în avanport to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. 
Romîne, Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., general-locotenent Ion Io- 
niță, adjunct al ministrului forțelor 
armate, general-maior Ion Dincă, 
secretar al Consiliului politic su
perior al forțelor armate, reprezen
tanți ai organelor regionale și locale 
de partid și de stat, contraamirali 
și generali, ofițeri și alți invitați.

Au participat, de asemenea, ata
șați militari acreditați în țara noas
tră.

După ce a primit raportul prezen

PARIS 2. — Trimisul special 
Agerpres; Mircea Moarcăș, trans
mite :

Astăzi dimineață, delegația gu
vernamentală romînă, condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne; și-a continuat călătoria pe Va
lea Loarei. De la Chambord, unde 
membrii delegației și-au petrecut 
noaptea, coloana oficială de mașini 
a parcurs autostrada care urmează 
cursul Loarei. După o scurtă oprire 
la castelul de Villandri, renumit penInterviul acordat de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, agenției France Presse

PARIS 2 (Agerpres). —
Președintele Consiliului de Miniș

tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a acordat duminică diminea- 
,ța un interviu în exclusivitate a- 
genției France Presse.

întrebat despre obiectul călătoriei 
delegației guvernamentale romîne 
în Franța, președintele Consiliului 
de Miniștri a spus : „După cum se 
știe, delegația guvernamentală ro
mînă a întreprins această călătorie 
la invitația guvernului francez, pen
tru a exămina perspectivele de dez
voltare a bunelor relații între Romî- 
nia și Franța.

Această vizită marchează un mo
ment important în opera întreprinsă 
de guvernele noastre în folosul co
laborării reciproce și este, în același 
timp, o confirmare a voinței co
mune a celor două guverne de a ex
plora noile posibilități ale acestei 
colaborări“.

Răspunzînd la întrebarea cu pri
vire 'la starea actuală a relațiilor bi
laterale franco-romîne, președintele 
Consiliului de Miniștri a declarat:

„între cele două state ale noastre 
nu există probleme susceptibile să 
împiedice dezvoltarea acestor rela
ții. Dimpotrivă, ele cunosc o extin
dere tot mai mare în numeroase do
menii. Astfel, de pildă, în ultimii ani 
schimburile comerciale au ajuns la 
mai mult decît dublu. Convorbirile 
pe care le-am avut deschid pers
pective bune în acest domeniu. Un 
proces analog se desfășoară în ce 
privește activitatea culturală. Schim
burile de persoane în învățămîntul 
universitar, în cercetarea științifică 
și colaborarea tehnică au înregistrat 
progrese evidente. Manifestări ar
tistice de prim-ordin au completat 
tabloul schimburilor noastre : dv., de 
pildă, ați putut asculta la Paris 
„Oedip“. de Enescu, iar noi am a- 
plaudat recent la București Comedia 
Franceză.

în general, contactele s-au înmul
țit. Vizita noastră este ea însăși o 
mărturie a evoluției favorabile a 
relațiilor între Romînia și Franța.

Noi cunoaștem și apreciem mult, 
de vreme îndelungată, Franța și ci
vilizația sa. în condițiile noi de 
după război, această cunoaștere este 
de o parte și de cealaltă.cu atît mai 
necesară pentru a favoriza apre
cierea și prietenia între cele două 
țări ale noastre“.

La întrebarea referitoare la pers
pectivele relațiilor bilaterale franco- 
romîne, Ion Gheorghe Maurer a 
spus :

„Cu toate rezultatele importante 
obținute pînă în prezent, există pre
mise sigure pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor între Franța 
și Romînia. Avîntul multilateral al 
Romîniei, stima înaltă de care se 
bucură în țara noastră realizările 
științei și tehnicii franceze, dezvolta
rea economiei dv., minunata dv. cul
tură creează noi posibilități pentru 
a realiza, plecînd de la necesită
țile proprii ale țărilor noastre, o 
colaborare reciproc avantajoasă. In 
acest cadru trainic și mereu mai 
amplu, tradițiile valabile ale unei 
atU de vechi prietenii ca prie

tat de contraamiralul Grlgore Mar- 
teș, comandantul marinei militare, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a urcat la bordul navei-comandant, 
de unde, împreună cu invitații, a 
asistat la desfășurarea manifestări
lor consacrate „Zilei Marinei“.

Navele de luptă au ridicat pavi
lionul și marele pavoaz. Ministrul 
forțelor armate, însoțit de coman
dantul marinei militare, a trecut în 
revistă navele unităților marinei mi
litare și a felicitat echipajele. Am
plificat în zeci de difuzoare, răsună 
salutul : „Bună ziua, tovarăși mari
nari. Vă felicit cu prilejul Zilei Ma
rinei R. P. Romîne Marinarii iz
bucnesc în urale. Ei își exprimă dra
gostea fierbinte față de patria socia
listă, față de partidul și guvernul 
nostru.

Se dă apoi citire Ordinului minis-
----------- !--- -------------.-------------------- -  

tru admirabilele sale grădini din se
colul al XVI-lea, reconstituite în pre
zent, coloana de mașini își continuă 
drumul, ajungînd curînd la Chinon, 
unde relicvelor trecutului le iau lo
cul turnurile centralei atomo-elec- 
trice.

în sala de conferințe a centralei, 
André Hannothlaux, consilier gene
ral al E.D.F. (Electricité de France), 
dă explicații asupra dezvoltării e- 
nergeticii în Franța și a caracteristi
cilor centralei de la Chinon. Oaspe
ții romîni. vizitează apoi instalațiile 

tenia franco-romînă găsesc un teren 
cu atît mai rodnic. Sîntem fericiți 
de a constata că aceste posibilități 
sînt reale și că ele promit o dezvol
tare sigură a relațiilor franco-ro
mîne“.

întrebat despre poziția Romî
niei în cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, primul ministru 
romîn a declarat :

„Romînia consideră că colaborarea 
și asistența mutuală a țărilor socia
liste în cadrul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc aduc o contribu
ție importantă la progresul economic 
și tehnic al fiecăreia dintre ele. 
Această colaborare se realizează în 
forme unanim stabilite de statele 
membre. Principala formă a acestei 
colaborări este coordonarea planu
rilor economice, pe baza înțelegeri
lor bilaterale și multilaterale.

După cum se știe, în ultimii ani, 
contrar principiilor înscrise în sta
tutul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, au fost preconizate forme 
și măsuri tinzînd la crearea de or
ganisme cu caracter suprastatal. 
Republica Populară Romînă nu a 
fost și nu este de acord cu aceste 
propuneri. Motivele noastre au fost 
expuse limpede în Declarația Plena
rei lărgite a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn (a- 
prilie-1964), care constituie un do
cument de definire a politicii noas
tre generale. Noi considerăm că a- 
semenea forme de colaborare sînt 
incompatibile cu principiile esenția
le — și anume respectarea suvera
nității naționale și neamestecul în 
treburile interne ale țărilor — care 
stau la baza relațiilor dintre țările 
socialiste.

■ Totuși, după părerea noastră, nu 
este nimic anormal în existența a- 
cestor puncte de vedere diferite, 
după cum de altfel nu este nimic 
anormal în însuși faptul de a le dis
cuta. Romînia, Ca și celelalte țări 
socialiste, este deplin conștientă de 
necesitatea de a colabora foarte 
strîns cu celelalte țări socialiste.

După părerea noastră, este impor
tant de a sublinia, în același timp, 
că colaborarea în cadrul C.A.E.R. nu 
înseamnă izolarea țărilor socialiste 
de ansamblul economic mondial. în 
consecință, Romînia dezvoltă relații
le sale cu țările cu sisteme social- 
economice diferite de al său,' deoa
rece statul nostru este convins că 
acest lucru servește intereselor na
ționale ale fiecărei țări și constituie, 
în același timp, un factor important 
de pace“.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la principiile de bază ale po
liticii externe a Romîniei, președin
tele Consiliului de Miniștri a de
clarat :

„Politica externă a Romîniei pune 
în aplicare anumite principii esen
țiale asupra cărora aș vrea să mă 
opresc puțin, pentru a lămuri sem
nificația și scopul politicii noastre 
generale.

Romînia socialistă este profund a- 
tașată ideilor solidarității interna
ționale. Toate o îndreaptă spre a- 
ceasta: în primul rînd, interesele 

trului forțelor armate cu prilejul 
„Zilei Marinei“, după care se into
nează Imnul de Stat al R. P. Ro
mîne. Răsună 21 de salve de artile
rie, iar escadrile de avioane superso
nice, brăzdînd văzduhul, aduc salu
tul aviatorilor ' către marinari cu 
prUejul tradiționalei lor sărbători.

încep apoi demonstrațiile și jocu
rile marinărești. Din adîncuri, în 
mijlocul unei flori de nufăr, își face 
apariția Neptun — zeul mărilor. A- 
proape o sută de marinari înscriu cu 
trupurile lor pe luciul apei: „R.P.R.“ 
și „P.M.R.“. Evoluțiile ambarcațiu
nilor, demonstrația înotătorilor și a 
scafandrilor, ștafeta de bărci cu 
rame, săriturile de la trambulină d.2# 
monstrează pregătirea și măiestria' 
ostașilor flotei noastre. Ansamblul

(Continuare în pag. IlI-a)

centralei, care funcționează cu u-< 
raniu natural.

De la Chinon, membrii delegației 
au plecat spre Saumur; unde pe o 
înălțime de la care se deschide o 
splendidă vedere asupra Văii Loarei 
au luat dejunul. La dejun, împreună 
cu persoanele oficiale care însoțesc 
delegația, a participat și ministrul 
agriculturii al Franței, Edgar Pi
sani, care, aflîndu-se în vecinătate) 
la proprietatea sa, a ținut să-i cu
noască pe oaspeții romîni.

De la Saumur, delegația romînă 
a plecat cu trenul șpre Paris.

naționale ale poporului romîn și 
ideologia noastră, apoi convingerea 
că la ora actuală, cînd războiul nu
clear se înscrie în ecuația „război = 
cataclism“, înțelegerea internaționa
lă devine un imperativ al timpului 
nostru. Din punctul de vedere al in
tereselor păcii, noi nu sîntem decît 
o singură lume.

Avem legături de strînsă prietenie 
și de colaborare cu celelalte țări so
cialiste. Acesta este un element fun
damental al politicii noastre externe.

Noi dezvoltăm în același timp re
lațiile noastre cu celelalte țări și 
ne-am fixat o politică de dezvoltare 
a relațiilor cu ele. Acesta este un alt 
element al politicii noastre externe,-

Se știe că Romînia este ferm ata* 
șată principiilor coexistenței pașnice.- 
Penmiteți-mi să mă opresc puțin 
aici. Pentru noi, „coexistență pașni
că“ nu înseamnă pur și simplu „a- 
bolirea războiului“. Este evident că 
înseamnă și acest lucru, însă 
aceasta nu este totul. Coexis
tența pașnică nu este, după pă
rerea noastră, o toleranță recipro
că, o juxtapunere indiferentă-și.pa
sivă. Noi dăm acestei noțiuni un 
sens eminamente activ. După păre
rea noastră, coexistența pașnică are 
un conținut infinit mai bogat decît 
încetarea războiului, rece sau cald. 
Acest conținut viu implică folosirea 
tuturor resurselor, a tuturor posibi
lităților pe care le au statele de a se 
înțelege și de a colabora. El implică 
o circulație neîncetată a valorilor 
materiale și spirituale, în care fie
care țară, pornind de la fizionomia 
sa proprie, poate avea de dat și de 
primit.

