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O nouă centrală telefonică în Capitală

cetățenilor din a-

La Oradea

Din noul peisaj al orașului Baia Mare.
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Motonavă lansată la apă

GALAȚI (coresp. „Scînteii'). — La_ 31 mal con
structorii de nave din Galați au terminat și lansat 
la apă a 4-a motonavă de 2 000 tone din acest an. 
Ca urmare a folosirii din plin a utilajelor, extin
derii sudurii automate și a metodei de montaj în 
secții șl bloc-secții, noul vas a fost lansat pe Du
năre cu 5 zile înainte de termen. Pînă acum pe 
calele șantierului gălățean au fost construite 34 de 
motonave de acest tip. Printre constructorii eviden
tial pentru înalta calitate a muncii lor se numără 
șl cei din echipele conduse de Gheorghe Lenghel, 
Mihai Iovu, Simion Ciutin, precum și maiștrii 
Gheorghe Ciobotaru, Vasile Ciurlică și Mihal 
Pușcașu.

Manuale pentru
La Editura didactică ji pedagogică 

se desfășoară, de pe acum, pregătiri 
în vederea deschiderii viitorului an 
de învățămînt. Pentru elevii din în- 
vățămîntul de cultură generală, pro
fesional și tehnic vor fi editate, în 
anul școlar 1963—1964, mai mult de 
560 titluri de manuale, în 22 500 000 
exemplare ; 2 milioane din aceste

noul an școlar
cărți sînt tipărite în limbile minorită
ților naționale. Peste 11 milioane de 
cărți vor fi distribuite în mod gratuit 
elevilor din clasele 1—VII.

Față de anul trecut, tirajul general 
al manualelor școlare pentru învăță- 
mîntul de cultură generală va spori 
cu peste un milion de exemplare.

(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea rețelei de tele
comunicații a Capitalei, ieri a fost 
dată în funcțiune o nouă centrală te
lefonică automată — centrala Est.

Noua centrală, care are o capacitate 
inițială de 6 000 de linii, va contribui 
la îmbunătățirea deservirii instituțiilor, 
întreprinderilor și cetățenilor din a-

ceastă parte a orașului. La parterul 
noii clădiri vor funcționa un oficiu 
P.T.T.R., un oficiu de difuzare a pre
sei, cabine pentru convorbiri telefo
nice urbane și interurbane. Centrala 
telefonică automată-Est a fost dată în 
funcțiune cu o lună de zile mai de
vreme.

Complex 
al cooperației 

meșteșugă
rești

GURAHONȚ (co- 
resp. „Scînteii”). — 
In comuna Sebiș, 
raionul Gurahonț, a 
fosț terminată ieri 
construcția noului 
complex aț coope
rației meșteșugă
rești, tn care vor 
funcționa 7 secții 
pentru deservirea 
populației : cismă- 
rie la comandă, 
confecții țărănești 
specifice raionului 
Gurahonț, foto și 
altele. în cursul a- 
cestei luni vor ff 
date în folosință 
alte complexe în 
comunele Aleșd și 
Ineu,

ORADEA (coresp. 
„Scînteii").— Stațiunea 
balneo-dimaterică „Vic
toria“, situată în apro
piere de orașul Oradea, 
este vizitată în lunile de 
vară de numeroși turiști 
din țară și străinătate.

îmbunătățește transportul in comun
înlesnirea tn acesta zile de după absolvirea cursurilor școlare, 

elevii din clasele mici ale școlilor de cultură generală 
participă la diferite activități cultural-educative și sportive; 
plimbări șl jocuri în aer liber, vizite la muzee și expoziții, 
vizionări de filmo șl spectacole de teatru.

Iată-i po cîțiva dintre elevii Școlii de opt ani nr. 2 
din Capitală gata să pornească intr-o mică excursie prin 
oraș.

(Foto ; A. Cartojan)

Pentru a îmbunătăți 
transportul în comun, în 
oraș cît și spre această 
pitorească stațiune bal
neară, întreprinderea co
munală orășenească O- 
radea a fost dotată re
cent cu încă 10 autobu-

xe. Pentru 
transportului oamenilor 
muncii spre stațiunea 
balneară, în oraș a luat 
ființă un nou traseul ga
ra Oradea—Băile Victo-

Consiätuire pe tema 
combaterii 

eroziunii solului

Grupul de șantiere w. 1-Baia Mare, din cadrul T.R.C.-Mara- 
mureș, a acumulat o bună experiență în desfășurarea în ritm sus
ținut a lucrărilor, îmbunătățirea calității și a confortului la con
strucțiile de locuințe. Constructorii băimărem au dat în folosință, în 
primele luni ale acestui an, 264-apartamente—dintre care 36 înainte 
de termen. La alte blocuri se lucrează intens. Pentru a împărtăși și 
altor colective de șantiere experiența constructorilor din Baia Mare, 
redactorul nostru Ioan Vlanga a avut recent o discuție cu cîțiva 

‘ . i de șantiere.constructori clin cadrul grupului

De 5a început — 
o bună coordonare

— Șantierele noastre — ne spune 
tov. inginer Ltvlu Stoica, șeful gru
pului — au de executat în acest an 
1 049 de apartamente, 4 759 m.p. 
spații comerciale, precum și diferi
te construcții utilitare — 3 centrale 
termice, conducte de apă și cana
lizare etc. în plus avem de con
struit un complex al cooperației 
meșteșugărești și de terminat 
clădirea poligrafiei din Baia Mare, 

volum 
la în-

obiectiv în parte, în funcție de con
dițiile respective, forma cea mai co
respunzătoare de organizare a mun
cii și cele mai potrivite metode de 
lucru. Fișa tehnologică permite 
maistrului să' cunoască amănunțit, 
Ia începerea fiecărei lucrări, ce are 
de făcut și cum să organizeze mun-

Ancheta noastră

Pentru realizarea acestui 
de construcții, încă de 
ceputul anului am luat o serie 
de măsuri. Am căutat 
de toate să asigurăm o mai bună 
coordonare a muncii și a lucrărilor 
pe șantier. Activitatea șantierului a 
fost împărțită în 5 loturi : trei lo
turi execută lucrările de roșu, unul 
pe cele de finisaj și altul — insta
lațiile. Scopul urmărit a fost, în 
principal, obținerea unui ritm înalt 
de lucru, specializarea maiștrilor și 
a muncitorilor. Totodată, proiectul 
de organizare a șantierului a fost 
întocmit în mod judicios. Sînt sta
bilite aici, pînă în amănunt, toate 
lucrările, necesarul de materiale, 
utilaje și forțe de muncă. La în
tocmirea acestui proiect am avut 
în vedere necesitatea predării eșa
lonate și la termen a tuturor o- 
biectivelor. Ne-am propus să pre
dăm toate apartamentele pînă la 
30 noiembrie a.c. și, în același timp, 
să pregătim frontul de lucru pen
tru anul viitor.

Conducerea șantierelor a trecut, 
pe baza proiectului de organizare, 
la întocmirea graficelor de execuție. 
Acestea prevăd termenele de pre
dare pe luni a apartamentelor, miș
carea utilajelor principale și aju
tătoare, datele montării și demon
tării schelelor, precum și termene
le de execuție ale fiecărei faze de 
lucrări în parte — zidărie, insta
lații, finisaj. Graficele sînt urmă
rite riguros de conducerea șantieru
lui. Aceasta ne dă posibilitatea să 
cunoaștem în orice moment stadiul 
diferitelor operații, să luăm măsuri 
operative, care sa asigure ritmul de 
execuție ce ni l-am propus.

Pe baza experienței altor șantie
re am introdus și noi fișele tehno
logice. Ele indică, pentru fiecare

înainte

ca brigăzilor de constructori. Pe 
această bază s-a putut trece la a- 
plicarea unor metode avansate de 
muncă — cum este lucrul în „lanț“ 
— fapt care ne permite să asigurăm 
un ritm înalt de execuție și o cali
tate exemplară a lucrărilor. în ce 
privește conducerea directă și în
drumarea tehnică a punctelor de 
lucru, cadrele tehnice din conduce
rea grupului de șantiere au fost re
partizate pe obiective.

Munca brigăzilor — 
temeinic organizată

Maistrul Francise Nagy a subli
niat în discuția avută că asigurarea 
unui ritm înalt de 
lizarea de lucrări 
litate presupun o 
meinică a muncii, 
losi la maximum 
producție de care

execuție și rea- 
de bună 
organizare 
Pentru a 
capacitatea 

dispunem

ca- 
te- 
fo- 
de 

. . Și
a asigura o continuitate a lucrări
lor, am organizat munca în două 
schimburi. în cadrul schimburilor 
a fost făcută și o anumită secto- 
rizare. Schimbul I lucrează exclu
siv la lucrări de zidărie, în timp ce 
al doilea asigură front de lucru pe 
a doua zi pentru montarea elemen
telor prefabricate (boiandrugi și 
•Zișii) și turnarea betonului.

în vederea realizării unei produc
tivități sporite, maiștrii au trecut, 
împreună cu șefii de brigăzi, la o mai 
bună organizare a activității echi
pelor. O echipă de muncitori și 
mecanici de utilaje vine pe șantier 
cu puțin timp înainte de începerea 
lucrului. Echipa se îngrijește de 
pregătirea materialelor, verifică uti
lajele în așa fel îneît munca celor 
care intră în schimb să se desfă
șoare din plin. La fiecare obiectiv 
s-au stabilit locuri precise de de
pozitare a materialelor — în raza de

acțiune a schelei sau în imediata 
apropiere a utilajelor de ridicat. 
Cînd sosesc brigăzile, lucrările pre
gătitoare sînt încheiate, iar aprovi
zionarea cu materiale este asigurată 
pentru întreaga zi. în acest fel bri
găzile reușesc să lucreze zi de zi cu 
o productivitate sporită.

Brigăzile au fost alcătuite din 
muncitori cu grade diferite de ca
lificare, fiecare dintre ei fiind re
partizați pe faze și operații. Săptă- 
mînal, maiștrii analizează, pe baza 
graficelor de execuție, împreună cu 
șefii de brigăzi, stadiul lucrărilor, 
eventualele greutăți întîmpinate și 
stabilesc măsuri pentru zilele ur
mătoare. în. scopul ridicării cunoș
tințelor profesionale am " repartizat 
pe lingă fiecare muncitor cu înaltă 
calificare tovarăși mai noi în me
serie, cu mai puțină experiență. 
Asigurăm prin aceasta repartizarea 
judicioasă a forței de muncă și, în 
același timp, calificarea la locul de 
muncă a acelor muncitori dornici 
să-și însușească meseria de con
structor.

în discuția despre organizarea 
muncii pe’ șantier a intervenit și 
maistrul instalator Doru Ster.

— Pînă nu de mult — ne-a relatat 
el —pe șantier existau brigăzi de in
stalatori care executau toate opera
țiile de acest gen. învățînd din ex
periența altor șantiere, am trecut 
și noi la formarea brigăzilor spe
cializate pe fiecare categorie de in
stalații. în cadrul acestora, oamenii 
sînt repartizați în funcție de mese
ria lor. Avem în prezent brigăzi 
specializate de caloriferiști, instala
tori pentru rețele de apă și canal, 
electricieni etc. Aceste brigăzi exe
cută lucrările pe bază de acord glo
bal.

Pentru a ne încadra în ritmul lu
crărilor de construcții era nece
sar ca în cadrul brigăzilor să 
se formeze echipe care, în etapele 
de execuție a instalațiilor, să efec
tueze un singur gen de operații. 
Datorită acestui mod de organizare 
a muncii instalatorii au dobîndit o 
mai mare specializare și, ceea ce e 
mai important, a crescut producti-

OSTROV (coresp. „Scînteii“). La 
Ostrov a avut loc o consfătuire a ca
drelor de specialiști din agricultura re
giunii Dobrogea, care lucrează în sec
țiile de fond funciar și organizarea te
ritoriului din cadrul consiliilor agricole 
raionale și regional. Consfătuirea a 
avut ca temă combaterea eroziunii 
solului. Referatul prezentat, discuțiile 
purtate, precum și vizitarea terenuri
lor în pantă amenajate la Ostrov și 
Lipnița au constituit un prețios schimb 
de experiență pentru participanți.

Cu acest prilej au fost stabilite 
măsuri concrete care să ducă Ia re
darea de noi terenuri agricole prin 
lucrări ameliorative de prevenire și 
combatere a eroziunii. în acest an în 
regiunea Dobrogea se vor executa noi 
terase pe terenurile în pantă în su
prafață de 2 500 ha în vederea plan
tărilor cu pomi și viță de 
menea, peste 1 000 ha de 
tejate contra eroziunii se 
celor existente. Pentru

vie. De ase- 
pășune pro- 
vor adăuga 

prima dată 
în anul acesta se vor executa în a- 
ceastă parte a țării lucrări de comba
tere a eroziunii solului și pe terenuri 
arabile prin aplicarea de lucrări spe
ciale : culturi în fîșii, culturi în 
benzi tampon pe o suprafață ' de peste 
5 000 hectare.

a 
tali 
ștrandurilor.
mêla 3
rlla Tel. Floreasca 
n și Bineasa Iți 
deschid porțile azi.

călătoria pe Du- 
motonavele „Oltenița” și 
Itinerariul : Giurgiu-Șvinița. 

i orașului Giurgiu vor mai fi vl- 
Țurnu-Severin și insula Ada

Vizitele delegației de activiști 
ai P. C. ü. S.

Sîmbătă, membrii delegației de 
activiști ai P.C.U.S., în frunte cu to
varășul N. V. Podgornîi, împreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
vizitat regiunea Argeș. Oaspeții, în
soțiți de tovarășii Ștefan Matei, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Argeș, Constantin 
Sandu, președintele sfatului popu
lar regional, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat au vizitat o secție a stațiunii 
experimentale Argeș, precum și lu
crările de terasare efectuate pentru 
dezvoltarea producției viticole în 
localitatea Valea Mare, raionul 
Găești.

în continuare, oaspeții au vizitat 
terasele pentru vii din satele Go
lească și Izvorani și terasele pen
tru pomi fructiferi de la Valea 
Mare-Podgoria.

Membrii delegației s-au interesat 
îndeaproape de modul în cara au 
fost realizate lucrările de terasare, 
de recoltele obținute pe cele 42000 
de ha cu viță de vie și pomi fruo- 
tiferi, plantate în ultimii ani în re
giunea Argeș.

Tovarășul N. V. Podgornîl și cei
lalți membri ai delegației au apre
ciat călduros activitatea depusă de 
organizațiile de partid și de stat 
din regiunea Argeș pentru valorifi
carea terenurilor în pantă.

La Casa agronomului din Ștefă- 
nești, Comitetul regional de partid 
Argeș a oferit o masă în cinstea 
delegației.

Seara
P.C.U.S.

Trei lurnaUștl de la lumalul nr. 2 
al Uzinei „Vlctorla'-Calan, caro ob
țin lună de lună realizări de seamă 
In producție. De la stingă la dreapta: 
Gheorghe Ivașcu, prlm-topltor, Nico
lae Mcrteș ți Vasile SInglorzan.

Se extind procedeele 
tehnologice moderne

Toată atenția îngrijirii culturilor
Lucrările de îngrijire a culturilor 

continuă intens în întreaga țară. Im 
majoritatea regiunilor prașila I-a 
la sfecla de zahăr și floarea-soare- 
lui s-a terminat, iar la porumb și 
cartofi se apropie de sfîrșit în 
Banat și sudul țării. La toate cul
turile se desfășoară din plin prașila 
a II-a.