Noi credem, de asemenea, că fie
care țară, mare s-au mică, are dato
ria de a contribui în mod activ la 
opera păcii și progresului pe care o 
implică coexistența pașnică. In acest 
scop, Romînia acordă o înaltă im
portanță rolului pe care Națiunile 
Unite și instituțiile lor specializate îl 
joacă în înțelegerea și colaborarea 
internațională.

Sîntem convinși, de altfel, că avîn
tul relațiilor bilaterale este un factor 
important pentru promovarea idea
lurilor păcii, prieteniei șl progresu
lui tuturor popoarelor.

Sînt cu adevărat satisfăcut să con
stat că la sfîrșitul unei vizite atît de 
interesante și de utile în minunata 
dv. țară și după schimbul de păreri 
pe care l-am avut cu eminentele 
personalități politice franceze, rela
țiile franco-romîne au, în acest sens, 
o valoare exemplară.

Vizita delegației guvernamentale 
romîne se apropie de sfîrșit. îmi voi 
permite să folosesc acest prilej pen
tru a adresa președintelui Charles 
de Gaulle și guvernului său căl
duroasele mele mulțumiri pentru ad
mirabila primire, de deplină priete
nie, care ne-a fost acordată.

Prietenia poporului romîn față de 
poporul francez este profundă și au
tentică. Adresăm deci, din adîncul 
inimii noastre, minunatului dv. po
por urările noastre cele mai sincere 
de prosperitate și de fericire“.
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Reproducători do la Centrul de însămînțări artificiale din Prejmer, regiunea Brașov.

Carnet cultura!

Mai multi produși de la animalele matca

rațională
In zootehnie, un rol însemnat îl 

are extinderea însămînțărilor arti
ficiale la vaci și oi, metodă care con
tribuie Ia obținerea unui număr 
sporit de produși de la efectivele 
matcă și la ameliorarea raselor de 
animale.

Anul acesta în regiunea Dobrogea 
se însămînțează artificial 80 la sută 
din efectivele de vaci și juninci, iar 
oile aproape în totalitate. In acest 
scop se utilizează la maximum tau
rii cu o valoare zootehnică ridicată 
care provin de la vaci cu 4 000 — 
7 000 1 lapte și berbecii din rasa 
Merinos de Palas care dau în 
medie cîte 10,2 kg lînă, la o singură 
tundere.

Din punct de vedere economic este 
'deosebit de important că cei mai 
buni tauri au fost utilizați intens, 
în perioada cînd a fost folosit, de la 
taurul nr. 26 301 s-au obținut peste 
10 000 de produși. Numai în 1962 acest 
taur a fost utilizat pentru însămîn- 
țarea artificială a 3 700 de vaci. In 
același an, taurul nr. 65 a fost 
folosit pentru însămînțarea ar
tificială a 3 360 de vaci, ceea ce în
seamnă de peste 50 de ori mai mul
te însămînțări decît s-ar fi putut 
realiza prin monta naturală. Ast
fel de exemple ilustrează însem
nătatea excepțională pe care o 
are metoda însămînțărilor artificiale. 
Rezultatele se văd în zeci și zeci de 
gospodării colective care obțin viței 
viguroși, cu însușiri productive supe
rioare. Dobrogea, care în trecut avea 
aproape numai vaci neampliorate, se 
situează în prezent printre regiunile 
fruntașe în producția de lapte. Desi
gur că acesta este un rezultat al în
tregului ansamblu de măsuri luate 
de organele de partid și consiliile 
agricole pentru dezvoltarea sectoru
lui zootehnic.

Ținînd seama de experiența bună 
dobîndită în organizarea reproduc
ției animalelor în regiune, redacția 
noastră a organizat o consfătuire la 
Centrul regional de însămînțări ar
tificiale Constanța la care au parti
cipat vicepreședinți ai unor consilii 
agricole, specialiști și operatori- 
însămînțători din gospodăriile co
lective, șefii subcentrelor de însă
mînțări artificiale. Redăm unele din 
concluziile desprinse cu ocazia 
acestei consfătuiri.

Rolul subcentrelor 
și punctelor 
da însămînțări artificiale

Prezentînd experiența dobîndită 
în ce privește mărirea numărului de 
produși de la animalele matcă, ing. 
Mircea Frum, șeful Centrului regio
nal de însămînțări artificiale, a sub
liniat însemnătatea deosebită pe 
care o are organizarea exemplară a 
muncii în cadrul subcentrelor și 
punctelor de însămînțări artificiale, 
în Dobrogea s-a verificat practic ne

cesitatea unui centru de coordonare, 
pe întreaga regiune, a acțiunilor pri
vind reproducția animalelor. Utilita
tea lui este evidentă. Cadrele care 
lucrează la subcentrele și filialele ra
ionale nu mai sînt lăsate să se 
descurce cum pot, așa cum era la 
începutul acțiunii. La ședințele de 
lucru lunare care se țin la sediul 
centrului regional se face un schimb 
de experiență util, se analizează re
zultatele obținute, lipsurile ivite, se 
stabilesc măsuri operative pentru 
desfășurarea acțiunilor. Centrul re
gional, împreună cu un colectiv de 
specialiști, stabilește o linie unitară 
de aplicare a diferitelor metode pri
vind diluția materialului biologic, ți
nerea evidențelor, dirijează acțiunea 
de școlarizare a operatorilor, prezin
tă referate operative despre ultime
le noutăți apărute și recomandări ale 
oamenilor de știință. împreună cu 
centrul regional de selecție s-a în
tocmit un grafic de folosire a tau
rilor pe mai mulți ani, pe subcentre, 
pe grupe de comune și puncte de 
însămînțare artificială. Pe această 
bază s-a organizat și rotația taurilor 
din 3 în 3 ani și a berbecilor din 2 în 
2 ani, prevenindu-se astfel consang
vinitatea. împreună cu centrul de se
lecție se fac lucrări minuțioase de 
stabilire a valorii taurilor pe baza 
însușirilor pe care aceștia le trans
mit la urmași. Cînd lucrările se vor 
încheia se va ști cu cît lapte vor 
putea da mai mult vacile provenite 
de la cei mai buni tauri, urmînd ca 
aceștia să fie folosiți cît mai intens 
pentru a obține un număr mare de 
produși.

însemnătatea evidenței
Dacă în regiunea Dobrogea s-au 

obținut rezultate bune în mărirea 
numărului de produși de la animalele 
matcă, aceasta se datorește în mare 
măsură activității desfășurate de 
consiliile agricole regional și raio
nale care sprijină îndeaproape cen
trele și subcentrele de însămînțări 
artificiale, analizează periodic situa
ția reproducției animalelor.

în raionul Negru Vodă, a arătat 
în cadrul consfătuirii ing. Pavel Spi- 
rache, vicepreședinte al consiliului 
agricol raional, activitatea punctelor 
de însămînțare artificială este spri
jinită direct de consiliile agricole. 
Pentru a putea analiza rezultatele 
reproducției și pentru a lua din timp 
măsurile corespunzătoare, în gospo
dăriile colective din raionul Negru 
Vodă și din celelalte raioane s-au 
întocmit evidențe ale montei și fă- 
tărilor. Pe lîngă registrul unic de 
însămînțări artificiale în care se 
trec toate animalele planificate a fi 
însămînțate, rezultatele controlului 
gestație! și al fătărilor, mai există 

un registru de tratament al vacilor, 
registru de viței. La toate punctele 
de însămînțare artificială sînt grafi
ce care arată situația fiecărei vaci în 
parte în ce privește reproducția. S-au 
întocmit planuri anuale de montă și 
fătări la scroafele-matcă din gospo
dăriile colective, a căror realizare 
este urmărită de către brigadieri. în 
aceste acțiuni sînt antrenate cadre
le de specialiști. Clasarea animale
lor matcă, întocmirea planurilor de 
montă și fătări, controlul gestației, 
asigurarea cu reproducători, contro
lul și îndrumarea tehnică a puncte
lor de însămînțare artificială sînt 
acțiuni executate de medicii veteri
nari și inginerii zootehniști în toate 
gospodăriile colective din raion. 
Consiliul agricol raional Negru Vodă 
a repartizat în acest scop cadrele de 
specialiști în așa fel încît să fie cu
prinse toate gospodăriile colective 
pentru controlul gestației și depista
rea vacilor infecunde, precum și 
pentru tratarea acestora.

Participanții la consfătuire au su
bliniat însemnătatea ținerii eviden
țelor privind starea de reproducție’ 
a fiecărei vaci și juninci, creșterea . 
în greutate a animalelor tinere etc. 
Dr. Eugen Modorcea, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional Hîrșo- 
va, a arătat că la gospodăriile colec
tive din Nistorești și Hîrșova s a 
introdus un calendar al reproducției 
în care, pe baza datelor cunoscute, 
se urmărește cînd trebuie însămîn- 
țată fiecare vacă. Pentru generali
zarea acestui sistem s-a organizat 
un schimb de experiență la care au 
participat toți specialiștii și pre
ședinții din gospodăriile colective, 
în același scop au fost instruiți și 
seminarizați brigadierii.

în regiune s-a extins mult un sis
tem simplu de cunoaștere a stării 
de reproducție a vacilor folosin- 
du-se cartonașe de diferite culori. 
Unele culori sînt folosite pentru va
cile gestante, altele pentru cele care 
trebuie însămînțate, altele pentru 
cele care urmează să fie tratate etc. 
Acest sistem permite fiecărui îngri
jitor, brigadier, conducerilor de gos
podării, specialiștilor să controleze 
operativ felul cum se realizează pla
nul de montă și fătări.

Cum se reduce perioada 
dintre două fătări

Pentru a obține cît mai mulți vi
ței la suta de vaci și mărirea pro
ducției de lapte este necesară 
scurtarea perioadei care trece de la 
ultima fătare și pînă la instalarea 
gestației. De această problemă s-a o- 
cupat ing. Mariana Moise de la C.I.A. 
Constanța. Ea a arătat în cadrul con
sfătuirii amintite că există mari di

ferențe între unități. La G.A.C. 
Ovidiu, unde lucrează ca ope
rator de însămînțări artificiale 
Nicolae Păcuraru, și la G.A.C. Pala- 
zu Mare, unde este operator colecti
vistul Petre Culețu, s-a organizat 
furajarea rațională a animalelor, 
s-au calificat și permanentizat ca
drele de mulgători, iar însămînța
rea artificială se face la timpul op
tim. Rezultatul este că instalarea 
unei noi gestații după fătare are loc 
într-un termen normal. în alte gos
podării colective însă (Năvodari, 
Moșneni) această perioadă cuprinde 
mai multe luni în plus din 
care cauză se obțin mai puțini viței 
și se realizează producții mai mici 
de lapte față de posibilități.

Ing. Maria Pivnicov, șefa subcen- 
trului de însămînțări artificiale Baia, 
a subliniat însemnătatea pe care o are 
priceperea și conștiinciozitatea ope
ratorilor pentru mărirea procentu
lui de natalitate și reducerea peri
oadei dintre două fătări la vaci. La 
gospodăria colectivă Nuntași, ope
ratorul Gheorghe Radu care este și 
brigadier zootehnic a reușit să re
ducă intervalul dintre ultima fătare 
și instalarea gestației la numai 68 
de zile iar la 93 de vaci această 
perioadă s-a redus la 49 de zile. 
Realizări asemănătoare au obținut 
și operatorii Lascu Stere de la 
G.A.C. Rîmnicu de Jos, Victor Mi- 
hăiță de la G.A.C. Biruința, Lazăr 
Traian de la G.A.C. Mihail Kogăl- 
niceanu etc. Din analiza efectuată 
de specialiștii filialei Baia rezultă 
că sînt unele gospodării colective în 
care poate fi redusă încă mult pe
rioada premergătoare gestației la 
vaci. La G.A.C. Tariverde din cauza 

această peri- 
de 140 de zile, 

în urma unor asemenea analize, cu 
sprijinul consiliului agricol raional 
s-au luat măsuri eficace pentru or
ganizarea reproducției.

Participanții la consfătuire au fă
cut și o serie de propuneri privind 
sporirea cointeresării operatorilor 
în obținerea unui număr cît mai 
mare de produși de la animalele 
matcă. în multe gospodării colective 
se obțin rezultate bune prin retri
buirea operatorilor în funcție de 
numărul de vaci rămase gestante și 
vițeii obținuți. O serie de propuneri 
făcute de ing. Cornel Dănilă de la 
G.A.C. Pecineaga, ing. Mihai Barta 
de la G.A.C. Tătaru și alții privesc 
difuzarea mai largă a rezultatelor 
cercetărilor despre reproducția a- 
nimalelor efectuate de oamenii de 
știință din țara noastră și din alte 
țări, producerea de materiale de 
bună calitate pentru centrele și 
punctele de însămînțare artificială, 
tipizarea sistemului de evidență pe 
baza folosirii unor criterii unitare 
de apreciere a animalelor și a re
zultatelor obținute etc.

Organizarea bună a însămînțări
lor artificiale, antrenarea tuturor 
specialiștilor, președinților de gos
podării colective și brigadierilor 
zootehnici în rezolvarea probleme
lor de care depinde mărirea numă
rului de produși de la animalele 
matcă constituie o experiență pozi
tivă a regiunii Dobrogea care meri
tă să fie extinsă.

Const. BORDEIÂNU

furajării insuficiente 
oadă este în medie

Pe ecranele 
cinemato 

„Năzdrăvăniile 
lai Koja“

O diminea|ă proaspătă de vară, un 
copil ce se trezește tîrziu și o zbu
ghește spre școală, orătănii zburătăcite, 
un iaz traversat în goană, o ciocnire cu 
un vechi rival îngîmfat și fricos și cu 
o recentă cunoștință — noua dirigintă 
a clasei lui Koja, — ironică și înjepată; 
din numai cîteva imagini, filmul „Năz
drăvăniile lui Koja" (producfie a stu
dioului Kazah-film) ne introduce într-o 
lume a copilăriei senine dar nu lipsite 
de griji, de micile ei conflicte în ra
porturile complexe cu cei maturi : 
școală, familie, opinie publică. Sub o 
aparentă degajată, de comedie sprin
tenă, cu un erou amuzant, filmul an
gajează o importantă discuție despre 
pasiune și indiferentă în munca peda
gogică, despre răspundere, fantezie ori 
— dimpotrivă — indiferentă, neînțele
gere a sufletului delicat, ușor influenfa- 
bil al celor mici.

Koja e un băiat isteț și plin de ima
ginație, deosebit de vioi, de vesel, 
poznele sale sînt glume inofensive fă
cute să stîrnească hazul celor înzestrați 
cu simțul umorului. Dar noua lui diri
gintă e o fiinfă acră și lipsită de umor, 
cu o voce prefioasä, pedantă, care îi

„Comoara din 
local de argint“

în căutarea unor subiecte atractive și 
captivante, cu răsunet în rîndul tinerilor 
spectatori, cineaștii vest-germani au re
descoperit cărfile lui Karl May și pe 
faimoșii săi eroi Old Shatterhand și 
Winetou. S-a născut astfel nu un singur 
film, ci o serie de povestiri cinemato
grafice în care abundă aventuri palpi
tante, urmăriri, galopade, atacuri și în
căierări. Toate sînt plasate în ambianfa 
spectaculoasă și sălbatică a vestului 
îndepărtat al Americii, într-o vreme 
cînd triburile de „piei roșii" stăpîneau 
vaste întinderi, iar comunicațiile între 
diferite ferme și așezări ale coloniștilor 
albi se făceau călare ori cu poștalionul, 
în condiții extrem de periculoase. 
Una din aceste povestiri este „Comoara 
din lacul de argint", film turnat în co
laborare cu studioul „Jadran-film" din 
Zagreb (R.S.F. Iugoslavia), prilej de a 
valorifica pe ecran lat și în culori, cu 
unele rezultate apreciabile, frumusețea 
aspră și impunătoare a peisajelor stîn- 
coase din munjii Dinarici.

Fără pretenfia de a reconstitui un 
tablou de strictă autenticitate, fără am
biții inovatoare (ar fi fost și greu, dacă 
nu imposibil, să se evite imitarea 
„westernului" american) „Comoara din 
lacul de argint" dispune de unele din 
atributele care fac succesul acestui soi 
de producjii. Acțiunea dinamică cu M. POP

Interiorul librăriei „Ciprian Porumbescu" din Suceava.

g r a f e I o r
stîrnește băiatului cu replică spontană 
dorinja de a o necăji, ti umple geanta 
cu broaște; își pedepsește colegul pîrî- 
tor și îngîmfat punîndu-i pioneze sub 
bancă. Poznașul tace, îndărătnic, și a- 
tunci cînd e întrebat de ce nu mai vrea 
să plece în vacantă la cosit și preferă 
ferma de oi : învățătoarea tot nu i-ar 
putea înțelege prietenia față de micuța 
colegă ce pleacă la fermă.

Numai bătrînul profesor Rahmanov 
îl intuiește și reușește, cu răbdare, să-i 
canalizeze vitalitatea, fantezia pe un fă
gaș rodnic. „Copilul nu e un vas pe 
care să-l umpli, ci o făclie pe care tre
buie să o aprinzi" susfine, cu pasiune 
pentru misiunea nobilă a educatorului, 
inteligentul pedagog. Există în film și 
unele episoade trenante, unele lungimi. 
In ansamblu, însă, regizorul A. Korsak- 
baev a condus cu abilitate acțiunea. Pe
ripeții — cu mici excepții — amuzant 
povestite (scena cu broaștele, excursia 
la iurta din mun(i etc); o ambianfă să
nătoasă, plină de viață, de farmecul dimi
neților zgomotoase și al serilor liniștite ce 
se aștern peste satul de munte; o ima
gine frumos conturată, un dialog ade
seori viu, spiritual, precum și un ferme
cător personaj de comedie care cu
cerește publicul chiar de la generic 
(Koja e interpretat cu vervă, sinceri
tate de N. Seghizbaev) concură la un 
spectacol cinematografic plăcut și in
structiv.

riscuri și primejdii care țîșnesc la fot 
pasul, cu intervenții salutare de ultimă 
oră și răsturnări neașteptate ale rapor
tului de forțe între cei care se înfruntă, 
oferă eroilor ocazia de a-și evidenția 
curajul, stăpînirea de sine, spiritul de 
sacrificiu în apărarea dreptății, cinstei, 
prieteniei. Deși sumar caracterizați sub 
raport psihologic (latură îndeobște de
ficitară în asemenea filme), Old 
Shatterhand și Winetou apar, în inter
pretarea actorilor Lex Barker și Pierre 
Brice, ca niște veritabili cavaleri ai 
drepfă)ii,' gata să învingă orice piedici 
pentru împlinirea misiunii lor justițiare.

Regizorul Harald Reinl s-a conformat 
superficialității cu care sînt abordate în 
scenariu relațiile dintre personaje, im
plicațiile umane ale subiectului. Așa 
încît aportul său .se face simțit mai mult 
în priceperea cu care menține treaz in
teresul publicului fată de evenimentele 
istorisite, decît în grija pentru sporirea 
substanței personajelor. Atent la de
scrierea pitorescului unor ritualuri tra
diționale (judecata bătrînilor indieni, 
fumatul pipei păcii etc) și la gradarea 
dramatismului și a suspensiei, el a asi
gurat fluenja narațiunii și un ritm viu 
episoadelor de luptă. S-a păstrat în ge
nere o linie decentă a realizării ferită 
de artificii ieftine sau de efecte căutate. 
Dar lipsește un stil propriu, anvergura 
inspirajiei care să înalfe filmul deasu
pra clișeelor genului și să-i îngăduie a 
fi mai mult decît o peliculă agreabilă, 
care se mărginește să nu trădeze inten
țiile sugerate de titlu.

h cinstea celei 
de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei

Expoziții
La Palatul Culturii din Ploiești a 

fost organizată expoziția intitulată 
„Lumini noi pe harta țării“. Sînt pre
zentate centralele electrice construite 
în anii regimului democrat-popular, 
printre care cele de la. Doicești și 
Brazi; termocentrala de la Brazi a pro
dus anul trecut mai multă energie 
electrică decît s-a realizat în întreaga 
țară în 1938.

A
La Bacău a fost editată în peste 

3 500 exemplare o fotoexpoziție intitu
lată „20 de ani de mărețe realizări în 
regiunea Bacău“. In aproape 30 de 
planșe sînt prezentate comparativ cu 
anii 1944 și 1938 dezvoltarea tuturor 
ramurilor industriale din regiune, a 
agriculturii, învățămîntului, culturii, 
ocrotirii sănătății, turismului, sportu
lui, realizările în creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii etc. Au fost 
de asemenea tipărite pliante cu tema 
„Industria socialistă în plin avînț“, 
„Agricultura socialistă în continuă 
dezvoltare“.

Ciclu de filme romînești
In cinstea celei de-a XX-a aniversări 

a eliberării patriei noastre, Întreprin
derea cinematografică a orașului Bucu
rești prezintă un ciclu de filme artistice 
și documentare romînești. Incepînd din 
ziua de 3 august și pînă la sfîrșitul lunii, 
in 11 săli și 4 grădini de cinematograf 
din Capitală vor rula cîteva dintre cele 
mai izbutite creafii ale studiourilor noa
stre ; „Lupeni 29", „Tudor", „Valurile 
Dunării", „Soldafi fără uniformă", „Stră
zile au amintiri", ^Setea", „Cerul n-are 
gratii”. Vor rula de asemenea documen
tarele : „Combinatul chimic Borzești", 
„După zece ani", „Romînia pe meridia
nele lumii" și altele.

Premierele săptămînii
împușcături în ceață — produc

ție a studioului „Mosiilm",. Scena
riul : A. Alekșeev și M. Maklearski.

Inspectorul și noaptea — reali
zare a studiourilor bulgare. Regia 
este semnată de Rănghel Vîlcea- 
nov, cunoscut ca realizator al fil
melor „Soare și umbră’, „Voci în 
insulă' și „Prima lecție".