Pînă la 31 niai, așa cum rezultă 
din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii, prașila a'II-a la sfecla 
de zahăr a fost executată pe jumă
tate din terenurile cultivate, la 
floarea-soarelui pe 40 la sută, iar la 
porumb și cartofi pe 15-20 la sută. 
Această lucrare este aproape ter
minată la sfecla de zahăr în regiu
nile Dobrogea, Banat, Crișana și 
București.

Lucrările de îngrijire a culturilor 
sînt mult măi avansate în gospodă
riile agricole de stat unde s-a prășit 
a doua oară 70 la sută din supra
fața cultivată cu floarea-soarelui și 
30 la sută din cea ocupată cu po
rumb. Atît în gospodăriile agricole 
de stat cît și în gospodăriile agri
cole colective mecanizatorii și co-

delegația de activiști ai 
s-a înapoiat la București.

(Agerpres)(Continuare In pag. V-a)

vara

lectiviștii' fac lucrări de calitate. 
Urmînd recomandările Institutului 
central de cercetări agricole, ei se 
preocupă să execute prășitul în pe
rioade scurte de timp și să păs
treze densitatea optimă de plante la 
hectar.

îjn ultima vreme a plouat. în în
treaga țară, îmbunătățindu-se con
dițiile de vegetație a culturilor. 
Pentru păstrarea apei în sol și dis
trugerea buruienilor. Consiliul Su
perior al Agriculturii recomandă 
unităților ■ agricole socialiste să 
folosească toate mijloacele la exe
cutarea lucrărilor 
atenție 
crărilor de îngrijire pe loturile se- 
mincere, pentru a se obține semințe 
curate și de cea mai bună calitate. 
Este necesar de asemenea să se re
colteze la vreme lucerna și bor- 
ceagul și să se depoziteze în cît 
mai bune condiții. Totodată tere
nurile de pe care s-au strîns secara 
și borceagul să fie imediat însămîn- 
țate cu alte plante de nutreț pentru 
a se asigura cantități cît mai mari 
de furaje. (Agerpres)

de îngrijire. O
deosebită trebuie dată lu

Vara, parcurile, grădinile 
și pădurile Capitalei a- 

trag ca un adevărat magnet 
mii și mii de bucureșteni. Du
minica, mai ales, e o mare 
afluență de vizitatori în par
cul Herăstrău, la Mogoșoaia, 
Pustnicul sau în pădurea de 
pe malul Argeșului. Incepînd 
clin luna iunie și pînă toam
na, pe scene și estrade vor fi 
prezentate pentru bucureșteni 
numeroase spectacole, pro
grame de muzică ușoară și 
de estradă etc. Astfel, „Na
ționalul" va prezenta piese 
din repertoriul său la teatrele 
de vară din parcurile Herăs
trău, N. Bălcescu și 23 Au
gust. Spectacolele teatrului 
„C. I. Nottara“ se vor desfă
șura la Herăstrău, 23 August 
și grădina 9 Mai între 1 iunie 
și 15 iulie și 15 august — 15 
septembrie.

în stagiunea estivală — 4 
iulie — 21 iulie și 28 august 
— 14 septembrie, Teatrul
„Lucia-Sturdza Bulandra" va 
prezenta spectacole în parcu
rile N. Bălcescu, Herăstrău și 
la Teatrul de vară 23 August.

Iubitorii operetei vor reîn- 
tîlni între 1 și 7 iunie cîteva 
spectacole din actuala stagiu
ne, iar în luna iulie o serie de 
programe cu selecțiuni din 
operete. Grădina „Boema" va 
găzdui Teatrul satiric muzical 
C. Tănase.

spectacolele 
profesioniști în

Paralel 
artiștilor 
parcul de cultură și odihnă 
Herăstrău, pe tot timpul verii, 
vor evolua și artiștii amatori 
( echipe de dansuri, coruri, or
chestre, soliști instrumentiști 
și vocali). De asemenea vor a- 
vea loc întîlniri cu scriitori și 
oameni, de artă, simpozioane, 
conferințe etc. Un punct de 
atracție pentru tineret va fi 
casa de cultură din parc. Aici 
vor avea loc concerte de mu
zică populară și ușoară, pre
zentări de mari compozitori 
urmate de audiții pe discuri, 
diferite jocuri, d.ans etc. Nici 
cei mai mici vizitatori ai par
cului n-au fost uitați. Pen
tru ei vor fi prezentate spec
tacole de păpuși și marionete 
în interpretarea diferitelor 
formații de păpușari. Capul 
de afiș al activității estivale 
din parcul Herăstrău îl va 
constitui serbarea cultural- 
sportivă de la sfîrșitul lunii 
iunie. De dimineața pînă seara 
tîrziu, formații artistice de la 
Uzinele „Electronica“, Fabrica 
de încălțăminte „Dîmbovița" 
de la l.S.B. ș.a., orchestre 
de muzică populară, tara
furi, echipe de dansuri vor 
evolua pe scena și estradele 
parcului. Vor avea loc între
ceri de canotaj, schi pe apă 
etc. Serbarea va cuprinde și 
o demonstrație aviatică, din

care nu vor lipsi acrobațiile 
și lansările cu parașuta.

O bogată activitate cultural- 
artistică se va desfășura și în 
parcurile 8 Mai, Izvor și 23 
August. O dată pe săptamînă 
în piețele „Obor", „Unirii" și 
„Ferentari" vor fi organizate 
proiecții cinematografice în 
aer liber.

★
Era firesc ca atenția ar

tiștilor și organizatorilor să 
se îndrepte și spre pă
durile Mogoșoaia, Băneasa, 
Snagov, Pustnicul și Buda- 
Argeș. în fiecare duminică vor 
prezenta spectacole aci artiști 
amatori din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei. 
La jumătatea lunii iulie și în
ceputul lunii august vor avea 
loc serbări cîmpenești dedi
cate muncitorilor din diferite 
ramuri de activitate. în a- 
ceste zile, în toate pădurile 
din împrejurimile Bucureștiu- 
lui vor fi organizate excursii, 
cu participarea muncitorilor 
din întreprinderile metalur
gice, textile sau a celor din 
telecomunicații și transpor
turi, cooperative ș.a. Reperto
riul estival de pe estradele 
din pădurile amintite mai sus 
se va încheia cu serbarea din 
15 septembrie.

GH. PETRESCU

Tîrgu-Mureș. 
In fața unul 
ștand de 

cărți.
(Foto f 

Gh. Vințllă)

în vederea prelungirii duratei de 
funcționare a cuptoarelor Martin 
intre reparații, oțelaril de la Com
binatul siderurgic Reșița au introdus 
procedeul de curățire a vetrelor 
cuptoarelor cu ajutorul aerului com. 
primat. Aceasta a asigurat o mal 
bună aderență a materialului de 
ajustare 'a vetrelor, precum și redu
cerea consumului de dolomită Ia 
aproape jumătate față de cantita
tea folosită pînă acum.

Extinderea aplicării acestui pro
cedeu la toate cuptoarele a dus la 
mărirea durabilității vetrei și redu
cerea timpului de reparare la cald 
ou aproape 25 la sută. Pe această 
cale, oțelarli reșițeni au sporit tim
pul efectiv de funcționare a agre
gatelor și au reușit să elaboreze în 
plus față de planul producției pe 
ultimele două luni mai mult de 500 
tone oțel.

La sfîrșit de saptamina
SPRE MUNȚI : Aproape 2 000 de bu

cureșteni au pornit ieri cu trenurile și 
autocarele ONT „Carpați” să petreacă 
sfîrșitul de săptamînă în munți. Ținta 
excursiilor sînt cabanele din Bucegi, 
stațiunile și localitățile de pe Valea 
Prahovei șl Valea Oltului, Muntele 
Roșu, cabana Voinea, Cîmpulung Muscel, 
Rucăr, Brașov etc.

PE DUNĂRE t Timp de 3 zile clteva 
sute de oameni ai muncii din Întreaga 
țară fac o frumoasă 
năre cu 
„Carpați’ 
In afara 
zitate 
Kaleh.

adresa 
institutului

Răsfoind poșta zilei sosită pe a- 
dresa Institutului agronomic din 
Iași, decanul facultății de Horticul- 
tură. s-a oprit asupra unui plic mai 
puțin obișnuit. Expeditorul P Stațiu
nea agricolă experimentală Brăila. 
„Mulțumim colectivului de profe
sori de la Institutul agronomic din 
Iași — se spunea în scrisoare ■— 
pentru contribuția la formarea tine
relor cadre de specialiști în agricul
tură care au dovedit la noi o bună 
pregătire. Mulțumim și tuturor stu-

denților care. In timpul practicii fă
cute la noi, au executat lucrări de 
cea mai bună calitate...“

Îndrăgostiți de profesia aleasă, stu
denții grupelor 324 și 325, care au 
făcut practica la această stațiune, au 
căutat să aplice cele învățate. Și, In- 
tr-adevăr, tăierile în livadă, la vie, tn 
pepiniere, ca și lucrările executate 
în cadrul sectorului legumicol au 
fost aplicate ou succes.

Practica au desfășurat-o sub con
ducerea asistentului Gheorghe Dro- 
botă, nu numai specialist în agricul
tură, ci și jucător tn echipa na
țională de rugbi. Nu demult primise 
înalta distincție „Ordinul Muncii ci 
a III-a“.

In timpul liber, studenții ieșeni 
s-au tntîlnit cu muncitorii de la U- 
zinele de utilaj greu „Progresul", cu 
studenții din Galați. Și-au împărtă
șit unii altora din experiența căpă
tată, s-au legat prietenii.

N. ST. POPOVICI 
student

■
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Mobilă adaptată

vedere a noului ștrand din Timișoara. (Foto : M. Andreescu)

părți, permițînd amenajarea inte
riorului în chip diferit, după ne
cesități. în locul garniturilor cu 
piese inutile sau. exagerate ca 
proporție, ar fi bine să se fabrice 
camere de zi, dormitoare și ca
mere pentru copii, garnituri la 
care fiecare detaliu șă-și justifice 
utilitatea. Acestea se mai cer coțrț- 
pletate cu mobilă de bucătărie 
potrivită.

De un real folos ar fi organiza
rea mai multor expoziții de mobi
lă în apartamentele nôi, procedeu 
folosit de altfel de ministerele 
Economiei Forestiere și Comerțu
lui Interior. Ele ar putea servi nu 
numai la orientarea publicului, ci 
și la educarea gustului în ceea ce 
privește armonizarea mobilei cu 
covoarele, perdelele și alte obiecte 
de decor.

arh. VIRGIL SALVANU 
conferențiar

Ia Institutul de arte plastice-CIuj

în anul 1959, sub îndrumarea co
mitetului regional de partid, în Ba
nat a început o largă acțiune pen
tru extinderea mecanizării lucrări
lor la cultura porumbului, care ne
cesită, în perioade de timp scurte, 
un mare volum de lucrări. S.M.T. 
Biled a organizat în cîteva gospo
dării colective loturi demonstrative 
de mecanizare a lucrărilor pentru 
întreținerea porumbului spre a con
vinge, în acest fel, pe colectiviști de 
avantajele mecanizării. Colectiviștii 
au văzut că prin folosirea mijloa
celor mecanizate, prașilele se pot 
executa în cîteva zile pe suprafețe 
mari, la un nivel calitativ superior. 
Executarea lucrărilor de întreținere 
cu mijloace mecanizate a adus în
semnate sporuri de recoltă. La 
G.A.C. Șandra, pe un lot de 20 hec
tare s-au obținut 3 800 de kg de po
rumb boabe la hectar în timp ce 
de pe restul suprafeței s-au cules 
3 100 de kg la hectar.

Pe baza rezultatelor dobîndite. în 
1959 și 1960, S.M.T.-urile au primit 
sarcina să extindă mecanizarea la 
cultura porumbului. între gospodă
riile colective și S.M.T. au fost în
cheiate înțelegeri scrise, în care erau 
prevăzute: suprafața pe care tre
buie organizate loturile de mecani
zare. cantitățile de îngrășăminte na
turale și minerale cu care să fie 
fertilizate, numărul de tractoare și 
de mașini agricole pe care trebuie 
să le dea S.M.T. pentru me
canizarea liicrărilor la cultura po
rumbului etc. Loturile au fost re
partizate celor mai buni tractoriști. 
Mecanizatorii au fost instruiți te
meinic cu privire la agrotehnica po
rumbului. Ei s-au străduit să aplice 
întocmai în practică cunoștințele 
dobîndite pentru a obține recolte 
cu mult mai mari decît cele dobîn
dite pe restul suprafețelor. Rezulta
tele nu s-au lăsat așteptate. An de 
an au crescut numărul de loturi, 
suprafața lor, producțiile obți
nute. De la 8 loturi însumând 854 
de hectare cîte au fost în 1960, 
anul acesta există 54 loturi cu o su
prafață de 5 347 de hectare.

Fără îndoială că introducerea se
mințelor de porumb dublu hibrid, 
sporirea cantităților de îngrășămin
te cu care au fost fertilizate tere
nurile etc au avut un rol hotărîtor 
în creșterea producției. Nu se poate 
însă neglija contribuția adusă în 
acest scop și de mecanizare — atît 
prin extinderea sortimentului de 
lucrări cît și prin îmbunătățirea ca
litativă a acestora,

Iată un exemplu care ilustrează 
avantajul loturilor de mecanizare 
complexă. La gospodăria colectivă 
din comuna Șandra, pe aceste loturi 
au fost obținute, anul trecut, 5 286 
de kg de porumb boabe la hectar. 
Anual, gospodăria fertilizează circa 
130—150 ha, cu cîte 30 tone de gu
noi de grajd, prin rotație. Pe unele

nual, pe rînd. în felul acesta se asi- 
incepc o gură patru prașile mecanice și trei 

manuale.
După primii ani de lucru pe lo

turi, la cultura porumbului, a cres
cut simțul de răspundere al meca
nizatorilor pentru obținerea recol
tei planificate și colectiviștii au 
votat în adunările generale să se 
organizeze loturi de mecanizare 
complexă pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb. De ce s-a în- 
tîmplat astfel? Pentru că prășitul 
mecanic costă mai puțin, iar brațele 
de muncă eliberate de la aceste lu
crări au fost folosite la executarea 
lucrărilor la culturile tehnice (sfe
clă de zahăr, tutun, cînepă), în sec
torul zootehnic etc.

în acest an întreaga suprafață 
cultivată cu porumb în gospodă
riile colective deservite de S.M.T. 
Biled este împărțită în loturi de 
mecanizare complexă. în prezent, 
lucrîndu-se în sistemul rulant con
tinuu culturile sînt foarte bine în
grijite, Astfel, am terminat cele 
două prașile date cu sapa rotativă 
și cele două cu ajutorul cultivato
rului, și continuăm cu prașila III-a 
mecanică.

Succesele dobîndite de S.M.T. Bi- 
. . ...... . .. . .. . led pe loturile de mecanizare com-

nat, Sra pornit la lucru cu mașinile jplexă se datoresc permanentizării 
„2 SPC 2" reglate pentru a distribui " 
boabele în rînduri depărtate la 80 
cm unul de altul. La 3—4 zile după 
semănat s-a dat cu grapa eu colți 
reglabili, pentru a se distruge bu
ruienile și a se afina solul, Cînd 
plantele au răsărit și au avut 4—5 
frunze s-a dat cu sapa rotativă (în 
general începîndu-se lucrul pe la 
ora 10, după ce se ridică rouă, pen
tru a nu se rupe plantele). La alte 
6—7 zile s-a executat prima prașilă. 
începînd de la această fază, s-a lu
crat în sistem rulant-continuu, adi
că terenul este lucrat de la un ca
păt la celălalt și apoi se reia totul 
de la început fără întrerupere, pînă 
la ultima prașilă.