Cei șapte magnifici — film în 
culori pentru cinemascop — pro-, 
ducție a studiourilor americane. 
Scenariul aparține lui William Ro- , . 
berts, iar regia este semnată de 
John Sturges.

Co flori Iți plac î

Ne scriu corespondenții voluntari
0 METODĂ EFICIENTĂ

In urmă cu cîteva săptămîni, la 
atelierul de tratamente termice al 
uzinei noastre „îmbătrînirea" pis- 
toanelor de motoare se făcea prin 
introducerea în baia de ulei. După 
o serie de încercări, ing. R. Voina, 
maistrul D. Drăghici și șefii de 
echipe St. Ghiță și N. Badea au 
trecut la aplicarea unei noi tehno
logii : „îmbătrînirea" pistoanelor în 
cuptorul electric. Rezultatele ana
lizelor metalografice și de încer
cări mecanice de la laboratorul 
central au confirmat că prin aceas
tă metodă calitatea lucrării este 
foarte bună. Eficiența acestei me
tode este ilustrată de faptul că a 
fost descongestionată baia de ulei, 
s-a eliminat un mare volum de 
muncă și s-a mărit de aproape 
două ori capacitatea de „îmbătri- 
nire" a pistoanelor.

Petru IORDACHE
Uzinele „23 August“-București

DISTRACȚIE PĂGUBITOARE
De cîteva săptămîni mă aflu la 

Cîmpina și socotesc util să vă sem
nalez cele de mai jos. Mulți vile- 
giaturiști veniți cu motociclete și 
mașini pe Valea Prahovei se întorc 
acasă cu snopi de crengi sau vîr- 
furi de puieți de brad și molid. O 
fi frumos ca și după ce te-ai întors 

acasă să simți mireasma de brad 
și de înălțimi. Dar cu ce preț ? Un 
brad sau molid tînăr căruia i se 
rupe vîrful e un arbore condam
nat, căci prin vîrf crește ; prin ru
perea crengilor se deschid răni în 
tulpina în creștere, în care se in
stalează apoi putregaiul, diferite 
ciuperci etc. Mai grav e că această 
degradare se practică mai ales în 
locurile accesibile vilegiaturiștilor: 
pe versanții din apropierea dru
murilor, în poieni, adică tocmai a- 
colo unde ei sînt necesari, unde 
lucrătorii pădurilor se străduiesc 
cu fiecare an să le mărească nu
mărul.

Fără îndoială că mulți turiști de
gradează plantațiile de puieți fără 
a-și da seama de gravitatea faptu
lui. Cred că ar fi indicat ca orga
nele Ministerului Economiei Fores
tiere și organele locale să ia mă
suri pentru a se curma această 
practică atît de dăunătoare. E în 
același timp și o datorie a turiști
lor conștienți de a atrage atenția 
celor care nu știu încă ce conse
cințe poate avea o asemenea mică 
„distracție".

Gheorghe FRUMUȘELU 
inginer silvic

CE AM VĂZUT LA CLUBUL UZINEI
Am intrat în sala de lectură. 

Printre cei care pot fi văzuți ade
sea aici, aplecați deasupra cărților 

pînă la ore tîrzii, am recunoscut pe 
lăcătușii Emil Bunea, Aron Go- 
ghiță, Ion Vaida, Laurian Blejan și 
alții, cu care uzina se mîndrește. 
Mulți dintre acești pasionați citi
tori sînt distinși cu insigna de 
fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1963, iar în acest an au obți
nut rezultate și mai bune la locul 
lor de muncă. In cele 1 700 de fișe 
ale bibliotecii ei figurează cu cel 
mai mare număr de cărți citite. 
Pentru a pune cărțile la îndemîna 
tuturor, s-au înființat biblioteci vo
lante în secții. Noutățile literare și 
tehnice devin cunoscute cititorilor 
prin emisiunile stației de radioam
plificare, prezentarea de recenzii 
etc. La Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș sînt mult solicitate de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
cărțile din biblioteca tehnică. Multe 
din cele 83 propuneri de inovații 
făcute de la începutul anului (51 au 
și fost aplicate) sînt și rodul stu
diului cărților tehnice.

In celelalte săli ale clubului 
domnea aceeași atmosferă de lu
cru. In studioul fotografului ama
tor se lucra la developat filme. Am 
aflat că se pregătăște o expoziție 
cu cele mai reușite fotografii. Pe 
membrii brigăzii artistice de agi
tație i-am găsit pregătind uri pro
gram, închinat celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, inti
tulat : „Am douăzeci de primă

veri". Textul este redactat de Mir
cea Sigartău și Ion Recea, de la 
cabinetul tehnic. Brigada artistică 
de agitație și-a cîștigat populari
tate nu numai în cadrul Uzinei. îm
preună cu echipa de dansuri, an
samblul coral, orchestra și soliștii 
de muzică populară au prezentat 
spectacole pe scenele căminelor 
culturale din Ocna-Mureș, Ciunga, 
Uioara de Sus, Cisteiu de Mureș 
etc.

Ștefan IONESCU 
tehnician energetic 
Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș

CALITATEA LUCRĂRILOR
In ultimii ani s-au luat măsuri 

pentru dezvoltarea și modernizarea 
filaturii de lină pieptănată din 
București. Fabricii vechi i s-au a- 
dăugat hale noi, dotate cu agregate 
de înaltă tehnicitate, care au dus 
la creșterea producției de aproape 
4 ori. Trebuie să arătăm însă că la 
acoperișul noilor hale constructorii 
au făcut lucrări de slabă calitate.

In urma sesizărilor făcute de 
conducerea fabricii, constructorul 
a încercat unele soluții de reme
diere, dar se pare că nu le-a gă
sit pe cele mai bune de vreme ce, 
după ploile din ultimele zile, apa 
continuă să pătrundă în hale. 
Trustul 1 Construcții, care a exe
cutat lucrările, ar trebui să ia ur
gent măsuri pentru remedierea a- 
cestor deficiențe.

Un grup de muncitori 
de la Filatura de lînă 
pieptănată-București

CINEMA ® TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Comoara din Ia

cul de argint — cinemascop : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14). București (Bd. 
6 Martie nr.. 6), Tomis (Calea Văcărești 
nr. 21 — rulează și la grădină), Aurora 
(Bd. Dimitrov nr. 118), Patinoarul „23 
August” (Bd. Muncii), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Fla
mura (Șoseaua Giurgiului nr. 155), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9), Are
nele „Libertății” (Str. 11 Iunie), Sta
dionul „Dinamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare). Inspectorul și noaptea : Carpați 
(Bd. Magheru nr. 29). Festival (Bd. 6 
Martie nr. 14 — rulează și la grădină 
pasajul „Eforie"), Feroviar (Calea Gri- 
vlței nr. 80). împușcături în ceață : Ca
pitol (Bd. 6 Martie nr. 16 — rulează și 
la grădină). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), Mo
dern (Piața G. Coșbuc nr. 1), Cotroceni 
(Șos. Cotroceni nr. 9), Grădina „Modern" 
(Str. 11 Iunie nr. 75). Doi colonei : Cen
tral (Bd. 6 Martie nr. 2), Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Grădina „Progresul“ 
(Str. Ion Vidu nr. 5). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12), Drumul Sării 
(Str. Drumul Sării nr. 38). Am ajuns și 
rege : Union (Str. 13 Decembrie nr. 5— 
7), Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196 — 
rulează și la grădină). Program pentru 
copii (dimineața) : Doina (Str. Doamnei 
nr. 9). Nu-i loc pentru al treilea : Doina 
(Str. Doamnei nr. 9, după-amiaza). Asa
sinul din cartea de telefon : Giulești 
(Calea Giulești nr. 56), Colentina (Șos. 
Colentina nr. 84 — rulează și la grădină). 
Douăsprezece scaune: Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 18). Popasul: înfrățirea în
tre popoare (Bd. Bucureștii-Noi). Unde-i 
generalul ? : Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 
174), Rahova (Calea Rahovei nr. 118). 
Cerul și mocirla : Cultural (Piața I. Pin- 
tilie nr. 2), Moșilor (Calea Moșilor nr. 221 
— rulează și la grădină). Dezrădăcinații: 
Dacia (Calea Griviței nr. 137). Domnul 
Topaze — cinemascop: Buzești (Str. Bu- 
zești nr. 9—11 — rulează și Ia grădină). 
Lovitura de pedeapsă : Cringași (Șos. 
Crîngași nr. 42). La strada : Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarab), Miorița 
(Calea Moșilor nr. 127). Două duminici : 

Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57 — rulează și ia 
grădină), Melodia (Șos. Ștefan cel Mare, 
colț cu Str. Lizeanu). Omul din fotogra
fie : Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143 — rulează 
și la grădină), Vitan (Calea Dudești nr. 
97). Imblînzitorii de biciclete — cinema
scop: Munca (Șos. Mihai Bravu nr. 
221). Culisele varieteului : Popular (Str. 
Mătăsarl nr. 31). Lumea comică a iul 
Harold Lloyd: Arta (Calea Călărași nr. 
153 — rulează și la grădină). Kozara: 
Cosmos (Bd. 30 Decembrie nr. 89). Sluj
nica: Viitorul (Str. Mihai Eminescu nr. 
127). Ocolul pămîntului in 80 de zile — 
cinemascop (ambele serii) : Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61). Comisarul: Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2). Cauze drepte — 
cinemascop: Progresul (Șos. Giurgiului 
nr. 3). Limuzina neagră — cinemascop : 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86). La
crimi tîrzii: Grădina „Aurora" (Bd. Di
mitrov nr. 118). Lupeni 29 (ambele serii): 
Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). Tudor
— cinemascop (ambele serii): Grădina 
Rahova (Calea Rahovei nr. 103).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — jurna
lul televiziunii. 19,10 - știință și tehnică 
pentru tineretul școlar : Pe drumul cali
ficării. 19,35 — Filmul sovietic „Vi-1-pre
zint pe Baluev". 21;15 — Recital vocal-in- 
strumental. cu soprana Elena Popovici, 
tenorul Constantin Dumitrescu, Maria 
Teclu-harpă, Igor Turjanski-vioară. 21,45
- Telesport. în încheiere : Buletin de 
știri și buletinul meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

și 8 august. In țară: Vreme instabilă, cu 
cerul schimbător. Vor cădea ploi iocaie, 
sub formă de averse în toate regiunile 
țării, vînt slab, cu unele intensificări d*n 
sectorul nord-vestic. Temperatura în 
scădere ușoară la începutul intervalului, 
apoi în general staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 grade, local mal ri
dicate. In București și pe litoral: Vreme 
ușor instabilă, cu cerul schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie, mai mult după 
amiaza. Vînt slab, pînă lâ potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.
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La Essen

In fotografii : Demonsirații marinărești Ia Mangalia

a 
a

la Essen 
și canoiști 

la un con-

(Agerpres). — 
sfîrșit pe lacul

după consu- 
Dinamoviștii
La feminin, 

poligrafic

(seniori III), Ionica Ioniță 
Mihaiuc (seniori II), Nona 
Gh. Sekereș (seniori I). 
turneului de tenis de masă

Cornel Bălan, ciștigâtorul probei do 
sărituri (seniori II)

Foto : M. Cioc

Sporfivele romîne 
pe locul trei la 
și 8 + 1

AMSTERDAM 2 
Duminică au luat 
Bosbaan din apropiere de Amster
dam campionatele europene femini
ne de canotaj academic. Vîslașele din 
țara noastră au obținut două medalii 
de bronz în probele de 4 plus 1 rame 
și 8 plus 1. In proba de 4 plus 1 
rame lupta sportivă pentru victorie 
a fost deosebit de pasionantă. Titlul 
de campioană a revenit echipajului 
U.R.S.S. (3’35” 19/100), urmat de 
echipa unită a Germaniei (3’39” 
91/100) și R. P. Romînă (3’40” 20/100). 
Echipajul romîn a fost alcătuit din 
Bulugioiu, Ghiuzelea, Rigard, Tamaș 
și Borisov. Echipajul echipei unite a 
Germaniei a cîștigat medalia de aur 
în proba de 8 plus 1, înaintea echi
pajelor U.R.S.S., R. P. Romîne, Olan
dei, R. S. Cehoslovace și Angliei. 
Iată învingătoarele la celelalte pro
be: simplu: Konstantinova (U.R.S.S.) 
3’44”70/100; dublu : U.R.S.S. 3'42” 
43/100; 4 plus 1 vîsle: echipa unită a 
Germaniei 3’22’’17/100. Echipajul R.P. 
Romîne s-a clasat pe locul 5.