Folosind din plin mașinile și 
timpul de lucru, tractoriștii reali
zează cîte 12—15 hectare de prășit 
pe zi; în 4—5 zile ei termină o lu
crare. După prima prașilă mecanică 
(executată la 8 cm cu viteza Il-a 
mare) se dă din nou cu sapa rota
tivă, în lungul rîndurilor, reglată 
pentru adîncimea de 5—6 cm, mer- 
gîndu-se cu tractorul în viteza IV 
mare sau V mică (11—12 km/oră). 
Urmează apoi răritul (asigurîndu-se 
42—45 de mii de plante recoltabile 
la hectar) odată cu prima prașilă 
manuală pe rînd. în continuare se 
execută prașilele mecanice II și III 
și IV, tractorul avînd viteza III 
mare sau IV mică, iar cuțitele cul
tivatorului fiind reglate la adînci
mea de 4—6 cm ; alternativ, colec
tiviștii execută prașilele 2 și 3 ma-

suprafețe se folosesc și îngrășă
minte chimice. Cînd se î 
nouă lucrare, la capătul tarlalei sînt 
prezenți inginerul agronom, briga
dierul de cîmp și șeful brigăzii de 
tractoare. Ei dau indicații tehnice 
referitoare la adîncimea de lucru, la 
viteza de înaintare, la distanța în
tre rînduri etc. — și asistă la tra
gerea primelor brazde pentru a sta
bili calitatea ce trebuie respectată 
pe întreaga suprafață. La recepție 
n-a fost refuzată nici o lucrare.

întreaga suprafață cultivată cu 
porumb (390 hectare) este împărți
tă în loturi de cite 50—80 hectare,

Din experiența S.M.T. 
Biled, regiunea Banat

care sînt repartizate tractoriștilor 
Nistor Anton, Matei Kilcher, Anton 
Henning și Ioan Weimer. în toam
nă, întreaga suprafață a fost arată 
adînc cu plugul prevăzut cu scor
monitor ; în primăvară ogorul a fost 
lucrat cu grapa cu colți reglabili. 
Patul germinativ a fost pregătit în 
ajunul și în ziua semănatului, cu a- 
jutorul grapei cu discuri în agregat 
cu grapa cu colți ficși. Cînd, trei zile 
la rînd, solul a atins temperatura 
de 8-10°C la adîncimea de semă-

brigăzilor de tractoare în cadrul 
gospodăriilor colective, atenției a- 
cordate ridicării nivelului profesio
nal al mecanizatorilor.

Folosind experiența cîștigată în 
organizarea lucrului pe loturi de 
mecanizare complexă, mecanizatorii 
stațiunii noastre sînt hotărîți să 
contribuie la obținerea unor recolte 
și mai bogate de pe terenurile pe 
care le lucrează. Aceasta este prin
cipala noastră sarcină, de cea mai 
mare răspundere.

Ing. GHEORGHE FURFURICÄ 
directorul S.M.T.-Biled 

regiunea Banat

LISTA DE CIȘTIGURI

Tragerea de bază din 31 mal 1963

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștigurl

Ciștigurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 Iei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și .25 lei primesc >/2, >/t respectiv >/„ din 
cîștigurile de mai sus, în care este 
cuprinsă șl valoarea nominală a obliga
țiunii cîștigătoare.

★
La tragerea do amortizare a asigură

rilor mixte de persoane ADAS din 31 
mai 1963, au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1. C.O.D., 2. I.W.L., 3. P.Z.Z., 4.
G.W.Y., 5. S.V.P., 6. M.W.S., 7. C.D.T., 
8. I.U.D.

Zecile de mii de apartamente 
din blocurile înălțate pe întreg 
cuprinsul țării sînt o dovadă a 
succeselor deosebite obținute în 
acest sector. Desigur, amenajarea 
corespunzătoare a noilor aparta
mente presupune și o mobilă 
adecvată. în numeroase expoziții 
și magazine, mai ales în București, 
sînt prezentate publicului garni
turi de mobilă moderne și fru
moase. Amenajarea locuinței con
stituie subiectul unor dezbateri în 
presă și în revistele de specialita
te. Recent, s-a publicat și o carte 
pe această temă,

în magazine mai întîlnești 
însă garnituri neadecvate noi
lor locuințe, piese voluminoase, 
grele. Mobila corespunzătoare ar
hitecturii noastre actuale ar tre
bui să fie o sinteză a cerințelor 
de confort și estetice, o mobilă 
ușoară, formată din elemente 
care să se poată alătura sau des-

* *
Pornind de la această scrisoare, ne-am adresat ton. A. Patraulea, direc

tor general în Ministerul Comerțului Interior, cu rugămintea de a informa 
pe cititorii ziarului despre unele preocupări actuale ale colectivelor din 
acest sector și despre sortimentele contractate pentru a. doua jumătate a 
anului. Publicăm mai jos cele relatate ;

Eforturile proiectanților, ale între
prinderilor producătoare și ale comer
țului sînt îndreptate spre elaborarea 
unor tipuri de mobilă cît mai cores
punzătoare noilor locuințe, a unor 
garnituri și piese separate într-o li
nie nouă, moderpă, capabile să răs
pundă cerințelor actuale. Cu ajutorul 
unor studii întocmite în colaborare 
cu Ministerul Economiei Forestiere și 
C.S.C.A.S., au fost stabilite gabarite 
mai potrivite pentru garnituri și 
piese. Au fost revăzute, de exemplu, 
dimensiunile dulapurilor și ale altor 
piese, iar interjoarele lor sînt judicios 
compartimentate, permițînd o mai 
bună folosire.

Imaginea îmbogățirii sortimentului 
în semestrul următor poate fi redată 
sintetic prin următoarele cifre : 12 gar
nituri, 4 noi tipuri de bucătărie, nu
meroase piese separate. Acestea au 
fost selecționate dintre modelele pre
zentate la . o preexpoziție de către 
Ministerul • Economiei Forestiere, ex
poziție care a relevat tendința de 
înnoire în ^producția de mobilă. Ea a 
scos însă la iveală și unele lipsuri mai 
vechi : producerea fotoliilor, meselor, 
canapelelor într-un sortiment restrîns, 
neglijarea pieselor mărunte, folosirea 
încă insuficientă a unor materiale 
noi. Nădăjduim că pînă la contractări-

pc piață dormi- 
realizate într-o 

în combinații de 
o altă variantă a

le viitoare asemenea deficiențe vor fi 
înlăturate, că se vor face în continuare 
eforturi pentru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru organizarea unui 
control exigent de calitate în toate 
întreprinderile.

Vor fi trimise 
toare „Lignostrat“, 
linie modernă și 
culori deschise și
acestui tip, care cuprinde un divan de 
colț cu ladă, în loc de pat. în com
pletare, se vor pune în vînzare și piese 
separate în același stil : comode cu 
vitrină și meSQ extensibile. Mai 
apar și garnituri de camere de zi, 
printre care garnitura Adriana ; aceas
ta a fost contractată în urma aprecie
rilor de care s-a bucurat din partea 
publicului. Ea cuprinde, între al
tele, o bibliotecă-vitrină, avînd un 
loc special prevăzut pentru pic-up și

magnetofon, o masă extensibilă cara 
ocupă un spațiu restrîns.

Camerele combinate, pe care cum
părătorii continuă să le solicite, au 
fost și ele îmbunătățite. Garniturile 
sînt formate dintr-un număr de piese 
care pot răspunde unor funcțiuni 
multiple. Trei din aceste modele vor 
lua în scurtă vreme calea magazine
lor : „Cormoran“, „Orhideea“ și „Ele
gant”. Garnitura „Elegant” are un 
dulap cil uși - glisante; „Orhideea”, 
prin componența și dimensiunile pie
selor, este .ușor adaptabilă la orice fel 
de locuință ; ^Cormoranul" cuprinde 
un dulap cu bar,- un divan de colț, o 
comodă cu oglindă etc.

S-au mai introdus în producție și 
se vor găsi în magazine în semestrul 
care vine, canapele extensibile (pre
văzute cu ladă de așternut) pentru 
două persoane. Printre piesele sepa
rate se află biblioteca „Paloma“, for
mată din corpuri ce pot răspunde u- 
nor întrebuințări diferite, începînd de 
la păstrarea cărților, a unor aparate 
muzicale și pînă la transformarea unei 
uși a dulapului în masă de scris sau 
servit.

Tapiseria noilor garnituri va fi și ea 
în concordanță cu linia mobilei. Sto
felor cu desene florale nestilizate 
le iau locul cele cu desene geo
metrice sau într-o singură culoare, 
avînd în componența lor fire sinte
tice. S-au făcut pași înainte și în ceea 
ce privește coloritul. Treptat se in
troduc și procedeele noi de montare 
a tapiseriei — pe arcuri orizontale 
sau chingi elastice cu inserție textilă, 
peste care se așează un 
cauciuc spongios.

Pentru ridicarea nivelului 
vire a populației, o atenție 
va fi acordată prezentării 
noile magazine urmînd a fi 
te în viitor în localuri spațioase, care 
să asigure expunerea unui sortiment 
cît mai complet. Preocupările noastre 
au în vedere și studierea posibilități
lor de îmbunătățire a transportului, 
prin folosirea de autodube capitonate. 
Aceasta ne va permite ca, într-un vii
tor apropiat, să putem asigura trans- . 
portul și montarea garniturilor la do
miciliul cumpărătorilor.

strat de

de deser- 
deosebită 
mobilei, 

amenaja-

a unor materiale

Grădina botanică din Tîrgu Mureș
Ț1RGU MUREȘ 

resp. „Scînteii"). — 
cent, pe adresa grădinii bo
tanice a Institutului de. 
medicină și farmacie din 
Tîrgu Mureș a sosit o scri
soare din partea grădinii 
botanice a R.S.S, Letone 
din Riga, prin care cere 
să i se trimită o serie de 
semințe de diferite plante 
printre care de gălbenele, 
(filimică) din familia com-

(co- 
Re-

pozeelor. Este vorba des
pre o plantă decorativă 
care în ultimul timp se 
folosește și în scopuri te
rapeutice, 
prietăților 
zante.

Grădina
Tg. Mureș face schimburi 
de semințe cu grădinile 
botanice dintr-o serie de 
țări ca U.R.S.S., Franța,

datorită pro- 
sale cicatri-

botanică din

R. F. Germană, R. D. 
Germană, Polonia etc. A- 
ceastă instituție care ser
vește mai ales scopului di
dactic și științific experi
mental se întinde pe o su
prafață de un hectar și 
jumătate. Pe această su
prafață relativ restrînsă se 
cultivă 628 specii de plan
te medicinale din țară și 
aclimatizate.

de 
în 

Ol. 
ob-

OLTENIȚA. Magazinul alimentar cu autoserviră al cooperației de consum.

Cinematografe)
ust-

(Foto t Agerpres)La prașila a doua la porumb

î

De o parts și de alta a pîrîului 
Cioiana se înalță o adevărată pă
dure de sonde ; drumuri moderni
zate urcă în serpentină, costișele 
făcînd legătura între parcul 
sonde. Ne aflăm la Țicleni, 
inima cîmpurilor petroliere ale 
teniei. Petroliștii de aici au
ținut pînă acum cel mai bun punc
taj în întrecerea ce se desfășoară 
între schelele petroliere din regi
une. Iată pe scurt bilanțul acestei 
întreceri : în 5 luni, ei au dat can
tități însemnate de țiței peste plan 
și aproape 2 000 000 lei economii la 
prețul de cost. Tovarășii de la co
mitetul de partid și din conducerea 
'Schelei ne-au vorbit despre contri
buția adusă la îndeplinirea anga
jamentelor de către sondorii din 
brigăzile de reparații, „medidii“ 
șondelotr, cum li se spune aici. 
I-am cunoscut apoi pe cîțiva dintre 
ei la lucru.

*
Pe coama unui deal se profilea

ză silueta sondei 293. De 3 ani, 
această sondă n-a mai dat țiței. 
In jurul ei se află acum o instala
ție modernă de foraj. Brigada de 
reparații condusă de maistrul Nis
tor Dobrescu lucrează la reactiva
rea sondei. în drum spre brigadă, 
inginerul Emil Preoțescu, șeful 
serviciului producție al schelei, 
ne-a povestit pe scurt despre is
toricul acestei sonde.

Ultimul raport de producție al 
acestei sonde datează din 23 iunie 
1960. în el se menționa scoaterea 
din producție a sondei. Pe neaș
teptate apăruseră viituri de apă și 
nisip, semn că undeva, în adînc, 
presiunea straturilor spărsese co
loana de extracție. S-a încercat 
repararea ei prin cimentarea sub 
presiune a spărturilor. Viiturile de 
apă și nisip însă reapăreau. 8 
asemenea încercări au făcut bri
găzile de reparații, dar fără nici 
un rezultat. Cînd s-a discutat din 
nou, la începutul anului, despre 
această sondă, părerile erau îm
părțite. Cîțiva maiștri și ingineri 
erau de părere că sonda ar tre
bui forată din nou.

— Să mai încercăm odată, a 
spus maistrul Nistor Dobrescu. Cer 
ëa brigada pe care o conduc să

preia lucrările pentru repararea 
sondei.

Iși expuse apoi planul de lucru. 
Propunerea a fost sprijinită de or
ganizația de partid și de condu
cerea schelei. în ajutorul brigăzii 
a fost adusă o instalație specială 
de carotaj radioactiv — „ochiul a- 
tomic“, cum îi spun petroliștii. In 
urma acestor investigații s-a aflat 
că pe o porțiune de 400 metil, co
loana era 'spartă în mai multe 
locuri.

Ca să redai producției o sondă 
cu asemenea avarii este un lucru 
greu, care cere multă băgare de 
seamă. Alegerea unei soluții gre
șite sau neglijarea unui mic amă
nunt, poarte compromite întreaga 
lucrare. Dar 
brescu nu este omul care 
se pripească. împreună cu ingi
nerii și geologii schelei, a studiat 
încă odată situația sondei și a 
ales pentru repararea ei o soluție 
folosită foarte rar pînă atunci în 
schelă. Pe întreaga distanță unde 
coloana prezenta avarii s-a stabi
lit cimentarea unui manșon meta
lic, apoi forarea miezului de ci
ment. Dar iată-ne ajunși la bri
gadă.

maistrul Nistoi Do
sa

neîn-
Se forează acum ultimii 

ai miezului de ciment. Bri- 
lui Dobrescu este alcătuită 
12 oameni. Lucrează în 3

a stat de vorbă

dăm sonda în 
de zile — le-a

să
40
putem scurta acest 

vom lucra de la în
să

*
Lucrările de reactivare a sondei 

293 au început cu vreo 20 de zile 
în urmă. Soluția aleasă s-a dove
dit cea mai potrivită. Săgeata de 
pe graficul sondei urca 
cetat. 
metri 
gada 
din
schimburi. înainte de a începe lu
crările la 6ondă, 
cu oamenii.

— Trebuie 
producție în 
spus el. Dar 
termen dacă
ceput cu atenție. Instalațiile 
funcționeze zi și noapte neîntre
rupt. Ce ziceți, primiți ?

A stat apoi de vorbă și cu șefii 
de schimb, le-a explicat amănunțit 
planul lucrării, a împărțit sarci
nile pe oameni. S-a îngrijit ca bri
gada să aibă la îndemînă tot ceea 
ce trebuia — scule, dispozitive, 
piese de rezervă.