Andrea Sgorov
pe primul loc in proba 
de canoe 1000 m

Sîmbătă și duminică, 
(R. F. Germană), caiaciști 
din 13 țări au participat 
curs de verificare înaintea Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. Sportivii 
romîni au avut în general o compor
tare meritorie, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe într-o serie de probe. Cel 
mai valoros rezultat l-a obținut ca- 
noistul Andrei Igorov, care a cîștigat 
proba de canoe simplu (1 000 m).

Ultimele întreceri din cadrul eta
pei a IlI-a a Spartachiadei repu
blicane s-au desfășurat ieri pe mai 
multe baze sportive ale Capitalei. 
Cu acest prilej au fost cunoscuți 
cîștigătorii turneelor de fotbal, 
handbal, volei, baschet, precum și 
cei mai buni dintre gimnaștii și ju
cătorii de tenis de masă care au 
participat la marea competiție spor
tivă.

în parcul sportiv Dinamo s-au în
trecut finaliștii jocurilor sportive. 
La handbal și fotbal, la volei și 
baschet, partidele au avut o desfășu
rare pasionantă, scorul modificîn- 
du-se cînd în favoarea unei forma
ții, cînd a celeilalte. La fotbal, de 
pildă, pînă în minutul 35 scorul din
tre Granitul și Acumulatorul — fi
nalistele turneului — s-a menținut 
egal (1—1). Punctul victoriei a fost 
înscris pînă la urmă de prima for
mație, care și-a adjudecat astfel ti
tlul de campioană pe Capitală a 
Spartachiadei republicane. Handba- 
liștii de la Voința Radio Progres au 
condus la pauză cu 7—5. în repriza 
secundă partenerii de joc — spor
tivii de la Unirea Fabrica de ace — 
au finalizat mai multe din ocaziile 
avute și au terminat învingători cu 
scorul de 15—13. Turneul feminin 
de handbal l-a cîștigat echipa Avîn- 
tul Confecția (7—2, în finală, cu 
C.P.B.). Un palpitant duel sportiv 
l-au oferit echipele masculine de 
volei Dinamo și Semănătoarea. Vic-

toria s-a decis de-abia 
marea a cinci seturi, 
au cîștigat cu 3—2. 
echipa Combinatului
București a depășit cu 3—0 formația 
Tricotajul roșu. Titlul de campioană 
la baschet a revenit echipei Aca
demia Militară. Aceasta a întrecut 
în finală cu 50—37 (17—26) pe Vo
ința.

Impunătoarea sală din parcul 
sportiv „23 August“ a găzduit între
cerile gimnaștilor și gimnastelor din 
Capitală. Iată cîștigătorii la indivi
dual compus : Mioara Popescu și 
Adrian Stoica (juniori categoria a 
Il-a), Diana Toma și Paul Costin 
(juniori I), Olivia Simon și Nicolae 
Butnaru 
și Petre 
Stucă și

Finala
fost cîștigată de echipa Voința care 
întrecut cu 5—0 pe Progresul.

*
CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 

teii”). — Boxerii dobrogeni au luat 
un start bun în etapa interregională 
a Spartachiadei, calificîndu-se pen
tru finala acestei competiții. După 
dispute de un bun nivel tehnic, ei 
au întrecut reprezentativa regiunii 
Ploiești cu 24—17. O comportare 
bună au avut Pintilie Tănase, Du
mitru Răgălie și Constantin Șoșoiu 
(Dobrogea) și Ion Pădureanu și A- 
lexandru Ilie (Ploiești).

Ieri între Brăila și Galați

diferite cluburi din

Cursa de mare fond

GALAȚI (coresp. „Scînteii ). — Ieri, 
s-a desfășurat pe Dunăre, între Brăila 
și Galați, tradiționala cursă de mare 
fond, organizată de Federația romînă de 
natație și Consiliul regional U.C.F.S. 
Galați. Au luat parte 37 de înotători și 
înotătoare de la 
țară.

Proba feminină, 
tanța de 10 km, a 
namovista Vasilica 
curs traseul într-o 
minute. în urma ei au venit Ildico Csor- 
daș (C.S.M. Cluj) și Helga Boicea- 
covschi (Rapid București).

întrecerea băieților a fost mai pasio
nantă. Din momentul cînd s-a dat star
tul, Gavril Moraru, de la C.S.M. Cluj, 
un tînăr care a împlinit de curînd 18 
ani, se instalează în fruntea grupului de 
înotători. După numai un kilometru, el 
ia un avans de 100 de metri. In drep
tul kilometrului 10, patru înotători din 
București și Galați caută să evadeze, 
dar, ajungînd într-un loc cu apă stati
că, pierd avansul. Lupta decisivă se dă 
în apropiere de sosire, dar Moraru nu 
mai poate fi ajuns. Clujeanul sosește în 
portul Galați cu 18 minute mai devre
me decît al doilea clasat. Moraru a par
curs cei 21 de km ai traseului în 2 ore 
și 38 minute. Au sosit apoi Constantin 
Chirvăsuță și Cornel Mocanu (ambii de 
la clubul Rapid) și gălățeauul Frederic 
Swing, de la școala sportivă de elevi.

Iată ce ne-a spus la sfîrșitul întrece
rii tov. Mihai Constantin, secretar ge
neral adjunct al Federației de natație : 
„A fost o cursă palpitantă, de mare in
teres și de un bun nivel tehnic. A im
presionat în mod cu totul deosebit tînă
rul clujean Gavril Moraru, care a înotat 
un craul curat, tehnic și economicos. O 
notă în plus și Vasilicăi Rotaru pentru 
combativitatea cu care a parcurs în
treaga distanță. Pentru publicul din 
Galați și Brăila, cursa a constituit un 
eveniment sportiv de seamă, confirmat 
de altfel de mulțimea spectatorilor, care 
au ținut să aplaude de-a lungul între
gului traseu pe concurenți".

desfășurată pe dis- 
fost dominată de di- 
Rotaru, care a par- 
oră și douăzeci de

AEROMODELISM. Campionatul mon
dial de aeromodele captive a pro
gramat la Budapesta ultima „man
șă" la categoria „2,5 cmc" (viteză), 
în clasamentul general individual 
primul loc a fost ocupat de Bill 
Wisniewski (S.U.A.), al cărui aero- 
model a înregistrat o viteză medie 
orară de 227 km. L-a urmat în cla
sament Gyula Krizsma (R.P. Ungară) 
— 225 km. Singura femeie partici
pantă la campionat, Elvira Purice 
(R.P. Romînă), a ocupat locul 24 din 
49 de concurențl. Modelul 
desfășurat o viteză medie 
201 km.

NATAȚIE. Alte două noi 
mondiale au fost stabilite 
campionatelor de natație ale S.U.A., 
care se desfășoară în piscina ora-

sau a 
orară de

recorduri 
în cadrul

Atac al dinamoviștilor (fază din partida Dinamo—Se
mănătoarea)

ATLETISM
a h

POIANA BRAȘOV (Prin telefon). 
Echipele de juniori și junioare ale 
țării noastre au cîștigat meciul atle
tic cu echipele R P. Ungare, înche
iat duminică la Poiana Brașov. în 
decursul celor două zile de întreceri 
tinerii noștri reprezentanți au corec
tat 5 recorduri republicane de ju
niori, au egalat două și au stabilit 
unul (ștafeta feminină 3x400 m cu 
timpul de 2’54’’5/10). La masculin 
scorul a fost de 115,5—84,5 puncte, 
iar la feminin de 72—52 puncte.

Public numeros la un meci pasionant : finala de hand
bal Voința—Unirea

în ultima zi de concurs, record
manul mondial de juniori Gh. 
Costache a aruncat ciocanul la 
65,93 m, Frunză Leontina a parcurs 
400 m plat în 57”9/10, iar C. Gran
gure a cîștigat proba de 400 m 
garduri în 55”4/10. Din 
maghiară s-au remarcat 
aruncătorul de greutate 
(18,77 m) și sprinterul 
(21”8/10 pe 200 m).

echipa 
îndeosebi 
G. Feher 
I. Batori

Juniorii sibieni au dominat campiona
tele republicane de sărituri în apă, des
fășurate vineri, sîmbătă și duminică la 
Ștrandul Tineretului din Capitală. Ei 
s-au clasat pe locuri fruntașe la marea 
majoritate a probelor, cîștigînd trei 
titluri de campioni ai țării. Iată nume
le primilor clasați în cele șase probe ale 
campionatelor : sărituri de Ia trambuli
nă : juniori I — C. Drăgoi (S.S.E. Si
biu) 111,24 puncte ; juniori II — M. 
Munteanu (Progresul București) 86,74 
p. ; junioare — Rodica Popescu (S.S.E. 1 
București) ; sărituri de la platformă : 
juniori I — D. Popoaie (S.S.E. Sibiu) 
110,07 p. ; juniori II — M. Bodea (S.S.E. 
Sibiu) 73,09 p.; junioare — A. Kestner 
(S.S.E. Sibiu).

POIANA BRAȘOV : sosirea în finala probei do 100 m plat. Cîștigător : 
Petre Ciobanu

șuiul Los Altos din California : Ino- 
tătoarea Marilyn Ramenooski a par
curs 400 m liber în 4’41”7/I0, iar în 
proba de 200 m liber Don Schollan- 
der a fost cronometrat în l’57”6/10.

CICLISM. Etapa a 9-a a Turului in
ternațional al Canadei a programat 
an circuit de 48 km pe străzile ora
șului Montreal. Primul a trecut linia 
de sosire francezul Cadiou, crono
metrat în lh 07'27’’. în clasamentul 
general individual conduce polone
zul Palka, urmat la cîteva secunde 
de belgianul Delocht.

FOTBAL. Echipa olimpică de fot
bal a Japoniei și-a încheiat turneul 
întreprins în U.R.S.S., jucînd la Kiev 
cu o selecționată a R.S.S. Ucrainene 
alcătuită din jucători de categoria B.

Gazdele au terminat victorioase cu 
scorul de 2—0 (1—0).

în meci retur pentru semiiina- 
lele „Cupei Americii de Sud" la 
fotbal, Nacional Montevideo a învins 
cu scorul de 4—2 (3—1) echipa chi
liana Colo-Colo. învingători în pri
mul joc cu 4—0, fotbaliștii urugua- 
ieni s-au calificat pentru finală, ur- 
mînd să susțină două partide cu for
mația argentineană Independiente, 
care, după cum se știe, a 
pe Santos (Brazilia).

PLANORISM. Planoristul 
Viktor Ilicenko a stabilit un 
cord mondial de viteză la zborul în 
„triunghi". Pilotînd un planor de 
două locuri, de construcție sovietică, 
el a desfășurat o viteză medie orară 
de 103 km.

In cîteva rînduri
o Joi 6 august, pe pista special a- 

menajată a stadionului Dinamo din 
Capitală, va avea loc un concurs in
ternațional de dirt-track. La acest con
curs participă cei mai valoroși moto- 
cicliști din Austria, R.S. Cehoslovacă 
și R.P. Romînă.

• Azi începe cea de-a VIII-a ediție 
a „Criteriului juniorilor“, întrecere 
rezervată noii promoții de cicliști. Pri
ma etapă se dispută pe un traseu de 
70 km (între București și Giurgiu). 
Marți este programată etapa de con- 
tracronometru individual (30 km, pe 
șoseaua spre Oltenița), miercuri — e- 
tapa a treia (80 km, cu plecare în bloc, 
pe șoseaua spre Călărași), iar joi — 
ultima etapă (100 km, pe șoseaua Ol
teniței).

PRONOSPORT
Concursul nr. 31 din 2 august

eliminat

sovietic 
nou re-

A.S.M.D. Satu Mare —
Spartak Subotița 

M.T.K. — Ferencvaros 
Diosgyor — Dorog 
Pecs — Szeged 
Debrecen — Komlo 
Oroszlany — Salgotarjan 
Gyori M.A.V. — Szallitok 
Szekesfehervar — Ozd 
Szombathely — B.V.S.C. 
Dunaujvaros — Borsod 
Esztergom — Pecsi Banyasz 
Papa — .Veszprem

(1-0) 
(1-2) 
(2-1) 
(3-0) 
(4—0) 
(2-1) 
(4-1) 
(4-1) 
(2-1) 
(1—0) 
(1-2) 
(1-0)

lată-ne din nou în parcul Dinamo, 
acolo unde la 1 martie urmăream pri
mele întreceri din cadrul spartachia
dei republicane. Frigul și lapovița de 
atunci au rămas departe, în urmă ; 
finalele fazei pe Capitală, programate 
în această dimineață, se bucură de o 
vreme ideală. Doar vînful, nărăvaș din 
fire, răbufnește din cînd în cînd, pre
lungind pasa peste fileu, transformînd 
centrarea în bombă... involuntară, fă- 
cînd să fluture steagurile sărbătorești 
și frunzele plopilor poleifi cu argint.

în tribune, ca și pe teren, aceeași 
animație deosebită, aceleași elanuri și 
emoții amplificate la fiecare nouă 
fază. E și firesc să fie așa, deoarece 
majoritatea spectatorilor sînt tovarăși 
de muncă, prieteni, cunoscufi ai ce
lor ce-și dispută laurii victoriei la di
feritele discipline. Adeseori, după o 
acțiune încununată de succes, poți 
auzi în rîndurile publicului asemenea 
comentarii : „Bun băiat, Nicu ăsta, lu
crează la noi, la sculărie I" Sau : 
„Foarte bine, fetelor, iar le-ați cusut 
de plasă”, aluzie evidentă la specia
litatea profesională a voleibalistelor 
de la Tricotajul Roșu...

La rîndul lor concurenții luptă cu 
îndîrjire pentru fiecare punct, dornici 
să ducă mai departe culorile clubului 
în marea competiție a sportului ro- 
mînesc. Dintre fotbaliști se remarcă 
tînărul portar Munteanu de la Acumu
latorul : timp de 75 de minute ei re
zistă cu succes veritabilei canonade a 
înaintașilor echipei adverse. în cele 
din urmă, pregătirea superioară își 
spune cuvîntul ,și Granitul, care acti
vează în prima categorie orășenească, 
se clasează pe locul I. La volei — 
masculin, derbiul dintre Dinamo și 
Semănătoarea dă loc unei dispute 
dîrze, presărată cu execuții tehnice de 
care nu s-ar fi rușinat, probabil, nici 
maeștrii primei categorii. Constructorii 
de mașini agricole, conduși de impe
tuosul Dumitrache, încearcă să în
toarcă în favoarea lor rezultatul parti
dei — dar de cealaltă parte a fileului 
sînt forțe redutabile, în frunte cu Co- 
zonici, — așa că înfrîngerea, la limită 
(2—3), după două ore de joc, con
stituie o performanță onorabilă.

Salutați de aplauze prelungite, în
vinșii string mîinile învingătorilor, 
urîndu-le succes în ultimele întreceri 
care vor preceda marea finală a spar- 
fachiadei republicane.

Dan DEȘLIU

(Urmare din pag. I-a)

artistic al marinei, „Albatrosul“, a 
prezentat un spectacol îndelung a- 
plaudat.

„Neptun“ 
de la miile 
marinarilor 
rea lor.

Seara, în _ 
părut constelații de lumini. Pe bor
dul navelor s-a aprins pavoazul elec
tric. Carnavalul bărcilor, jocurile 
marinărești au continuat pînă tîrziu.

★
„Ziua Marinei“ a fost sărbătorită 

prin variate manifestări și în cele-

șl-a luat apoi rămas bun 
de spectatori, urîndu-le 
noi succese în pregăti-

portul Mangalia au a-

laite porturi romînești, precum și de 
naviganții aflați în cursă. în semn de 
cinstire a tradiționalei sărbători, na
vele ancorate în porturile noastre 
maritime și dunărene și cele aflate 
pe mări și oceane sau în porturile 
străine au arborat marele pavoaz.

în porturile Constanța, Galați, Bră
ila, Giurgiu, Tr. Severin s-au desfă
șurat demonstrații de înot, con
cursuri de bărci cu rame și de am
barcațiuni cu vele, demonstrații ale 
scafandrilor, sărituri de pe trambu
lină, jocuri marinărești pe apă, pro
grame artistice și excursii pe mare 
și pe Dunăre^ la care au luat parte 
un mare număr de oameni ai muncii.

aurului

Ziarul „Pravda" relatează că în 
Uniunea Sovietică a început con
strucția unei noi conducte prin 
care petrolul de la zăcămîntul 
Șaim va ajunge în orașul vest- 
siberian Tiumen. Lungimea aces
tei conducte va fi de 436 de km 
și va străbate numai terenuri ac
cidentate. Constructorii vor avea 
de făcut față unor mari greutăți : 
traversarea a trei mari rîuri 
(Konda, Tavda, Tura), 50 rîuri 
mai mici și aproximativ 100 km 
de mlaștină. Diametrul țevilor 
care compun conducta este de 700 
și 500 mm. Aceasta permite crea
rea unei presiuni corespunzătoa
re, care în mod normal se reali
zează prin stații de pompare. 
Geologii sovietici au descoperit 
în Siberia de vest, în afară de 
Șaim, încă două zăcăminte de pe
trol. Se proiectează construcția 
conductei de petrol care va lega 
zăcămîntul de la Ust-Balîk cu 
marele centru industrial din Si
beria — Omsk. Conducta va avea 
o lungime de peste 1 000 de km 
și va trece prin numeroase locuri 
mlăștinoase, străbătînd hățișuri 
din taiga și traversînd de două 
ori fluviul Irtîș. Conductele de 
petrol vor deplasa anual din taiga 
zeci de milioane tone de „aur 
negru".

La Institutul pentru radiotelinică și electronică al Academiei de Știin
țe din Praga va fi pus în funcțiune un ceas quantic, cu o deviere de o 
secundă la 33 000 de ani. In fotografie : Cercetători științifici, ai institu

tului lucrînd la experiențele finale cu generatorul

Vedere din Dubrovnik (R.S.F. Iugoslavia)

Centru geotermic
Recent, la Szeged a fost creat 

primul centru geotermic pilot din 
Ungaria pentru exploatarea sur
selor termale din pusta ungară. 
Apele termale captate aici provin 
de la o adîncime de 1 900 m și au 
o temperatură de 90«C. Ele sînt 
folosite la încălzirea unui impor
tant cartier al orașului Szeged.

modern
In localitatea Viet Tri (R. D 

Vietnam) a intrat în funcțiune 
un nou spital cu 150 de paturi 
El este înzestrat cu utilaj medical 
modern pentru toate genurile de 
tratamente și intervenții chirur
gicale, care anterior trebuiau fă
cute la spitalul provinciei, situat
la o distanță de 30 de km.
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în legătură cu trimiterea de observatori la granițele Cambodgiei

moștenirea ?Cui îi va reveni

Precizările reprezentantului

Rezoluțiile adoptate de Congresul 
femeilor africane

Tratativele olandezo - indoneziene

MONROVIA 2 (Agerpres).— în 
capitala Liberiei s-au încheiat lu
crările Congresului al Il-lea al Fe
derației femeilor din întreaga Afri
că, la care au participat delegate 
din 18 state africane. In rezoluțiile 
adoptate se subliniază necesitatea 
activizării luptei împotriva neștiin- 
ței de oarte, pentru introducerea 
asigurărilor sociale, participarea mai 
largă a femeilor la construirea eco
nomiei naționale și creșterea repre-

NEW YORK 2 (Agerpres).— în- 
tr-un interviu acordat postului de 
radio Națiunile Unite, Voeunsai 
Sonn, reprezentantul Cambodgiei la 
O.N.U., a reafirmat poziția Cambod
giei în legătură cu trimiterea unor 
observatori ai O.N.U. în regiunea de hotărîri a Consiliului de Securitate, 

care a analizat plîngerea Cambod
giei în legătură cu încălcarea grani
țelor sale la frontiera cu Vietnamul 
de sud. Sonn a insistat asupra ce
rerii Cambodgiei privind convocarea 
conferinței de la Geneva pentru a 
garanta neutralitatea și integritatea 
teritorială a Cambodgiei. Pentru a 
accepta principiul prezenței unor 
astfel de observatori, a declarat el, 
guvernul Cambodgiei pune urmă
toarele condiții : să fie trimiși ob
servatori civili și nu militari ; 
observatorii numiți să aibă și acor
dul guvernului cambodgian ; acești 
observatori nu trebuie să înlocuiască 
sub nici o formă comisia internațio
nală de control stabilită la conferin
ța de la Geneva din 1954. Hotărîrea 
care va fi luată de Consiliul de 
Securitate, privind trimiterea de ob
servatori ai O.N.U. în Cambodgia, a 
adăugat el, să fie adoptată în una
nimitate.

Demonstrație 
antiguvernamentală la Seul

SEUL 2 (Agerpres). — Partidele 
de. opoziție din Coreea de sud au or
ganizat o demonstrație de protest 
în fața Adunării Naționale, unde au 
Ioc dezbateri în legătură cu cele 
două proiecte de lege propuse de 
partidul de guvernămînt, care im
pun restricții asupra activității po
litice a studenților și a presei. Po
liția sud-coreeană a intervenit; îm
prăștiind pe demonstranți și ope- 
rînd mai multe arestări. Aceste tul
burări, relatează agenția Associated 
Press, au loc la numai trei zile de la 
anularea legii marțiale declarate 
pentru a pune capăt demonstrațiilor 
studențești 'antiguvernamentale.