Maistrul Nistor Dobrescu lucrea-

ză da 10 ani în schele. Deși destul 
de tînăr, el se bucură de respectul 
și prețuirea întregului colectiv, 
într-o baracă improvizată lîngă 
sondă se află un caiet de însem
nări șl cîteva cărți de speciali
tate. Le-a adus de la biblioteca 
tehnică. Dar nu este singurul din 
brigadă care învață. Sondorii Ale
xandru Grecu, Constantin Chilim- 
ban. Dumitru Șorega și alții din 
brigadă urmează cursurile dé ri
dicare a caliiicării.

Deși se forează în ciment sapa 
înaintează zilnic cîte 60—65 m. 
Toate cele trei schimburi sînt în 
întrecere. Pînă nu de mult, schim
bul de noapte obținea realizări 
mai mici. Noaptea nu se schimba 
nici sapa. Intr-o seară, sondorul 
șef Alexandru Grecu a cerut să 
iacă noaptea această operație.

— O faci pe răspunderea ta, i-a 
spus șeful brigăzii.

— Nici nu mă gîndesc altfel, 
i-a răspuns el.

Totuși, seara, ca din întîmplare, 
motivînd că s-a odihnit prea mult, 
Dobrescu a rămas la sondă. Ope
rația s-a făcut ca și ziua. Repede 
și în bune condiții. La sondă sînt 
multe asemenea situații cînd se 
cere ca unele operații — ca schim
barea sapei, introducerea prăji
nilor și altele — să se facă cu re
peziciune și cu mare atenție, alt
fel se pot întîmpla accidente a 
căror remediere poate dura zile în 
șir. Tocmai de aceea maistrul 
Nistor Dobrescu este întotdeauna 
prezent în mijlocul oamenilor cînd 
se execută asemenea operații, fie 
că este ziua sau poate noaptea.

Sonda 293, a treia reactivată de 
brigada lui Dobrescu, de la înce
putul anului, va da 
zile din nou țiței.

★
„Medicii“ sondelor 

acum producției un 
tant de sonde, iar la
cută acum ultimele lucrări. Sporul 
de producție realizai numai ps a- 
ceastă cale se ridică la cîteva mii 
de tone de țiței. Aceasta este con
tribuția brigăzilor de reparații la 
îndeplinirea angajamentului anual 
luat de întregul colectiv.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne : Cio Cio-San — (orele 
11)î Boema — (orele 19,30). Teatrul de 
6tat de operetă (Sala Teatrului): Sărutul 
Clanitei — (orele 10,30; Mam-zelle Ni- 
touche — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale (Sala Comedia) : Mac
beth — (orele 10); Apus de soare — (o- 
rele 20). (Sala Studio) : Adam șl Eva — 
(orele 10); Ancheta — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru): Antoniu 
și Cleopatra — (orele 10); Vlaicu Vodă
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Scanda
loasa legătură dintre domnul Kettlé și 
doamna Moon — (orele 10,30); Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 10 și orele 19,30). (Sala Studio — 
str. Alex. Sahia nr. 76 — spectacolele 
Teatrului Național Craiova) : A două
sprezecea noapte — (orele 10); Năpasta — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) ; O felie de lună — 
(orele 11); Chirița în provincie — (orele 
20). (Sala Libertatea): Emil șl detectivii
— (orele 10); Misterul cizmei — (orele 
16). Teatrul Muncitoresc C'.F.R.-G'iulești 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Măria sa 
bărbatul — (orele 19,30). Teatrul Evre
iesc de Stat : Tevie lăptarul — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy): Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din Calea Victoriei 174): Expoziția de mu
zică ușoară — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei): A fugit un tren
— (orele 11). Circul de Stat : Pe aripile 
prieteniei — (orele 16 și orele 20).

Săptămîna filmului pentru co
pil, școlari și tineret : Călătoriile Iui 
Gulliver : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Intîlnire la ora 8 i 
Unirea (11; 15; 17; 19).

peste cîteva

au îedart pînă 
număr - impoi- 
altele se exe-

CINEMATOGRAFE : Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15), 1 Mal (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,45), Grivița (0; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20), Arenele Li
bertății (orele 20), G. Coșbuc (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Alex. Sahia (10 ; 
12,15; 14,30), Stadionul Giuleștl (orele 20), 
Plaja : Republica (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
19; 21,15), Grădina Progresul (orele 20,15). 
Niciodată : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (10,15; 12; 14,15: 16,45; 18,45; 20,45). 
Cerul n-are gratii: rulează la cinema
tografele București (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21), Gh. Doja (10; 12,15; !6; 18,15;
20,30), Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17 ; 
19; 21). Noaptea pe autostradă : rulează 
la cinematografele Flacăra (12; 16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15,30; 18 — grădină 20,30), 
Luceafărul (10,30; 16; 18,15; 20,30 — gră
dină 20). Tinerețea Iui Maiakovski: Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Umbre albe — cinemascop : Gră
dina Elena Pavel (orele 20,15). Țarcul : 
rulează Ia cinematografele V. Alecsan- 
dri (16; 18,30; 21), Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Vîrsta dragostei; 
rulează Ia cinematograful I. C. Frimu 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21). Floarea 
de fier : victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30, 
18,30; 20,30), înfrățirea între popoare 
(11,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița (10, 12 ;
14; 16,30; 18,45; 21). Apartamentul — cine
mascop: Lumina (rulează în continuare

: de la orele 9,30 pînă la orele 14, după- 
! amiază 16,15; 18,45; 21). Program de filme 

documentare : rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. Intrigă și iubire : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(15,45; 18,15; 20,45). Mamelucul : Giuleștl 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30), V. 
Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30 — grădină 
20). Raidul vărgat : Cultural (10,30; 15 ;
17; 19; 21). Toată lumea c nevinovată : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 9 pînă" la 
orele 21), 16 Februarie (11; 16; 18; 20). Con
tele de Monte Cristo — cinemascop (am
bele serii):. 8 Martie (11; 15; 18,45 — gră
dină orele 20). Camelia: rulează la ci
nematograful C-tin David (15; 17; 19; 21). 
Divorț italian: rulează la cinematogra
ful T. Vladlmirescu (16; 18; 20) șl Gră
dina Alta (orele 20,45). Haiducii din Rio 
Frio: Munca (12; 15; 17; 19; 21). Frații 
— cinemascop: Popular (15; 17; 19; 21). 
Idiotul: Arta (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Rocco și frații săi — 
ambele serii: 23 August (10; 13,30, 17, 
20,45 — grădină 21), Floreasca (16,30; 20), 
Libertății (10; 13,30; 17; 20,30 — grădină 
20), Olga Banele (15; 18 — grădină 20,30). 
Cabotinul: rulează la cinematograful M. 
Eminescu (11,30;' 16; 18,15; 20,30). Rîul și 
moartea : rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie (15; 17; 19 — grădină orele 20). 
Fata cu ulciorul: Grădina Unirea (orele 
20,30). A fost prietenul meu: rulează la 
cinematograful G. Bacovia (11,30; 15,30; 18; 
20,30). Drumul spre chei: Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). Cumpără-ți un balon : 
30 Decembrie (10; 15; 17; 19; 21), B. De- 
lavrancea (11 : 16 ; 18; 20). Marile spe
ranțe: rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (11; 15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
14,50 Transmisiune de la Moscova: „Fi
nalele campionatelor europene de box”. 
In jurul orei 17 — Transmisiune de la 
stadionul „23 August" : Meciul interna
țional amical de fotbal dintre echipele 
de tineret ale R.P. Romîne și Angliei. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — Pa
gini de umor din literatura clasică. 19,55 
— în camera de creație a lui Prometeu. 
20,05 — Filmul „Scrisoare de la o necu
noscută“. 21,30 — Cu aparatul de filmat 
la expoziția de pictură, sculptură și gra
fică de là Muzeul de Artă al Republicii 
Populare Romîne. 21,50 — Noutăți în 
muzica ușoară. In încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 iunie. în țară : Vremea se menține 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
Vor cădea ploi sub formă de averse, mai 
frecvente în sudul și estul țării. Vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 17 șl 27 de grade. In 
București : Vremea se menține schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi sub. formă de averse mal ales 
după-amiaza. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în general stațio
nară.



în pregătire : O monografie
despre Enescu

In noul cartier Țiglina din Galați

a

contemporană

Sub pămîntul pa

Cum se nasc temeliile

(Continuare în pag. IV-a)
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Joc în doi
Din plastica Iui Mihail Gion

despre „suprastructură"

Programe artistice 
pentru cei mici

După ce coboară pe o serpentină lină, cea mai înaltă terasă a 
orașului, avîntată ca un balcon uriaș deasupra Dunării, avind o 
perspectivă deschisă șt peste apele Șiretului, după ce lasă în urmă 
locomotivele șuierînd în stația Bărboși, șoseaua spre București se 
ramifică brusc spre dreapta, alergind spre inima timpurilor pe o 
largă autostradă, scurmată încă pe alocuri de buldozere, dar prelun
gită mereu de dalele pătrate ale betoanelor. Unde aleargă această 
nouă autostradă sub brațele întinse, ca de salut, ale luminilor fluo
rescente ?

De fapt, Combinatul Siderurgic în
cepe cu mult înaintea acestei rami
ficări, încă de De acea terasă ves
tică a Galaților, denumită dealul 
Țiglinei.

La Galați experiența construcțiilor 
noastre urcă încă o treaptă. De la 
bun început se zidește aici te
meinic și definitiv. Deci: de la pri
mul metru pătrat de drum — auto
străzi, șosele de beton. Deci: delà 
primele cupe de pămînt excavat — 
canalizare cu tranșee adînci de 
12—18 metri, galerii subpămîntene. 
tunele-lumină, abur ș, ană. Deci: 
de la primii metri cubi de fun
dație — o bază industrială mo
dernă care să asigure șantierului 
toate elementele prefabricate și de 
montaj. Deci: nu barăpi . provizorii, 
ci un oraș modern'dl:.constructoriior 
de azi și aï oțelafiior de mîine: Ți- 
qlina. De aceea souneam: Combina
tul începe la Țiglina.

Alăturată edificiilor de pe litora
lul Mării Negre, ale noului oraș 
Onești, construcțiilor din Piața Pala
tului. Țiglina contemoorană, la zidi
rea căreia își valorifică experiența 
mulți dintre constructorii marilor 
ansamble. întregește cu noi cadențe 
de piatră și poezie vastul poem ar
hitectonic care răsună în beton, cu
loare și sticlă, dintr-un capăt în al
tul al tării.

(Foto : A, Cartojan)

gantice artere, energia de mîine 
Combinatului siderurgic.

Se desăvîrșește „opera vie".

Cîteva cuvinte

Pe baza temeinică a „operei vii“ 
se înalță într-un ritm avîntat și eta
jul superior, aerian, al navei noas
tre: „supiastructura“ sa. Alături de 
anexa industrială nr. 1, o clădire de 
4 etaje în oare e-au mutat birourile, 

împlîntați în 
Ei poartă 

dar susțin

stau stîlpii metalici 
fundații masive, 
roșul miniului, 
guranță grilajul măiestru împle
tit în triunghiuri de diferite 
vele al acoperișului halei de întreți
nere mecanică și electrică. Ca să ne 
dăm seama de proporțiile acestei 
hale, care se întinde pe-mai bine de 
două hectare și jumătate, e sufici
ent să aminlim că, punînd cap la 
cap numai stîlpii de susținere, am 
da naștere unei pîrtii de metal ce 
ar străbate șantieiul de la un capăt 
la altul: 5 kilometri. în stînga, bra
țele macaralelor ridică plăcile de 
beton spre acoperișul modelăriei 
unde montori iscusiți îmbină chesca- 
nele. Pe zidurile de cărămidă inte
rioare se execută lucrări de finisa- 

cilindrul compreso-r compactea- 
pardoseala, ferestrele metali- 

își așteaptă geamurile. Trecem 
lîngă scheletul forjei, cu tîmplă- 
sa metalică Și stive de chesoa- 
care așteaptă s-o acopere, pe 

anexelor

lor, două gigantice ciuperci hiperbo
lice sub care se înșiră zidurile vii
toarelor tonete și chioșcuri indică 
locul pieței preuzinale. în clădirea 
de lingă piață, zidari de înaltă ca
lificare dau pereților netezimea sti
clei, instalatori de gaze verifică ulti
mele conducte, faianțori acoperă 
vaste porțiuni cu plită alb-străluci- 
toare, energeticieni pun la punc.ț ma
rile instalații de ventilație. E Can- 
tina-Nord — în care vor lua masa 
2 400 de persoane, utilată în cea mai 
modernă expresie a confortului : bu
catele sînt servite printr-un sistem 
complet automatizat.

Spre limita nordică a șantierului 
— un întreg sietem de fabrici. E 
baza do construcții. Ea asigură în- 
tr-un flux continuu necesitățile 
fierului : betoane, prefabricate, 
strucții metalice. O duzină de 
chete, cilindre de cîte 250 de
fiecare, o construcție metalică ca un 
dreptunghi așezat pe latura sa 
scurtă, o estacadă, identifică fabri
ca de betoane. E pe punctul de a 
intra în producție și de a scoate din 
funcție stațiile de betoane și nume
roasele betoniere care au asigurat 
pînă acum necesitățile șantierului. 
O fabrică de oxigen și o cen
trală termică funcționînd din plin, 
o centrală de aer comprimat în ro
daj, hale boltite ce se acoperă cu 
chesoane (baza de reparații auto) 
magazii pe ale căror rampe se în
carcă vagoane trase de puternice 
locomotive Diesel, un atelier de car
case și o secție de producție indus
trială de unde pleacă spre diferitele 
puncte ale șantierului prefabricatele 
de beton și tîmplăria metalică în
tregesc tabloul de azi al bazei de 
construcții a combinatului gălățean.

Pe un singur focar

La Institutul de istoria artei al 
Academiei R. P. Romîne se află în 
pregătire o monografie științifică 
consacrată vieții și operei lui Enes
cu. Această monografie va cuprin
de și mărturii ale unor personalități 
de seamă printre care Alfred Cortot, 
David Oistrah, Jehudi Menuhin, 
Dmitri Șostakovici, John Barbirolli, 
Yvonne Astruc, Kodâltj Zoltan care 
l-au cunoscut pe marele nostru mu
zician, precum și alte date privind 
activitatea concertistică desfășurată 
de artist în diferite țări.

Ieri, cu prilejul Zilei internațio
nale a copilului, la Palatul pionieri
lor a avut loc o serbare pioniereas
că pe tema : „Pace copiilor lumii“. 
In parcul Palatului s-a desfășurat 
„Carnavalul veseliei". Copiii au 
participat la parada costumelor, s-au 
întîlnit cu artiști, au organizat dife
rite jocuri distractive. Serbări au a- 
vut loc și la casele de cultură ale ti
neretului și la grădinițele de copii 
din Capitală.

Turnee prin țară

con- 
vas se 
„opera 

vasului,

Șantierul e imens. Să ne închi
puim un platou dreptunghiular cu 
două laturi de cîte 5 kilometri și 
două de 2 kilometri jumătate. în
conjurat din trei părți de ape: balta 
Cătușa la est, balta Mălina la vest 
și spTe sud Șiretul, șantierul pare în 
această primăvară abundentă în 
ploi un cargobot gigantic pornit în
tr-o cursă lungă.

In limbajul profesional al 
structorilor de nave, un 
compune din două etaje: 
vie“, partea invizibilă a
scufundată în apă, și „suprastruc
tura“, etajul superior, aerian. Preci- 
ziunea liniei axale a vasului, temei
nicia construcției „opeiei vii" e ga
ranția că el nu va oferi nici o sur
priză în sistemul de conducere, că 
vasul nu va devia de pe ruta care 
i-a fost trasată.