Pe stadionul sporturilor din Bamako (Republica Mali) a avut loc tradi
ționala sărbătoare a tineretului, marcînd virsta majoratului. Cu acest 
prilej, s-au desfășurat o serie de manifestări artistice șl întreceri sportive

NOTE DE DRUM

PRIN
• La lanina • Legenda meșterului Manole într-o 
variantă locală 9 Misolonghi și amintirea iui Byron

Dacă vrei să descoperi o Grecie oare
cum alta decît aceea pe care o cunoști 
din cărți, o Grecie aproape fără 
temple și statui antice, fără acel pă- 
mînt roșietic, secat de arșița sudului, tre
buie să colinzi regiunile din nord-estul 
țării : Epir, Acarnania și Efolia. Din
tre ele, mai deosebită, mai intere
santă mi s-a părut Epirul, cu priveliști de 
o frumusețe sălbatică. Sînt peisaje în fe
lul lor unice în Grecia : munți înalți și 
păduroși, uneori cu piscurile acoperite de 
zăpadă ca Pindul, Keravnia ori Nemersi- 
kas, se învecinează cu prăpăstii adînci, 
pe ale căror margini șerpuiește, 
țimi de multe ori amețitoare, 
asfaltată ce leagă Epirul cu restul 
Asfaltul șoselei introduce parcă 
ment urban în acest străvechi 
„păstorilor", cum îl numea cîndva Pin
dar. Locuitorii Epirului nu și-au abando
nat nici azi ocupația tradițională — creș
terea oilor. Dar scurgerea vremii a mo
dificat cite ceva din peisaj.

Multă vreme Epirul a fost izolat de res
tul Greciei, cu care s-a unit abia în 1913, 
după multe veacuri de dominație străină. 
Ziarul „Io Vima" scria despre Epir că 
este ținutul poate cel mai puțin dezvoltat 
din Grecia.

La lanina, centrul administrativ al re
giunii, nu există o industrie propriu-zisă, 
iar în orașul Arfa se află doar cîteva uni
tăți ale industriei ușoare. Enumerînd cau
zele acestei stări de lucruri, ziarul amin
tit mai sus menționa războaiele succe
sive care au trecut peste Epir, lipsa de 
atenție față de această regiune a guver
nelor de dreapta care s-au succedat în 
perioada postbelică, absența unui stu
diu temeinic al problemelor loca
le, precum și izolarea impusă de con
dițiile de relief. Din pricina greutăților 
vieții, mulți locuitori au plecat în 
alte regiuni, iar o parte dintre ei au 
emigrat peste hotare. în trecut emigranții 
luau mai ales drumul Statelor Unite, dar 
în ultimii 
bire spre 
un număr 

la înăl-
șoseaua . rismului. Se 
Greciei.
un ele- 
ținut al

ani ei se îndreaptă cu deose- 
R. F. Germană, unde există 
însemnat de muncitori greci.

zentării femeilor în organizațiile na
ționale și internaționale. Reprezen
tantele statelor africane au chemat 
femeile de pe întregul continent a- 
frican să-și intensifice lupta împo
triva colonialismului, neocolonialis- 
mului și pentru consolidarea unității 
africane. în funcția de secretară ge
nerală a Federației femeilor din în
treaga Africă a fost realeasă Jeanna 
Martin Kamara, reprezentanta fe
meilor din Republica Guyneea.

frontieră dintre Cambodgia și Viet
namul de sud. După cum s-a mai 
anunțat, această propunere a fost 
făcută de către misiunea Consiliului 
de Securitate, care s-a deplasat ,1a 
Pnom Penh și Saigon în baza unei

Potrivif unor dafe recente, între anii 1961 
și 1963, numai din județul epirot la
nina au emigrat în R.F.G. peste 11 000 
de persoane, fără a socoti și numărul 
membrilor familiilor lor. Alte statistici a- 
rată că în județul lanina venitul pe cap 
de locuitor este considerabil mai scăzu* 
decîf în celelalte regiuni ale Greciei.

Actualul guvern își propune înfăptuirea 
unui program de dezvoltare econo
mică a Epirului. S-a anunțat alocarea u- 
nui fond de 420 000 000 drahme pentru 
această regiune, în vederea dezvoltării 
agriculturii, comunicațiilor, construcției de 
locuinfe, dezvoltării învăfămîntului și tu- 

presupune că ținutul nu 
e lipsit de resurse. Se pare că mun
ții ascund în măruntaiele lor bogății încă 
neexplorate. Rîurile sînt foarte bogate în 
pește, mai ales păstrăvi. Pretutindeni, 
de-a lungul drumurilor și pe povîrnișurile 
cele mai anevoioase, înfîlnești numeroase 
turme de oi și capre. Tn multe locuri am 
întilnit păstorii numiți sarakafsani, păstori 
nomazi care vara trăiesc sus la munte, iar 
o dată cu frigul coboară la șes. Sînt oa
meni care și-au păstrat portul și obiceiu
rile vechi. Femeile lor sînt renumite pen
tru iscusința cu care lucrează broderii. 
Iarna, sarakatsanii se retrag spre vasta 
cîmpie a Thesaliei. Un bătrîn păstor mi-a 
explicat că ei pornesc spre șes toamna 
tîrziu, după ce și-au ars colibele de lemn 
de pe munte și-și încarcă cele de tre
buință pe măgăruș. Exodul spre cîmpie, 
un adevărat calvar pentru păstori, durea
ză uneori cite trei săptămîni, în care timp 
sînt străbătute poteci prăpăstioase.

lanina este una dintre cele mai pito
rești așezări ale Epirului. lanina are astăzi 
peste 35 000 de locuitori și își păstrează 
în mare parte decorul său oriental, din 
care nu lipsesc moscheile cu minarete 
zvelte, bazarul cu dughene, casele în stil 
turcesc, cu balcoane de lemn sau cu in
ferioare în stil bizantin. Orașul vechi 
seamănă cu o stampă din veacul trecut. 
Turnurile minaretelor sale se oglindesc în 
lacul mare, argintiu, lîngă care se află 
așezat. Moscheia și citadela amin-

DJAKARTA 2 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Olan
dei, Joseph Luns, și-a încheiat vizi
ta de 8 zile pe care a făcut-o în In
donezia. în acest timp, Luns a fost 
primit de președintele Sukarno și a 
dus tratative cu ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, și 
cu alte oficialități indoneziene. In 
comunicatul dat publicității la Dja
karta, se arată că cele două țări, 
Olanda și Indonezia; au hotărît să 
încredințeze unui comitet special de 
experți ia nivel ministerial regle-

In paginile presei elvețiene nu
mele fostului dictator dominican 
Trujillo se află în ultimele zile la 
loc de frunte. La un tribunal din 
Geneva, sub conducerea jude
cătorului de instrucție Georges 
Curtin, a început procesul Tru
jillo contra Trujillo. Flores Des 
Oro, fiica din prima căsătorie a 
fostului dictator, precum și alți se Piar^ă urma adevăratului pro
duci copii născuți în afara căsă
toriei dar pe care Rafael Trujillo 
senior i-a recunoscut, au intentat 
acțiune împotriva celor trei frați 
ai lor legitimi, rezultați din a 
doua căsătorie pe nume Rafael, 
Radames și Angelita, pentru a 
obține o împărțire a averii răma
se de pe urma aceluia care a o- 
primat statul dominican timp de 
trei decenii.

Față de familie, cei trei fii le
gitimi vorbesc de o moștenire în 
jur de opt milioane dolari. Este 
însă firesc să nu fie crezuți, de
oarece Trujillo era considerat 
printre oamenii cei mai bogați din 
lume, averea sa fiind evaluată la

Dificultățile societății B. O. A. C.
După cum menționează presa occi

dentală, dificultățile financiare pe 
care le întîmpină în prezent compa
nia aeriană B.O.A.C. (British Over
seas Airways Corporation), cu statut 
de întreprindere naționalizată, sînt 
datorate concurenței celorlalte com
panii în achiziționarea noilor tipuri 
de avioane. Atribuindu-i-se comenzi 
mai puțin căutate de societăți par
ticulare, B.O.A.C. a ajuns în ultimii 
ani la un deficit de circa 90 milioa
ne lire sterline. Acum, societatea 
respectivă ar vrea să renunțe la 
cumpărarea avionului VC-10, costisi-

fese de pașa din lanina, acel aven
turier renumit pentru cruzimea și lă
comia sa, dar în timpul căruia, prin mun
ca grecilor, s-a ridicat cîndva aici un 
centru important, mai ales comer
cial.

lanina de la începutul secolului al 
XlX-lea l-a atras pe marele poet englez 
Byron, care s-a aventurat prin aceste me
leaguri pînă la curtea vestitului pașă. Se 
spune că aici ar fi compus Byron cele
brul său poem „Childe Harold". Moscheia 
lui Aslan Pașa este azi un muzeu origi
nal. La intrare te întîmpină piramide de 
ghiulele rotunde, de mărimea unor pe
peni, și țevi de tun de fontă. Bucuros că 
ne aude vorbind romînește, ghidul ne în
treabă dacă nu sînfem cumva din Brăila, 
unde s-a născut el. Ii povestim cum arată 
azi Brăila, Constanța, Galați și alte locuri 
pe care grecii ce au trăit cîndva în țara 
noastră nu le-au uitat.

Privesc din minaret panorama calmă a 
laninei, frămîntate în trecut de atîtea pa
timi și vărsări de sînge. Orașul a fost și 
un însemnat centru cultural, cu școli ves
tite. Apreciind tradiția culturală a re
giunii, actualul guvern a hotărît să înfiin
țeze în oraș o facultate de litere.

Am avut un simțămînt neobișnuit in- 
trînd în 
dievală, 
zidurile 
proape 
fost înfîmpinat de străjeri 
și arcuri, ci de un portar politicos, 
mi-a oferit o cameră confortabilă în ho
telul modern, ascuns între zidurile cetății. 
Altădată capitala Epirului, Arta este azi 
un orășel de provincie obișnuit dar care 
se mîndrește cu renumitele mînăstiri bi
zantine din împrejurimile sale, 
său în arcade, de construcție 
aruncat peste fluviul Arahtos. 
cestui pod mi-a amintit de 
meșterului Manole de la noi. Varianta 
greacă a acestei legende, cu elemente 
folclorice comune țărilor balcanice, spune 
că ceea ce mulți meșteri și ajutoarele lor 
înălțau ziua peste apă, noaptea se dărîma. 
Și numai după ce nevasta meșterului ar
hitect a fost zidită în temelie, construc
ția podului a putut fi dusă la capăt. Ve- 

puterea nopții într-o cetate me- 
cu porfi și șanfuri împrejur, cu 
înnegrite de scurgerea celor a- 
șase secole. E adevărat, n-am 

cu sulife 
care

cu podul 
bizantină, 
Istoria a- 

legenda

mentarea problemelor financiare 
care se află încă în suspensie între 
cele două țări. Olanda va trimite de 
asemenea experți în Indonezia, unde 
va finanța diferite proiecte. Cei doi 
miniștri au hotărît să se întîlnească 
din nou în cursul anului viitor. In
tr-o conferință de presă, ținută ou 
prilejul încheierii vizitei sale la 
Djakarta, Luns a declarat că în 
cursul anului viitor ministrul de ex
terne al Indoneziei; Subandrio; va 
face o vizită în Olanda, după în
cheierea acordului economic preco
nizat între cele două țărL

800 milioane dolari. Plantații și 
ferme agricole, întreprinderi in
dustriale și de transport, aproape 
tot ce producea venituri aparți
nea lui Trujillo fie personal, fie 
familiei sale, fie prin intermediul 
unor nume fictive sau al unor fi
liale create anume pentru ca să 

prletar.
S-a putut dovedi că inițial în 

contul 
depuși 
dames 
depuși 
doar cinci sau șase milioane do
lari neridicați. Recent Radames 
Trujillo, care se stabilise în 
Franța, a fost arestat șl se așteap
tă ca el să fie extrădat Elveției.

Ziarul elvețian „Tribune de 
Genève" scrie că Radames Tru
jillo, mama sa, fratele său mai 
vîrstnic, precum și cumnatul său 
sînt căutați de guvernul domini
can fiind acuzați de a-și fi însu
șit în favoarea lor averea statului.

băncilor elvețiene au fost 
150 milioane dolari. Ra- 
Trujillo a scos toți banii 
pe numele său, lăsînd

tor din punct de vedere financiar, 
sau cel puțin să reducă comanda la 
mai mult de jumătate. în cercurile 
oficiale se caută o formulă de com
promis care să nu prejudicieze inte
resele firmei Vickers-Armstrong, 
producătoarea avioanelor VC-10. Mi
nistrul aviației, Julian Amery, a a- 
nunțat că guvernul ar fi de acord 
să atribuie subvenții pentru a aju
ta industria de avioane engle
ză. în fața acestei declarații, și 
B.O.A.C. a ridicat pretenția de a fi 
ajutată.

de oameni au rezistat asediului 
Localitatea a devenit celebră 
figura lui Byron, care a mu- 
în timp ce lupta cu spada în

chiul pod esta concurai astăzi do un altul 
durat din beton.

Ținutul e cunoscut ca mare producă
tor de citrice, dintre cele mai bune 
din Grecia. Anul trecut cultura ci
fricelor a însumat aici 60 000 ha, dînd 
o recoltă bogată. La Arfa funcționează 
trei fabrici de sucuri, dar care valorifică 
doar parțial fructele. Acum a început să 
se dezvolte și cultura măslinelor din soiul 
Amfisa, destinate exportului. Prin realiza
rea unor lucrări de asanare a solului se 
așteaptă dezvoltarea legumiculfurii și a 
plantelor furajere.

O dată cu trecerea peste cel mai mare 
fluviu al Greciei, Aheloos, ieșim din Epir. 
în aceste locuri se construiește marele 

- baraj de la Kremasta, a cărui hidrocen
trală va furniza curent electric Greciei 
de vest. In drum spre micul oraș Agrinion 
vedem tot mai mulți țărani ieșiji la mun
ca cîmpului. Unii stropesc, alții sapă. în 
general nu se văd mașini agricole mo
derne.

Misolonghi e un tîrgușor așezat la 
marginea unei lagune. Numele lui 
evocă fapte de eroism din lupta grecilor 
pentru independență. La Misolonghi, pa- 
trioții greci au înscris, în 1825, una dintre 
cele mai glorioase pagini din istoria 
Greciei moderne. Cronicarii vremii și 
stampele au imortalizat fortăreața unde 
o mînă 
otoman, 
și prin 
rit aici 
mînă pentru independența și libertatea 
Greciei. Amintirea poetului este și astăzi 
vie. în aproape fiecare oraș înfîlnești sta-, 
tui ale sale, străzi sau piețe ce-i poartă 
numele, iar la Muzeul de istorie națională 
din Atena se păstrează obiecte ce i-au 
aparținut în timpul vieții. Mulți greci își 
botează și azi copiii cu numele de Byron. 
Un tînăr din Misolonghi s-a oferit să ne 
arate locul unde poetul și-a dat ultima 
suflare. Casa nu mai există, a fost distrusă 
de foc. Se află însă un bust al lui Byron 
și o placă comemorativă cu data .morfii : 
19 aprilie 1824.

Nu departe, pe m'élu! lagunei, se află 
un bust al lui Kostis Palamas, cel mai 
mare poet al generației trecute. Pe ma
lul apei stau întinse la soare zeci de plase 
pescărești. Casele dimprejur au o înfăți
șare modestă. Un pescar vîrstnic ne 
duce cu barca pe laguna netedă ca o- 
glinda. Ne despărțim de Epir, de peisa
jele sale îneînfătoare, de locuitorii săi 
harnici și ospitalieri, ducînd cu noi amin
tiri de neuitat. Scrufînd depărtările, zărim 
încă mult timp piscurile semețe ale mun
ților învăluite în ceața albastră.

Alexandru GHEORGHIU

După cum s-a mai anunțat. Expoziția „Arhitectura în Republica Populară Romînă", deschisă mal întîi la 
Washington, apoi la Detroit și recent la Nev/ York, este vizitată cu interes de publicul american. în foto

grafie : vizitatorii primesc explicații în fața unor exponate

LONDRA. Conferința anuală a 
Congresului sindicatelor irlandeze, care 
a avut loo la Belfast, a protestat îm
potriva sentințelor de condamnare a 
lui.Nelson Mandela și a tovarășilor lui 
de luptă — conducători ai mișcării de 
eliberare din Africa de Sud. Rezoluția 
de protest a fost aprobată în unanimi
tate de delegații la conferință, repre- 
zentîrid o jumătate de milion de oa
meni ai muncii.

NICOSIA. în cursul zilei de sîmbă
tă au avut loc schimburi de focuri spo
radice între ciprioții turci și greci în 
localitățile Kyrenia și Livadi, în par
tea de nord-vest a Ciprului. Agenția 
Anatolia relatează că guvernul turc a 
cerut explicații guvernului grec în le
gătură cu concentrarea de trupe în 
Tracia și în insulele Mării Egee.

IERUSALIM (Sectorul iordanian). 
Cea de-a treia Conferință a Federa
ției medicilor din țările arabe, la lu
crările căreia au participat aproxima
tiv 500 de medici, a adoptat o serie de 
rezoluții privind dezvoltarea medicinei 
în țările arabe și a hotărît crearea u- 
nei uniuni arabe de luptă împotriva 
cancerului. Ea a recomandat înființa
rea unei organizații arabe comune de 
luptă împotriva tuberculozei.

ROMA. La 1 august la Palermo a 
avut loc o demonstrație a muncitori
lor de la șantierele navale, în semn 
de protest împotriva hotărîrii societă
ții „Accomando Alesso“ de a concedia 
100 de salariați. în ajun, muncitorii 
de la uzina din Roma a societății „Fl
orentini“ au organizat un miting de 
protest împotriva hotărîrii administra
ției de a concedia 100 de muncitori și 
toți ucenicii.

CAIRO. Ministrul pentru probleme
le sociale al guvernului angolez în exil, 
Ferdinand Dombella, a declarat —■: 
potrivit agenției M.E.N. — că recu
noașterea de către recenta conferință 
a șefilor de state și guverne membre 
ale Organizației Unității Africane a gu
vernului angolez în exil dovedește că 
acesta este singurul reprezentant legal 
al Angolei. Dombella și-a exprimat 
speranța că sprijinirea guvernului an
golez în exil va contribui la sporirea 
activității mișcării de eliberare națio
nală.

DJAKARTA. Forțele armate ale In
doneziei, susținute de populație, au 
descoperit în Kalimantanul de est o 
organizație armată secretă care desfă
șura activitate de subminare împotri
va republicii. Printre cei arestați se 
află foști moșieri. Au fost capturate 
arme automate și grenade.

SALISBURY. în Rhodesia de sud 
s-a anunțat că interdicția impusă par
tidelor populației africane de a orga
niza adunări a fost prelungită cu încă 
trei luni. Lui Joshua Nkomo și altor 
lideri politici li s-a prelungit termenul 
de detențiune în domiciliul obligatoriu 
fixat. O adunare sindicală convocată 
pentru 8 august de partidul Zimbabwe 
la Gwelu a fost interzisă.

BONN. Autoritățile din portul Bre
men au făcut cunoscut că șapte mari
nari turci, care au fost arestați recent 
sub învinuirea de contrabandă de 
arme, vor fi deferiți unui tribunal 
vest-german pentru a fi judecați.

BRAZZAVILLE. între capitala sta
tului Mali, Bamako, și capitala statu-

Noul guvern italian, prezidat de 
Aldo Moro, a primit sîmbătă 
după-amiază votul de încredere 
din partea senatului. Componen
ța noului cabinet prezentată de 
primul ministru președintelui 
Segni (fotografia din stînga) nu 
diferă in linii mari de cea a gu

vernului precedent

Recenta grevă a poștașilor englezi a 
Imobilizat difuzarea corespondenței, 
Iatâ un oficiu de sortare a corespon

denței in timpul grevei.

După traversarea Atlanticului, 
singur pe o ambarcație, Eric Ta- 
barly a fost primit de câtro au
torități în portul Le Hâvre. In fo
tografia din stînga : Tabarly, la 

sosire, cu părinții săi

lui Congo, Brazzaville, a avut Iod 
inaugurarea unei linii aeriene;

PARIS. Săpăturile efectuate timp de 
o săptămînă la Valreas, în sudul depar
tamentului Drome, au permis descope
rirea unor vestigii de cîteva mi
lioane de ani. în argilele nisipoase 
situate pe drumul Vinsobus, datînd 
din perioada miogenului superior, cer
cetătorii, conduși de M. Demarq, pro
fesor la Facultatea de științe din Lyon, 
au descoperit fosile de Hipparion (stră
moșul calului), de gazele, cerbi, trato- 
ger (intermediar între cerb și girafă), 
Ichtryums (unul dintre primele carni
vore), Suus (strămoș al porcului).

RIO DE JANEIRO. O furtună vio
lentă care bîntuie de trei zile pe coas
tele statului brazilian Bahia, cea mai 
puternică din cele cunoscute în aceas
tă regiune, a provocat numeroase ac
cidente. Numărul victimelor care au 
pierit în mare se ridică la 13.

NEW YORK. Patru scafandri ame
ricani, care au petrecut timp de 10 
zile într-o cabină închisă ermetic la 50 
metri adîncime pe fundul Oceanu
lui Atlantic, au fost readuși la supra
față. Ei urmează să mai petreacă 
24—48 de ore într-o cameră de 
decompresiune, pentru a se putea a- 
dapta presiunii atmosferice de pe pă- 
mînt.

KABUL. Lucrările de construcție a 
hidrocentralei de la Naglu se află în 
plină desfășurare. Aceasta va fi cea 
mai puternică hidrocentrală din Afga
nistan. Barajul ei va avea o înălțime 
de 110 metri, iar volumul lucrărilor de 
beton va depăși 700 000 metri cubi. 
Constructorii au și zăgăzuit rîul Kabul.
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