Cu toate că elemente ale viitoarei 
„suprastructuri“ a combinatului ne 
vorbesc de pe acum pe o vastă în
tindere de proporțiile construcției, 
baza ei se naște acolo unde mîine 
n-o să se mai vadă nimic: sub pă
mînt. Cupele excavatoarelor se a- 
fundă adînc în sol. ridicîndu-1 în 
adevărate coline, 6e toarnă beton 
armat, se bat piloți. Se naște funda
ția. Totul este studiat aici cu minu
țiozitate la un centru special de ex
perimentări, unde se nasc soluțiile 
temeliilor viitorului combinat side
rurgic. Soluțiile sînt căutate cu răb
dare, într-o muncă șistematică și 
migăloasă. Totul trebuie realizat aici 
la cei mai înalți parametri, la cel 
mai înalt nivel al tehnicii contempo
rane.

Care este rezistența pămîntului la 
forța verticală sau orizontală în di
feritele puncte ale șantierului pen
tru fundații de beton armat sau pen
tru piloții bătuți? Fundația experi

mentală nr. 3 a dovedit practic că 
laminorul de tablă groasă poate fi 
fundat pe piloți bătuți în condiții 
foarte dificile pentru o temelie. în
tr-un loc se experimentează fundații 
la o adîncime de 18 metri prin loess 
ca să se ajungă la rocă tare. Intr-un 
alt punct se caută alte soluții. Dra
pele roșii, fluturînd în vînlul primă, 
văratec, excavatoare, buldozere, 
macarale și oameni mîndri, stăpîni 
ai celor mai complexe mecanisme, 
marchează locul unde au început de 
curînd fundațiile laminoarelor.

Cuvîntul topometrilor, al geodeziș- 
tilor, al hidrologilor e de mare preț 
pe șantier. Iarna deosebit de aspră 
si lungă a acestui an a constituit o 
încercare nu numai pentru oa
menii șantierului, dar și pentru 
calitatea lucrărilor. Trei nopți de 
veghe la o temperatură de 23 de 
grade sub zero, pe o oarbă dezlăn
țuire a viscolului, răsturnînd în vîr- 
tejuri adevărați munți de omăt — 
iată cum a fost încercat pilotul cen
tral la o încărcare izolată. Calculul 
s-a arătat a fi fără qreș. Oamenii 
au învins, confirmînd încă o dată că 
lucrul temeinic, bine cumpănit, nu 
cunoaște surprize.

Dar, alături de fundații, „opera 
vie" se completează cu elemente nu 
mai puțin vitale pentiu viața unui 
mare combinat.
care se înalță verticalele de be
ton și metal
rii", nebănuit de vizitatorul nea
vizat al șantierului de azi, la o 
adîncime de 18 metri, un întreg 
păienjeniș de tunele. Un om de cea 
mai înaltă statură poate trece prin 
ele, în voie, fără să se aplece. Pre
văzute cu lumină electrică, ele au 
o înălțime de 2 metri jumătate. Sînt 
tunelele pentru evacuarea apelor, 
pentru alimentare, conductele sub
terane pentru gaz metan, curent 
electric de înaltă tensiune, apă. Spre 
deosebire de alte combinate, unde 
ochiul întîlnește un întreg hățiș de 
conducte aeriene, mai ales cu abur, 
la combinatul gălățean toată circu
lația energiei se face prin gigantice 
artere subpămîntene. Cîtă energie 
electrică se consumă într-un combi
nat de proporțiila celui gălățean? 
Au fost trase zeci de kilometri de 
rețele, stația de conexiune așteaptă 
să intre în funcțiune. Dar apa? Să 
asiguri 11 mc apă pe secundă, cît 
va consuma Combinatul, nu-i o glu
mă. Lucrările pentru alimentarea de
finitivă cu apă se apropie de faza fi
nală. Malul Șiretului a fost protejat 
cu fascine și blocuri, s-au tras două 
conducte cu diamètre de cîte 1000 
mm, din cele trei decantoare termi
nate două sînt pline cu apă, rezer
voare prevăzute cu puternice stații de 
pompe și cofrajele qlisante crescînd 
împreună cu castelul de apă de 
1 000 mc — întregesc tabloul de azi 
al gospodăriei de apă a Combina
tului de mîine.

Afundîndu-ți piciorul, nu arareori 
pînă la gleznă, în pămîntul moale, 
abia excavat, parcă simți aevea sub 
tine pe imense întinderi trepidația 
subteranelor: șuierul gazelor ab
sorbite nesățios de guri de foc, cli
pocitul grăbit al apei, așteptată de 
corpurile incandescente ale furnale
lor, vuietul aburului și alternanța 
rentulul de înaltă tensiune.

Ca sîngele într-un organism 
circulă, dătătoare de viață, prin

cu-

viu
gi-

Din activitatea Muzeului etnografic 
al Transilvaniei

Colectivul Muzeului 
etnografic al Transilva
niei din Cluj organi
zează cu regularitate 
cicluri de conferințe și 
expoziții pentru cămi
nele culturale sătești, 
cluburile muncitorești,

muzeele raionale etc. 
Recent, acesta a orga
nizat la Muzeul raional 
din Zalău o expoziție 
cu tema „Țesături și 
alesături artistice de 
interior“. La
cultural din comuna 
Florești s-a organizat

expoziția „Agricultura 
în trecut și azi", 
Muzeul raional 
Turda expoziția 
tun populare
nești". (De la Gheorghe 
Dăncuș, coresp. volun
tar).

iar la 
din 

„Por- 
romi-

căminul

re. 
ză 
ce 
pe 
ria 
ne 
lîngă siluetele sobre ale 
industriale nr. 2 și 3 și pe lîngă clă
direa dreptunghiulară cu o coperti
nă avîntată deasupra unei rampe de 
descărcare a magaziei qenerale, 
să ajungem la marele șantier al 
minorului de tablă groasă. Pe 
pîrtie lată de 136 metri și lungă 
850 gonesc camioane de’10 și 
tone vîrfuite cu pămînt de cupele 
voluminoase ale excavatoarelor, 
sonete cu berbeci puternici de cite 
4 tone fiecare (executați pe loc de 
secția de producție industrială a 
Combinatului) bat piloții de beton.

La capătul șantierului laminoare-

In concepția Țiglinei, orașul con
structorilor de azi și al siderurgiș- 
tilor de mîine, ca și în cea a în
tregului combinat, se valorifică cu-

TOMA GEORGE MAIORESCU

La începutul lunii iunie vor porni 
în turneu prin țară mai multe colec
tive artistice din Capitală. Teatrul 
pentru copii și tineret va prezenta 
spectacole cu piesa „Acuzarea apără" 
de St. Berciu în localități din regiu
nile Oltenia, Banat, Crișana, Mara
mureș, Cluj, Hunedoara si Brașov. In 
centrele muncitorești Moinești, Co- 
mănești. Onești, Bicaz, Buhuși, 
Băicoi etc Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. va da spectacole cu piesa 
„Băiat bun... dar cu lipsuri" de Ni- 
cuță Tănase.

*
Intre 1—27 iunie și 27 iulie — 6 

septembrie, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Consiliului Central al 
Sindicatelor întreprinde turneul de 
vară cu spectacolul „Cîntă țara 
mea", in 55 de orașe ale țării. Tur
neul începe cu o serie de specta
cole la Moreni și Buzău. Vor fi vi
zitate apoi regiunile Iași, Galați și 
stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

Un alt spectacol intitulat „Cînt de 
bucurie“ va fi prezentat de un grup 
al Ansamblului în 70 de localități ale 
țării.

Expoziție de grafică

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Muzeul de artă al R.P.R., în colabo
rare cu Muzeul regional Suceava 
au organizat în sălile muzeului din 
localitate o expoziție de grafică con
temporană. Expoziția cuprinde a- 
proape 100 de lucrări de Jules Pe- 
rahim, Ligia Macovei, Gij. Szahă 
Béla, Iulian Olariu, Gheorghe Boten 
și alții. Din primele ore de la des
chidere, expoziția a fost vizitată de 
un mare număr de cetățeni.

Premieră teatrală

SE. GHEORGHE (coresp. „Scîn- 
teii"). — Colectivul Teatrului de stat 
din Sf. Gheorghe a prezentat în pre
mieră „Menajeria de sticlă" de Ten
nessee Williams, în regia lui Băn Er
nest. Din distribuție fac parte: Mag
da Hegyessi, Ildiko Kudelâsz, Gi- 
zela Molnâr, Ladislau Szamosközi și 
Lajos Péterffy.

La raboteză

Producția pe anul 1962 a stu
dioului „București" înmănunchea
ză cîteva filme reușite — bună
oară „Partea ta de vină“ sau „A 
fost prietenul meu“ — care, în 
pofida anumitor inegalități, au 
meritul de a fi adus pe ecran 
aspecte și probleme semnificati
ve ale actualității, chipuri con
vingătoare ale unor oameni de 
azi. „Cerul n-are gratii" se adau
gă acestor realizări, demonstrînd 
cît de mari sînt posibilitățile ci
neaștilor noștri de a lărgi orizon
tul tematic de actualitate al crea
ției cinematografice.

Acțiunea filmului se petrece cu 
mai bine de douăzeci de ani în 
urmă, dar tema pe care o tratea
ză depășește limitele epocii și ale 
destinului individual înfățișat pe 
ecran. Subiectul evocă anii întu
necați din preajma celui de-al 
doilea război mondial. Pe acest 
fundal scenaristul și regizorul 
Francise Munteanu înfățișează e- 
voluția tînărului pictor Mihai 
Strihan care, de la poziția de 
izolare în fața vieții, se ridică la 
o înțelegere superioară a menirei 
artei, a răspunderii sale față de 
popor. El aderă la lupta revolu
ționară condusă de comuniști. A- 
cest proces de clarificare prile
juiește dezbaterea sugestivă a u- 
nor probleme esențiale ale crea
ției artistice.

Cineastul reconstituie atmosfe
ra epocii, readuce în memoria 
spectatorilor dezmățul și samavol
niciile gărzii de fier. Sînt surprin
se, pe lîngă protestul spontan al 
maselor față de fasciști, aspecte 
ale luptei antifasciste organizate 
de partid. In aceste momente de 
tensiune îl vedem pe Mihai Stri
han sosind în Capitală ca pro
tejat al unui critic la modă, un 
snob influent.

Cîteva secvențe redau primele 
contacte ale tînărului pictor cu 
noul mediu în care avea să tră
iască (filmul demască aici, cu 
vervă polemică, absurditatea artei 
decadente). O poveste de dragos
te plină de puritate se conturează 
de la început, urmărită în acțiu
ne cu o discreție remarcabilă. Și 
iată-1 apoi pe Strihan la școala de

Bellearte, încercînd să fie „neu
tru“ față de politică, să ignoreze 
atît scandalurile făcute de stu
denții legionari, cît și poziția pro
gresistă a profesorului său. O 
„răfuială“ — fasciștii îl ucid pe 
un coleg ale cărui vederi înainta
te erau bine cunoscute — are un 
ecou, o influență hotărîtoare a- 
supra tînărului erou al filmului. El 
înțelege că „nu se poate merge 
între baricade" și pășește pe calea 
artei militante. în faptul că pre
zintă evoluția eroului principal ca 
o consecință firească, necesară a 
evenimentelor politice, a înrîuri- 
rii exercitate de ideile și de lupta 
partidului, rezidă meritul princi
pal al filmului, forța sa de con
vingere.

în „Cerul n-are gratii“ recu
noști unele calități proprii litera
turii lui Francise Munteanu — a- 
cea autenticitate directă, colorată 
a faptului prins „pe viu“ (bună
oară în primele secvențe, în care 
actorul Ștefan Ciubotărașu reali
zează o compoziție plină de umor 
în rolul episodic al unui preot de 
țară), știința folosirii detaliului 
semnificativ, a evocărilor și a ca
racterizărilor lapidare ce apropie 
atît de mult proza scriitorului de 
cinematografie. Personajele prin
cipale sînt desenate cu mînă si
gură, uneori în detalii revelatoa
re. Interpretarea actoricească este, 
în general, de bună calitate — 
inclusiv în ce privește unele ro
luri de mai mică întindere. în 
rolul lui Strihan, actorul Vasile 
Ichim subliniază mai ales fermita
tea artistului-luptător, căruia con
știința datoriei împlinite îi dă for
ța de a înfrunta cu demnitate cele 
mai grele situații. Anda Caropol 
realizează un debut cinematogra
fic promițător în rolul Anei — fata 
de la țară care își păstrează pu
ritatea în mediul viciat unde o 
descoperă Strihan. O creație 
remarcabilă realizează Liviu Ciu
lei în rolul profesorului Dă- 
nescu, scoțînd în evidență cu sub
tilitate și cu economie de mijloa
ce bogăția sufletească, calmul în
țelept al comunistului căruia îi dă 
viață pe ecran. Cella Dima, Mir
cea Șeptilici, Tudorel Popa, Boris 
Ciornei, Eugenia Bădulescu, •

Nucu Păunescu, M. Constanti- 
nescu, Aurel Cioranu au, de ase
menea, apariții reușite. Merită re
levată, deci, și atenția acordată 
de regizor, interpretării actori
cești, deși nu se poate trece 
cu vederea insuficienta exigență 
a cineastului față de dialog care 
— mai ales în cazul discuțiilor 
estetice — este căutat, cu un ex
ces de explicații, cuprinzînd re
plici lipsite de firesc ce-i pun la 
grea încercare pe actori.

Ceea ce este izbutit în acest 
film demonstrează, încăodată, în
semnătatea unui scenariu consis
tent, bogat în idei, cu situații dra-

Este filmul cu care și-a fă
cut debutul în cinematografie 
Armand Gatti, cunoscut publi
cist și scriitor francez. După ce 
în anul 1960 a stîrnit un mare 
interes la Festivalul de la 
Cannes (unde a fost prezentat 
în afara concursului), „Țarcul“
— coproducție franco-iugoslavă
— obține, în 1961, la Festiva
lul internațional de la Mosco
va, medalia de argint pentru 
cea mai bună creație regizorală.

...Povestirea demarează lent, 
într-o liniște absolută, pe mă
sură ce titluri ale genericului 
sînt înserate discret pe un cer

dimpotrivă, arta lui Gatti se 
caracterizează printr-o mare 
discreție, filmul său reprezen- 
tînd o subtilă analiză a psiho
logiei unor oameni feluriți pe 
care războiul, împrejurările 
i-au adus laolaltă în acest in
fern dominat de coșurile con
tinuu fumegînde ale cremato
riului.

Acțiunea filmului se desfă
șoară pe două planuri paralele, 

pe de-o parte ce se 
conștiința lui Ștein 
contact cu deținuții 
și sub influența lui 
ridică pe o treaptă

matice și cu detalii „cinemato
grafice“. Cele mai bune secven
țe pun în valoare aceste calități 
ale scenariului „Cerul n-are gra
tii". Totuși, regizorul n-a fructi
ficat în suficientă măsură însuși
rile textului de la care a pornit. 
Deși, în film, acțiunea are multe 
momente dinamice, ritmul trenea
ză adesea, din pricina, îndeosebi, 
a unui anumit teatralism ; struc
tura replicilor și felul uneori prea 
„studiat“ în care discută perso
najele întăresc această impresie. 
De asemenea, există secvențe im
portante care ar fi putut fi mai 
bine exploatate din punct de ve
dere regizoral (de pildă scena 
„judecății“ de la căminul studen
țesc, ș.a.). Făcînd aceste observa
ții, subliniem, totodată, că în film 
precumpănesc dramatismul evo
cării, claritatea ideilor sale actua
le afirmate cu bune mijloace ar
tistice. în ansamblu, „Cerul n-are 
gratii" este un film interesant, la 
a cărui reușită au adus o contri
buție hotărîtoare și operatorul 
Grigore Ionescu (imaginea are a- 
curatețea proprie întotdeauna 
creației acestui talentat opera
tor), compozitorul Radu Șerban, 
arhitectul Giulio Tincu.

D. COSTIN

înnourat, încep să se apropie 
zgomotele reale ale muncii din- 
tr-o carieră de piatră, preves
tind imaginile ce vor urma. 
Obiectivul coboară, și în con
trast cu liniștea de la început, 
sub auspiciile zîmbetului cinic 
al supraveghetorului nazist, se 
succed într-un ritm alert scene 
de coșmar din lagărul hitlerist
— scene extrase parcă dintr-o 
cronică filmată.

...Și iată că între comandan
tul lagărului și un subaltern al tensiune, 
său se încheie un rămășag, 
într-un țarc de sîrmă ghimpată, 
țarcul nr. 3, sînt introduși doi 
oameni : germanul Karl, luptă
tor antifascist, și ceasornicarul 
evreu Ștein, căruia i se promite 
că dacă-1 va ucide pe Karl — 
acesta e obiectul rămășagului
— va dobîndi libertatea, își va 
revedea familia (cei doi inter- 
preți principali — Hans Chris
tian Blech (Karl) și Jean Ne
groni (Ștein) realizează creații 
cu adevărat memorabile).

Merită subliniat de la bun în
ceput că prezentînd viața din 
lagăr, dresînd un rechizitoriu 
plin de forță demascatoare la 
adresa barbariei fasciste, regi
zorul nu supralicitează în re
darea naturalistă a atrocităților;

dezvăluind 
petrece în 
care — în 
antifasciști 
Karl — se 
superioară a demnității umane, 
și, pe de altă parte, redînd ac
tivitatea organizației antifascis
te ilegale din lagăr, forța mo
rală, curajul, spiritul de abne
gație al membrilor ei, solidari
tatea lor intemaționalistă. To
tul se petrece într-un interval 
de 24 de ore — timp în care 
dintre cei doi oameni aflați în 
țarcul nr. 3, numai unul tre
buie să mai rămînă în viață.

Mica îngrăditură de sîrmă 
ghimpată simbolizează întregul 
lagăr, iar confruntarea celor 
doi protagoniști, rezultatele a- 
cestei confruntări au puternică 
forță generalizatoare. Terorizat 
de frică, ceasornicarul este în
clinat, în primul moment, să-și 
ucidă tovarășul, ca preț al sal
vării sale. în scene de o înaltă 
--------- , cineaștii surprind a- 
ce'astă intenție, redînd hăituirea 
dintre cei doi la începutul 
nopții petrecute împreună. Dar 
iată că în ceasurile nesfîrșite 
ale nopții, ei încep să se cu
noască, să se apropie unul de 
celălalt, iar Ștein descoperă 
bogăția sufletească a luptătoru
lui antifascist, începe să în
țeleagă care sînt resorturile pro
funde ale tăriei lui Karl, țelu
rile care-1 animă. Iar în dimi
neața următoare — după ce 
Karl fuge din țarc tu ajutorul 
tovarășilor săi, fiind înlocuit cu 
trupul unui deținut decedat în 
ajun — Ștein este condamnat 
pentru că, prin presupusa uci
dere a lui Karl ar fi „vărsat

sînge german". II vedem pășind 
cu fruntea sus, întîmpinînd 
moartea cu demnitate — sce
na din fața dubei care urma 
să-l ducă la camera de gazare 
fiind deosebit de emoționantă 
și de revelatoare pentru trans
formarea petrecută în sufletul 
acestui om. El nu va muri ca 
un învins !

Sînt multe secvențe remar
cabile, multe amănunte ex
trem de sugestive în sim
plitatea și în firescul lor. 
Regizorul le pune în valoare cu 
măiestrie, surprinzîndu-le ade
sea în desfășurarea unor am
ple mișcări de aparat — ca 
în panoramicul din final care 
trece lent în revistă masa deți- 
nuților, descifrînd expresia 
oamenilor care se despart pen
tru totdeauna de tovarășii lor. 
Cineastul folosește admirabil 
toate componentele sintezei 
cinematografice și. — referin- 
du-mă, de pildă, la coloana so
noră — aș aminti secvența 
bombardamentului, cu acel 
grav cor bărbătesc al deținuți- 
lor care se suprapune, ca un 
simbol al tăriei lor, uruitului 
avioanelor.. La fel de sugestiv 
este și momentul cînd auzim 
vocea sacadată strigînd „nume
rele“ celor cărora le-a venit 
rîndul de a fi gazați. Fără 
ostentație, Gatti fructifică po
sibilitățile diverse ale artei 
sale în slujba afirmării ideii 
principale a filmului — o ple
doarie pentru viață, pentru 
apărarea și triumful demnității 
umane.

Filmul nu este lipsit de une
le inegalități. Astfel, uneori mi 
s-a părut neverosimilă ușurința 
cu care comunică între ei mem
brii organizației ilegale din la
găr, ca și dispariția patrulelor 
S.S. în momentul fugii din țarc 
a lui Karl. Neîndoielnic însă că 
„Țarcul" reprezintă o pagină 
zguduitoare în antologia cine
matografică dedicată condam
nării barbariei naziste, cinstirii 
luptătorilor antifasciști.

GHEORGHE VITANIDIS



în viața plantelor Duruitoarea

unor proteine,

Cascada Duiultoarea

aseamănă 
grupe de

compuși organici 
de rădăcini.

critice 
vitaminele 
ci și alți 

asimilați

Vitaminele și hormoniiEste lucru știut că 
valoarea nutritivă 
a alimentelor depin
de de conținutul lor 
în proteine, grăsimi, 
zaharuri, săruri mi
nerale, cît și de ra
portul dintre aces
tea. Dar și atunci cînd alimentația co
respunde sub acest aspect pot apare a- 
numite maladii : scorbutul, pelagra, ra
hitismul etc., care nu cedează nici la o 
alimentație abundentă. Aceste boli apar 
cînd lipsesc vitaminele, adică acele sub
stanțe organice necesare organismului 
în cantități infime și fără de care nu 
poate desfășura o activitate normală. 
Se cunosc astăzi circa 20 de vitamine 
diferite, iar lipsa sau insuficiența lor 
provoacă bolile denumite avitaminoze.

Sursa principală de vitamine o consti
tuie plantele. Organismul uman ia vi
taminele necesare fie direct din produ
sele vegetale consumate, fie ,indirect 
din produsele animale în care au fost 
acumulate ca urmare a alimentației ve
getale. Multă vreme s-a considerat că 
plantele, deși pot să sintetizeze toată 
gama vitaminelor cunoscute, nu ar avea 
nevoie de ele. Cercetările științifice au 
demonstrat că, într-adevăr, planta nu 
are nevoie de vitamine dinafară. Dar 
unele părți ale plantei — rădăcinile, 
țesuturile cambiale etc. — izolate de 
frunze și cultivate pe medii sintetice 
artificiale au crescut și s-au dezvoltat 
numai dacă li s-au asigurat vitaminele 
necesare din exterior. S-a constatat ast
fel că frunzele sînt principalele organe 
în care se sintetizează vitaminele nece
sare plantei. în lumea vegetală există o 
mare varietate a tipurilor de metabolism, 
fiecăruia fiindu-i necesare anumite vita
mine. Rădăcinile de in, după ce au fost 
izolate de plantă, au nevoie, pentru a se 
dezvolta în continuare, de vitamina Bi; 
cele de mazăre, lucernă, bumbac — de 
vitamina B| și PP ; cele de morcov — 
de vitamina B, și Ba. Nevoie de vita
mine, în special de cele din complexul 
B, au și organismele vegetale inferioare, 
lipsite de clorofilă, cum sînt bacteriile 
și ciupercile.

Care este rolul vitaminelor în meta
bolismul organismelor vegetale ? După

o serie de cercetări, oamenii de știință 
au constatat că între vitamine și enzi- 
me — catalizatorii reacțiilor chimice din 
organismul vegetal și animal — există 
o legătură foarte strînsă. S-a demon
strat că multe dintre vitamine, combi- 
nîndu-se cu moleculele 
formează enzime. 
Vitaminele Bi, B2, 
PP, C, sînt consti- 
tuienți esențiali ai 
enzimelor care cata
lizează reacțiile ci
clului respirator, ele 
înlesnind astfel 
funcții esențiale ale 
organismelor vii. Vi
tamina B2 are și ea 
O acțiune oxidativă 
asupra unor sub
stanțe din rădăcini, 
favorizînd astfel 
creșterea sistemului 
radicular. S-a dove
dit de asemenea că 
administrarea unor vitamine provoacă o 
creștere a intensității fotosintezei și a 
conținutului de zaharuri din frunze.

mediul înconjurător. In anumite cazuri 
pot fi obținute astfel culturi utile de 
microorganisme pentru procesele de 
fermentare din industria alimentară, bu
năoară, dacă unele 
specii diferite sînt 
Cultivate separat,

voltare corespunză
toare a microflorei; 
la rîndul ei microflo
ra furnizează plan
telor în anumite mo
mente critice nu 
numai 
necesare.

care pot fi

Avitaminoze în regnul vegetal
După cum se știe, vitaminele se îm

part în două grupe mari : hidrosolubi- 
le, adică solubile în apă (vitaminele B, 
C etc.) și liposolubile, adică solubile 
în grăsimi (vitaminele A, D, E și K). 
Cercetările efectuate pînă acum au ară
tat că numai vitaminele hidrosolubile ar 
fi esențiale pentru plante. In ce pri
vește vitaminele liposolubile, în plante 
s-au descoperit numai substanțele din 
care ar putea proveni.

Relativ recent s-a constatat că vitami
nele au un rol important și în alelopa- 
tia plantelor, adică în influențarea lor 
reciprocă prin substanțele eliminate în

microorganisme de 
cultivate împreună, 
speciile respective 
manifestă semne de 
avitaminoză, deoa
rece lipsește schim
bul de vitamine în
tre ele. Utilitatea 
schimbului de vita
mine între plante a- 
pare însă și în alte 
fenomene. Experi
ențele au arătat că 
la porumb, bunăoa
ră, prezența unor 
substanțe care frâ
nează sinteza vita
minelor face ca se
mințele să încol
țească mai greu, ca 
plantele să se în

chircească, să aibă un conținut de clo
rofilă mai scăzut etc. Asemenea avita
minoze pot apărea și ca urmare a ac
țiunii nefavorabile a unor factori din 
mediul înconjurător. Vitaminele par să 
joace un rol important și în ceea ce 
privește efectele hibridării la po
rumb.

Deosebit de interesantă este con
statarea că multe plante de cultură 
s-au dovedit a fi rezistente la atacul 
unor microorganisme parazite din cauză 
că ele nu dispun cu desăvîrșire sau 
au în cantități foarte mici unele vi
tamine necesare dezvoltării agentului 
patogen respectiv. Astfel, soiurile de fa
sole, hrișcă etc., care conțin pirimidină, 
un component al vitaminei Bi, numai 
In cantități foarte mici, sînt mai rezis
tente la atacul ciupercilor care provoacă 
putrezirea rădăcinilor și 1 ' 
pirimidină. aceste ciuperci parazite 
nevoie pentru a sintetiza vitamina 
necesară dezvoltării lor.

r care provoacă 
plantulelor. De 

au 
B,

Metoda stereotaxică
O metodă modernă 

de explorare în neurofi- 
ziologie și neurochirur
gie este cea stereotaxică. 
Ea permite, cu ajutorul 
unui aparat complex, re
perarea unor structuri 
profunde ale sistemului 
nervos, în special ale 
creierului. In vederea 
investigațiilor, electrodul 
foarte fin al aparatului 
este introdus cu vîrful 
chiar în formația ner
voasă respectivă, locul 
corespunzător fiind sta
bilit pe baza atlaselor

stereotaxice ale sistemu
lui nervos, elaborate ătît 
pentru diferite specii ale 
animalelor de experiență, 
cit și pentru om.

La Institutul de fizio
logie al Academiei R. P. 
Romîne, metoda stereo
taxică este aplicată de 
mai mulți ani de către 
un colectiv condus de 
acad. Gr. Benetato la 
studiul unor formații ale 
sistemului nervos cen
tral, al biochimismului 
cerebral, al relațiilor re
ciproce dintre formațiile

nervoase centrale sau 
dintre cele centrale și 
cele periferice. Nu de 
mult, în cadrul institu
tului a fost pusă la punct 
o metodă originală de 
reperare stereotaxică a 
diverselor funcții ner
voase la cîinii de expe
riență, potrivit cu di
mensiunile diferite ale 
craniului în raport cu 
rasa acestor animale.

dr. N. STERESCU 
Institutul de fiziolo

gie al Academiei 
R. P. Romine

Rolul microorganismelor
în condițiile naturale, rădăcinile plan

telor își satisfac necesitățile de vitami
ne nu numai de pe urma celor sinteti
zate în frunze, ci și prin absorbția 
lor din sol. S-a stabilit că dato
rită microorganismelor aflate pe rădăci
nile plantelor de cultură, precum și 
a simbiozei dintre ele și plantă, vitami
nele se acumulează nu numai în plan
tă, ci și în sol. In cernoziomurile care 
conțin 1 500 000 000 de bacterii la un 
gram de sol s-au găsit — la 100 grame 
de sol — 980 micrograme vitamina B2, 
4,5 micrograme vitamina Bj, 4,5 micro
grame de biotină. în solurile podzolice, 
care conțin numai 500 000 de bacterii 
la un gram de sol, cantitățile vitami
nelor amintite sînt mult mai mici. Pre
zența vitaminelor în sol asigură o dez-

Auxinele
Acțiunea vitaminelor se 

mult cu acțiunea unei alte 
substanțe cu acțiune biologică puterni
că — hormonii. Uneori e chiar dificil 
să se facă o delimitare clară între ac
țiunea vitaminelor și a hormonilor. De 
asemenea, aplicată la organismul ve
getal, noțiunea de hormon nu trebuie 
identificată cu cea din regnul animal. 
Hormonii animali, din care pînă acum 
se cunosc peste 30, sînt secretați de 
glandele endocrine și transportați de 
sînge în diferite regiuni ale organismu
lui, unde își exercită acțiunea lor re
gulatoare. în organismul vegetal se cu
nosc astăzi doar trei substanțe sinteti
zate în diferite părți ale plantei, nu 
însă în glande speciale. Aceste substan
țe, prin acțiunea lor, pot fi considerate 
hormoni vegetali ; sînt auxinele sau 
fitohormonii. Aplicate într-o anumită 
zonă a plantelor, ele sînt transportate 
apoi în alte zone ale acesteia, îndepli
nind funcția de hormon. Un asemenea 
stimul aplicat pe o parte a plantei poa
te provoca de exemplu înflorirea ei în 
altă parte.

Astăzi se cunosc trei auxine — a, b 
și heteroauxina. Utilizarea lor are o 
mare însemnătate în agricultură și în 
horticultură. Heteroauxina, bunăoară, 
este folosită în agricultură pentru acce
lerarea formării rădăcinilor la butașii 
diferitelor plante și înrădăcinarea lor, la 
obținerea de fructe fără semințe (de 
exemplu la tomate, struguri), la preîn- 
tîmpinarea căderii premature a fructe
lor, la conservarea cartofilor, la întîrzie- 
rea deschiderii mugurilor etc. In afară 
de acțiunea lor stimulatorie, auxinele, 
precum și alte substanțe de acest gen, 
pot exercita și o acțiune inhibitoare.

Nu de mult a fost descoperită ac
țiunea stimulatorie de creștere a sub
stanțelor din grupa giberelinelor. Apli
cate pe anumite părți ale plantei (vîrf 
de creștere, rădăcini etc.), ele provoacă 
dezvoltarea în lungime a celulelor țesu
turilor respective. Ele au efect numai în 
prezența auxinelor și reprezintă astfel 
un factor complementar al acestora.

Studiile efectuate asupra vitaminelor, 
substanțelor stimulatoare de creștere și 
enzimelor arată că acestea îndeplinesc 
în mare măsură un rol de coordonare, 
de reglare a funcțiilor fiziologice și bio
chimice ale plantelor. Lămurirea depli
nă a acestor probleme este de mare 
însemnătate pentru sporirea producției 
agricole. Ea presupune aprofundarea 
cercetărilor întreprinse și în țara noa
stră, cercetări care promit în perspec
tivă obținerea unor recolte dirijate can
titativ și calitativ de către om.

îng. N. HURDUC 
candidat în științe biologice, Insti
tutul central de cercetări agricole

Vizitatorii Bicazului, pentru a afla cîte 
ceva din tainele Ceahlăului, n-au de- 
cît să poposească la cabana Durău sau 
la Izvorul Muntelui, unde se poate a- 
junge cu motocicletele sau autobuzele.

Cea mal atrăgătoare excursie pentru 
cei ce se Opresc la Durău, cabană afla
tă la marginea dinspre munte a satului 
Ceahlău, este desigur spre Duruitoare.

Durău... Duruitoare...
In graiul dulce și nuanțat »1 moldo

venilor cuvintele acestea sînt onoma
topeice, desemnînd pîraiele de munte 
și cascadele pe care ele le formează. 
Cu timpul au devenit toponimice și 
astăzi Durău se numește pîrîul care își 
adună apele de pe versantul nord- 
vesiic al celui mai înalt vîrf al Ceah
lăului (Toaca, 1 904 m), iar Duruitoa- 
rea, o cascadă înaltă din „jgheabul" 
Arinis, o vale îngustă și prăpăstioasă 
între Piciorul Poienii și Piciorul Șchiop 
pa care se sprijină spre vest vîrful 
Toaca și Vîrful Ocolașul Mare.

Drumul spre Duruitoare este o plim
bare ușoară de circa două ore. Pofeca, 
marcată cu cruce roșie, urcă la început 
de-a lungul pîrîului Durău. Din Podina 
Viezuri (unde îrrfîlnește poteca ce 
vino de la Cabana „7 Noiembrie") po
feca merge de-a coasfa, fraversînd 
mai multe vîlcele pînă ajunge în valea 
Rupturilor, al cărui afluent este pîrîul 
Duruitoarei.

Duruitoarea este anunțată de vuietul 
apei și de-abia apoi se zărește printre 
copacii codrului, așa cum o descrie 
Vlahujă : „O pînză lată de apă, albă 
ca laptele, desfășurîndu-se ca de pe 
un sul, s-aruncă de la o înălțime ame
țitoare într-o copcă de piatră care-o 
prinde la vreo zece metri mai sus de 
albie, și-apoi o toarnă în jos, răsfî- 
rînd-o ca o coadă de păun, peste 
pieptul rotund al unei sîînci". O scară 
de lemn înlesnește urcușul pe lîngă 
șuvoiul de apă care aruncă stropi în 
jur șî sfîșie liniștea codrului.

La reîntoarcere, o mică abatere la 
stînga, duce pe curioși înfr-o splen
didă poiană însorită de unde abrup
tul Toacei apare în toată frumusețea : 
Padina Duruitoarei.

Din Poiana Viezuri, cei ce nu se 
grăbesc pot urma pofeca marcată cu 
triungh; galbén, care duce la cabana 
„7 Noiembrie" așezată pe frumoasa 
podină a Fînfînilor. De aici vor putea 
coborî apoi, pe piciorul Humăriei (mar
caj triunghi albastru) direct la debar
caderul salului Ceahlău sau pe bîtca 
Durăului la cabana Durău.

Combaterea vegetației din lacuri
(Urmare din pag. IlI-a)

Vara, în lacurile din 
■ jurul Capitalei se dez

voltă o vegetație ex
trem de abundentă care 
dă apei o culoare brun- 
verzuie, împiedicînd tot
odată dezvoltarea pești
lor. Această vegetație 
este alcătuită din plante 
mari fixate pe fundul 
bazinelor și din plante 
mici, microscopice ■— 
algele planet o nice — 
care plutesc în masa 
apei.

Cîțiva lucrători de la

Institutul de studii și 
cercetări hidrotehnice în 
colaborare cu Institutul 
de biologie al Acade
miei R. P. Romîne și 
Institutul de igienă și 
sănătate publică au în
treprins studiul hidro- 
chimic, hidrobiologic și 
microbiologic al proce
selor care duc la impu- 
rificarea lacurilor. Ca 
urmare, s-au preconizat 
două metode de comba
tere: metoda chimică, 
constînd în tratarea apei

cu anumite substanțe, și 
metoda biologică, baza
tă pe modificarea ciclu
lui vital existent prin 
introducerea unor grupe 
de organisme (moluște, 
crustăcei, pești) ce folo
sesc în hrana lor vegeta
ția abundentă din lacuri. 
In prezent se experi
mentează ambele me
tode.

GH. BREZEANU 
Institutul de biologie 
al Academiei R. P. 

Romîne

Pe șantiere — dozatoare gravimetrice
Printre utilajele mo

deme care își fac apa
riția pe șantiere se vor 
putea vedea în curînd 
și dozatoare gravimetri
ce. Noile aparate fac 
posibilă renunțarea la 
dozarea volumetrică a 
elementelor componente 
ale betonului, care, pe 
lingă pierderi însemnate 
de materiale, duce și la 
obținerea de betoane 
neomogene.

Dozatoarele gravime
trice pentru ciment și 
pentru agregate (nisip 
Și .
parării betonului au fost 
realizate pe baza stu
diilor tehnico-economice 
efectuate la Institutul de 
cercetări în construcții 
și economia construcții
lor, fiind experimentate 
în condiții de labora
tor, cit și de șantier. 
Prin reducerea simțitoa-

yentru cgi
î pietriș) necesare pre-

re a erorilor de dozare 
admise prin reglementă
rile actuale se vor pu
tea realiza și importan
te economii de materia
le. In prezent, Uzina 
„Balanța“-Sibiu a tre
cut la pregătirea fabri
cației de serie a noilor 
dozatoare.

ing. V. GORAN 
Institutul de cercetări 
în construcții și eco
nomia construcțiilor

ceririle bogatei noastre experiențe 
de pînă acum. Ca în tot ce se du
rează sub orizontul socialismului, 
perspectiva se realizează cu lupa 
potrivită pe un singuT focar: omul.

Omul, satisfacerea cerințelor lui 
multilaterale este punctul de pornire 
și totodată punctul final al concep
ției care a guvernat gîndirea pro
iectantului și conduce practica con
structoare. La blocul-turn „1-7", cu 
11 etaje, de Ia Țiglina, l-am revăzut 
cu tesla și fierăstrăul său, pe dul
gherul Constantin Mareș. Reporterul 
care a cutreierat în ultimii ani ma
rile șantiere ale țării, l-a putut în- 
tîlni pe comunistul Maneș mode- 
lînd cofraje pe șantierul Electroapa- 
rata) din Capitală, la hidrocentrala 
Sadu 5, ridicînd case de odihnă la 
Eforie și Mangalia. Mihai Șololea, 
șeful unei brigăzi ds zidari eviden
țiată în întrecere, a venit pe șantier 
împreună cu toată brigada sa. Șolo
lea și cei 22 de membri ai brigăzii 
sale sînt consăteni. împreună au 
plecat din satul lor, împreună S-au 
calificat înălțînd fabrica de zahăr de 
la Bucecea sau construind blocuri 
noi în Suceava și laolaltă au sosit la 
Galați să construiască apartamen
tele în care vor locui viitorii oțelari 
ai celui mai mare combinat siderur
gic al țării.

Mecanicul de macara Constantin 
Ionete, montorul Alexandru Velici 
sau lăcătușul mecanic Mircea Vlad 
au venit pe șantierul combinatului 
gălățean lăsînd mărturia talentului 
și hărniciei lor la Combinatul side
rurgic de la Hunedoara. Instalatorul 
Nicolae Gavrilă, sudorul Ion R. Ion, 
maistrul Nicolae Petre, fierar-beto- 
nistul Mladin Florescu au putut fi în- 
tîlniți pe șantierele de la Onești.

Pe fișele biografiilor multor con
structori ai combinatului gălățean 
sînt înscrise laconic: Hunedoara, Bi- 
caz, Reșița, Onești, Săvinești. Au 
rămas în urma lor hidrocentrale și 
laminoare, rafinării, furnale și orașe 
noi, iar astăzi, prin entuziasmul și 
priceperea lor, se înalță statura nou
lui combinat. Combinatul gălățean 
schimbă, într-un fel, destinul de pînă 
azi al constructorilor. Au locuit pe 
șantiere în barăci, ca '3pre sfîrșitul 
construcției să se mute în noi apar
tamente. Apoi au plecat spre 
șantiere și au început iar totul de 
la capăt. Astăzi, la Galați, construc
torii au venit cu familiile lor defini
tiv. De la bun început, ei se mută 
stabil în apartamentele luminoase 
ale Țiglinei.

Țiglina e plantată într-o vastă 
zonă de verdeață ce-o izolează de 
la bun început de zgomotul speciile 
aglomerațiilor urbane de tip vechi. 
Amplasat pe terasa dealurilor Ți
glinei și coborînd pe o pantă lină 
spre faleza Dunării, întregul orășel 
devine, de fapt, un vast parc cu mii 
de arbuști decorativi și pomi, cu 
peluze de Iarbă și straturi de flori. 
Noile cvartale de locuințe se exe
cută după teoria modernă a micro- 
iaionului. Fiecare microraion este, 
în esență, un oraș în miniatură. El 
pune și trebuie să pună la înde- 
mîna cetățeanului tot ce corespun
de cerințelor unei vieți confortabile, 
de la centrul comercial pînă la ci
nemascop sau la școlile cu luminoase 
săli de clasă, la dispensare modern 
utilate sau complexe social-cultu- 
rale cuprinzînd club, bibliotecă, res
taurant, poștă, farmacie. în același 
timp, în mijlocul marilor spații de 
verdeață s-au amenajat și continuă 
să se amenajeze vaste terenuri de 
sport și adevărate orășele ale co
piilor cu scrîncioburi, leagăne, tobo
gane, balansoare. Valea denumită a 
abatorului, din centrul cvartalului, 
neputînd fi folosită pentru construc
ții, se transformă într-un parc de cul
tură și odihnă, dotat, printre 
și cu un teatru de vară.

Ritmul construcțiilor e 
începută în 1961, Țiglina a 
noilor săi locatari, încă 
1961—1962, 3 200 de chei, pentru ca 
în 1963 să se mute în locuințe noi 
încă 2 400 de familii.

Treci astăzi pe străzile largi al9 
Țiglinei, pe cairo sînt plimbați pen
tru prima oară în cărucioare întîii 
nou-născuți. Treci sub cele 70 de 
blocuri moderne, terminate sau în 
curs de finisare, sub balcoanele 
avîntate spre Dunăre, de pe care îți 
zîmbesa glastrele de flori, sub co
pacii cu mlădlțe tinere printre vas
tele peluze verzi. Iți Incintă privirea

armonia policromă și jocul de vo
lume minuțios studiat al arhitecturii 
și îți vine greu să crezi că în urmă cu 
trei ani, pe aici dormeau încă înti-o 
liniște stingherită doar de vuietul 
vîntului; ciulinii.

Privire în viitor

noi

altele.

lntens. 
oferit 

din

De pe terasa etajului IV al anexei 
industriale nr. 1, ccne pînă la ridi
carea pavilionului de est cu 16 eta
je este, deocamdată, cel mal înalt 
punct al șantierului, privirea alu
necă prin timp peste întinde
rile combinatului. Brusc, ca la 
semnul tainic al unui vrăjitor, șan
tierul cu forfota sa de mașini și oa
meni dispare din fața ochilor, cu
prinsul se populează cu zgomote și 
arome tari, cu volume, culori și for
me neobișnuite.

In strălucirea razelor solare de pe 
terasa dealurilor Țiglinei joacă în
tr-o perfectă armonie culorile toni
ce și vesele ale orașului oțelarilor. 
Autobuze încăpătoare au părăsit 
vechiul drum ocolit de aproape 8 ki
lometri prin valea Cătușii și gonesc 
acum spre combinat pe un viaduct 
alb, lung de aproape un kilometru 
și jumătate,' arcuit între Țiglina și 
porțile magistrale ale combinatului. 
Sub viaduct, toată valea Cătușii 
este acum o întinsă zonă de agre
ment, cu o vegetație abundentă, cu 
multicolore peluze de flori și tere
nuri sportive. însăși balta Cătușa 
s-a transformat într-un lac albastru, 
spintecat de siajele bărcilor și albit 
de pînzele iolelor. în partea opusă, 
pe cheiurile noului port, în bazinul 
portuar, acostează vase de mare 
tona), iar macaralele puternice le 
deșartă cu repeziciune calele. Mine
reul nu așteaptă în port. Uriașe 
benzi transportoare îl înșfacă în 
ghearele lor și, după un zbor 
aerian, minereul este depus în 
depozite. De aici, el ia drumul 
aglomeratoareloir ca, împreună cü 
cocsul, să alunece în trupul de 
foc al furnalelor. Coșurile înalte ale 
cuptoarelor arborează permanent, 
semn că arderea e bună, drapelele 
albe ale fumului. Constructorii Ți
glinei n-au trecuț cu vederea direcția 
vîntului. De aceea, vîntul de nord-est 
sau sud-est, care bate prin părțile 
locului, poartă fumul șl gazele no
cive spre cîmpuri descoperite. Șu
ieră locomotivele pe cele peste 300 
de kilometri de cale ferată uzinală. 
Pe porțile fabricii de oxigen ies în 
tuburi, în fiecare zi, mii de mc de 
oxigen. Pompele stațiilor de pompa
re cu apă lucrează din. plin. Prin 
coridoarele ce leagă halele de clă
dirile anexe se împrospătează 
schimburile. După terminarea lucru
lui, muncitorii au aici la dispoziție 
tot ce le e necesar: vestiare, dușuri, 
săli moderne de club șl

...Dar realitatea, așa 
obișnuit anii noștri, va 
siguranță și acest mic 
nar prin timp.

într-o întrecere a talentului șl a 
destoiniciei, cu răbdare și temeini
cie, se consolidează „opera vie" și 
se ridică zi cu zi, tot mai înaltă, 
„suprastructura" navei de cursă lun
gă a oțelului nostru.

Mișcarea artisti
că de amatori are 
o tradiție bogată 
în R. P. Polonă. 
Străvechi obiceiuri ale 
cum sînt „Sobotka" ■— 
celei mai scurte 
„Marzanna , x>, w ^inuuuum,
cînd se aruncă în apă o păpușă de 
paie, simbolizînd înecarea iernii, și 
„pastoralele“ în care apar personaje 
ale satului ca păstorul, plugarul, or
fanul etc. pot fi socotite ca fiind la 
originea teatrului de amatori din Po. 
lonia.

Actuala mișcare artistică de ama- ' 
tori nu se rezumă însă la reeditarea 
vechilor obiceiuri populare. în anii 
regimului democrat-popular s-a creat 
o largă rețea de ansambluri artistice 
la sate și în orașe, în fabrici și uzine. 
Mișcarea sindicală, bunăoară, are 
6 800 formații cu peste 200 000 de 
membri. Pe lîngă acestea activează 
alte mii de ansambluri artistice în 
cadrul căminelor culturale sătești, al 
organizațiilor obștești și al celor de 
tineret, ca și pe lîngă cele 400 case 
de cultură existente în orașe și loca
lități mai însemnate.

într-una din zile, am petrecut cîte- 
va ore la „Dzielnicowy dom kultu- 
ry“ — una din casele de cultură din 
Brodno, o suburbie a Varșoviei. Ac
tivitatea era în toi. Undeva, într-o 
sală se aud acordurile unei orchestre 
de mandoline, în altă parte, în rit
mul unei melodii populare exersează 
echipa de dansuri. în alte încăperi 
se țin cursuri de limbi străine, de 
croitorie, de modelaje de nave. La 
bibliotecă a fost organizată o expozi
ție de cărți și stampe.

Dintre toate activitățile, spune to
varășul director Antonie Wasiliew- 
ski, cartea noastră de vizită o consti
tuie echipa de teatru. El ne poves
tește cu însuflețire despre formarea, 
cu trei ani în urmă, a echipei tea
trale de amatori, despre succesele

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

poporului, 
sărbătoarea 

nopți a anului, 
prima zi de primăvară,

Teatrul de amatori în R. P. Polonă
obținute. La în
ceput au fost doar 
trei tineri entu
ziaști care s-au în

scris la cursul de recitatori. Treptat, 
echipa s-a mărit la 22 persoane.

Cine sînt cei douäzepi și doi de 
interpreți care alcătuiesc echipa tea
trului de amatori P Oameni din car
tier : muncitori, tehnicieni, funcțio
nari, studenți, învățători, îndrăgostiți 
de arta scenică.

De pe un perete, tov. Wasiliew- 
ski desprinde un panou cu fotogra
fii ale interpreților primei piese ju
cate. Era o piesă într-un act de A.P. 
Cehov. In rolul principal juca Jan 
Kandtybowicz, tehnician la fabrica de 
autoturisme din Varșovia. In celelal
te roluri au apărut Maria Spoczynska, 
plasatoare la cinematograf și Jan 
Waleski, învățător. A doua piesă 
interpretată de echipa teatrală a 
fost „Matka“ de Jerzy Szaniatoski 
în care rolul principal l-a avut Zofia 
Matejozek, muncitoare la fabrica de 
becuri din cartier. Al treilea specta
col, „Moralitatea doamnei Dulska“ 
de Gabriela Zapolska, a constituit o 
încununare, a suocesului acestei echi
pe. Fragmente din spectacol au fost 
transmise și la posturile de televiziu
ne. Acum, echipa de amatori pre
gătește o comedie muzicală.

— „Cînd faceți repetițiile
— „în fiecare zi, cu fiecare în 

parte, cum are timp, după încetarea 
lucrului, și cu tot ansamblul dumini
ca dimineața“ — răspunde tov. Wa- 
silietvski, care este și instructorul ar
tistic al ansamblului.

Aprecierile călduroase ale munci
torilor din fabrici, ale scriitorilor și 
artiștilor profesioniști care au vizio
nat creațiile artiștilor amatori din 
Brodno, aprecieri înscrise în cartea 
de onoare, constituie o confirmare a 
muncii și talentului lor.

GH. GHEORGHIȚA

spectacole, 
cum ne-au 
dopășl cu 
zbor îmagi-

unei 
mai

so-
Castelman din S.U.A.
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La concursul International de vioară de la Bruxelles, premiile unu șl doi 
au fost decernate violoniștilor sovietici Alexei Mihlin și Semion Sniikovski, 
premiul trei a revenit americanului Steinmard, premiul patru violonistei 
vietice Z. Șihmurzaeva, iar premiul cinci violonistului C. 
In fotografie laureații se felicită.

0 nouă carte a lui PaMo Neruda
„Pietrele din Chile" — este titlul noii cărți edi

tate în Argentina, un voium realizat de Pablo Ne
ruda împreună cu fotograful Antonio Quintana. 
Fiecărei poezii din carte îi corespunde o fotogra
fie ; piatra evocă măreția și primitivitatea naturii 
Americă de Sud. Poetul alege piatra, pentru că în 
Chile peisajul este pietros, iar Oceanul Pacific con
tinuă să modeleze țărmurile țării și această acțiune 
va continua mereu.

Film francez despre Rezistentă
„Ziua și ora,“ este titlul 

unui nou film al regizoru
lui francez René Clemént, 
în care este redat un epi
sod din lupta de Rezisten
ță din Franța împotriva 
naziștilor. Este povestea 
unei femei care renunță la 
o existență comodă, lu
xoasă pentru a duce la 
bun sfîrșit, cu riscul vieții, 
acțiunea unei rețele de re-

zistență ai cărei membri 
fuseseră arestați.

Cea mai mare parte a 
filmului se petrece într-un 
t'en, pus sub urmărire de 
Gestapo, unde oamenii, în- 
ghesuiți mai rău ca vitele, 
sînt supuși umilințelor, 
controlului poliției naziste.

Simone Signoret este in
terpreta Theresei Dutheil, 
eroina filmului.

:•

Institut de 
dramă antică

Din inițiativa cu
noscutului regizor 
D. Rondiris, la Ate
na va lua ființă un 
institut de dramă 
antică, care va pre
găti cadre de ac
tori, coregrafi și 
actori de tragedie 
în vederea 
prezentări cît
fidele a dramei 
ti ce.

Institutul se 
ocupa și de organi
zarea unor festi
valuri de teatru an
tic, a întâlnirilor 
dintre personalități 
din domeniul tea
trului, avînd drept 
țel valorificarea tra
gediei antice.
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Uniunii Interparlamentare 
un dejun în cinstea oaspe- 
restaurantul Pădurea Bă-

(Agerpres)

Primirea la Marea Adunare 
Nafională a deputatului 
grec Georges Mavros

Sîmbătă dimineața deputatul 
Georges Mavros, vicepreședinte al 
grupului de prietenie Grecia-Romî- 
nia din parlamentul grec, care se 
află în vizită în țara noastră, a fost 
primit Ia Palatul Marii Adunări Na
ționale .de acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Comitetului de con
ducere al Grupului național romîn 
al Uniunii Interparlamentare.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat par
te membri ai comitetului, precum 
și ai grupului de prietețiie Romî- 
nia-Grecia din Marea Adunare Na
țională.

★
Conducerea Grupului național ro- 

mîn al 
a oferit 
telui la 
neasa.

solidaritate

ir IE IL E S R A M IE

Sosirea unui grup 
de activiste aie Partidului 

Comunist Francez
Sîmbătă seara a sosit în Capitală, Ia 

Invitația C.C. al P.M.R., pentru a vizita 
țara noastră și a studia din experiența 
organizațiilor P.M.R., un grup de acti
viste ale Partidului Comunist Francez, 
condus de tovarășa Juliette Dubois, 
membră a C.C. al P.C. Francez.

La aeroportul Băneasa delegația 
fost întîmpinată de membri ai C.C. 
P.M.R. și de activiști de partid.

a
al

Informații
Sîmbătă seara, au sosit în Capitală, 

venind din Italia, Eugen Alexe, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, președintele Comitetului 
național al R. P. Romîne pentru F.A.O., 
și Alexandru Covor, directorul tehnic al 
Institutului central de cercetări agricole, 
care au participat la lucrările celei de-a 
13-a sesiuni a Comisiei europene pen
tru agricultură 
alimentație și 
O.N.U.

întreprinderea forestieră Stil- 
penl, regiunea Argeș. Aspect din 
depozitul de sortare a buștenilor.

(Foto : Agerpres)

cu patriciii sud-vietnamezi
Liga romînă de prietenie cu po

poarele din Asia și Africa a adre
sat Comitetului vietnamez pentru 
solidaritatea cu popoarele afro-asia- 
tice un mesaj în care protestează 
împotriva faptului că trupele die- 
misto-americane folosesc substanțe 
toxice contra populației din Vietna
mul de sud, exprimîndu-și totodată 
simpatia și solidaritatea cu lupta 
patrioților sud-vietnamezi.

(Agerpres)

Puternice demonstrații împotriva 
segregației rasiale în S. ¥. A.

® Peste 500 de negri arestați în capitala statului Mississippi 
© Un succes al populației de culoare din Tallahassee (Florida)

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
Peste 500 de negri, între care nu
meroși copii, au fost arestați la 31 
mai de poliția rasistă din capitala 
statului Mississippi, Jackson, atunci 
cînd au organizat o mare manifes
tație de protest împotriva segrega
ției rasiale. După cum transmite 
agenția France Presse, manifestam 
ții purtau drapele ale S.U.A. și 
scandau : „Vrem libertate”. Ei au 
fost urcați în dube ale poliției și 
transportați în incinta a două clă
diri de expoziții, înconjurate de 
sîrmă ghimpată și transformate în 
„închisori”. Potrivit agenției, pri
marul orașului Jackson, Allen 
Thompson, a declarat că dacă ne
grii vor continua demonstrațiile el 
este gata să aresteze chiar și 
10 000 de manifestanți. Aceeași a- 
genție relevă că secretarul general 
al Asociației naționale pentru pro
pășirea populației de culoare din

a Organizației pentru 
agricultură (F.A.O.) a

★
„Scînteii“). — Vineri și

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Italiei

Trimisul extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Italiei în R. P. Romînă, 
Alberto Paveri Fontana, a rostit sîmbătă 
seara o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune în legătură cu 
Ziua de 2 iunie, sărbătoarea națională 
a Italiei. (Agerpres)

IAȘI (coresp.
sîmbătă a avut loc la Iași, în aula Bi
bliotecii centrale universitare Mihail 
Eminesçu, o consfătuire interregională 
pe tema : „Etiologia și epidemiologia 
zoonozelor“.

Au fost prezentate peste 100 de refe
rate și comunicări privitoare la etiologia 
și epidemiologia zoonozelor, pe margi
nea cărora s-au purtat discuții intere
sante și s-au făcut propuneri în vede
rea îmbunătățirii activității în acest do
meniu.

(Urmare din pag. I-a)

Tg. Mureș Ședința comitetului regional 
de cultură și artă

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). — 
La Tg. Mureș a avut loc ședința comi
tetului regional de cultură și artă.

Tovarășul Andrei Antalfy, vicepre
ședinte al comitetului executiv al sfa
tului popular regional, a prezentat o in
formare asupra ședinței plenare a Co
mitetului de Stat pentru Cultură și Al tă, 
care a avut loc între 24 și 26 aprilie

1968 la București. în continuare tova
rășul Vasile Buda, secretar al comite
tului de cultură și artă regional, a pre
zentat proiectul planului de măsuri al 
comitetului privind munca cultural- 
educativă de masă la sate în perioada 
de vară.

Pe marginea informării și a planului 
de măsuri prezentate, au avut loc. dis
cuții.

Ion Monea sn finalele
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Asea

ră, în Palatul Sporturilor din Mosco
va s-a disputat penultima reuniune a 
campionatelor europene de box, la 
sfîrșitul căreia au fost cunoscuți fina- 
liștii la cele 10 categorii. Un frumos 
succes a repurtat campionul tării 
noastre la categoria „mijlocie” Ion 
Monea, care l-a învins categoric la 
puncte pe vest-germanul Schultz. Did 
nou Monea a lăsat o bună impresie 
publicului spectator datorită boxului 
său tehnic. Astăzi, în finala cat. „mij
locii” Ion Monea va întîlni pe cam
pionul sovietic Popencenko. Ceilalți 4 
boxeri romîni calificați în semifinale 
au fost învinși. La categoria „muscă”, 
după 9 minute de luptă pasionantă, 
Bîstrov a fost declarat învingător cu 
3-2 în fața Iui Ciucă. Olteanu (pană)

„europenelor“ de box
a pierdut la puncte în fata italianului 
Girgenti, Badea (tnijlociemică) a fost 
învins prin abandon în primă repriză 
de campionul european Lagutin, iar 
Puiu (cocoș) a cedat surprinzător la 
puncte iugoslavului Petric. O mare 
surpriză a furnizat bulgarul Panaiotov 
(muscă), care l-a învins prin abandon 
în 1'32’’ pe campionul european Vacca 
(Italia). Pugilistul sovietic Stepaskin 
(pană) a cucerit victoria prin abandon 
în rundul 3 în fata fostului campion 
european de Ia Lucerna, polonezul A- 
damski.

In ultimul meci al reuniunii de a- 
seară, campionul european la catego
ria grea, Abramov (U.R.S.S.), I-a în
vins la puncte pe italianul Cane. De 
remarcat că în finale pentru cucerirea 
celor 10 centuri luptă toți cei 10 com
ponent! ai echipei U.R.S.S.

] Campionatele mondiale de lupte libere

vitatea muncii, iar calitatea lucrări
lor s-a îmbunătățit simțitor.

O altă problemă care a preocu
pat colectivul nostru a fost centra
lizarea lucrărilor de instalații, a 
căror desfășurare necesită condiții 
speciale de lucru. Am organizat un 
atelier special de niplaré, probare 
și vopsire a radiatoarelor. Calorife
rele se transportă apoi la blocul 
unde se montează. Se evită astfel 
împrăștierea materialelor pe în
treg șantierul și se obține un ran
dament sporit.

Buna organizare a muncii presu
pune în același timp și o deplină 
coordonare a lucrărilor de instalații 
cu cele de construcții. Pornind de 
la această cerință, lucrările de in
stalații au fost eșalonate în așa fel 
îneît ele să corespundă cît mai bine 
celor două etape (construcția „de 
roșu“ și finisaj).

— Cum explicați totuși unele 
spargeri, mai frecvente la blocurile 
de 44 apartamente, de pe strada 
George Coșbuc ?

— Explicația constă, în primul 
rînd, în faptul că proiectanții nu au 
prevăzut golurile pentru traversa
rea coloanelor prin planșee sau 
ziduri, iar constructorii nu ne-au 
consultat pe noi, instalatorii, cînd 
au început lucrările. Au fost însă 
și cazuri cînd din cauza deficien
țelor în organizarea muncii noastre 
nu ne-am încadrat în ritmul reali
zat de constructori. Alteori, la po
zarea conductelor am efectuat 
spargeri, evident costisitoare, cu 
un aspect neplăcut după finisare, 
irosind materiale și multe ore de 
muncă. Noi ne străduim acum să 
înlăturăm deficiențele.

— Calitatea lucrărilor — ne spune 
tov. loan Fecz, responsabilul ser
viciului control tehnic de calitate — 
preocupă pe toți constructorii noș
tri. Este un titlu de mîndrie pentru 
noi dacă viitorii locatari sînt pe 
deplin mulțumiți cum am lucrat. 
Lupta pentru calitate pornește 
chiar de la intrarea materialelor

în depozit. A fost creat un labora
tor de șantier, încadrat cu perso
nal calificat, care verifică calitatea 
materialelor recepționate. Un alt 
laborator, al trustului, controlează 
calitatea betonului produs în sta
ția centralizată de pe șantier. Cu 
multă grijă se urmărește calitatea 
armăturilor de la elementele con
strucțiilor de beton armat ; se veri
fică îndeosebi dacă montarea lor 
corespunde proiectului.

Nu de mult, pe șantierul nos
tru s-a introdus metoda de pre
dare, respectiv preluare, a lucră
rilor între brigăzi pe faze de 
operații. Aceasta a contribuit la 
creșterea răspunderii fiecărui 
muncitor față de executarea 
corectă a lucrărilor. La propune
rea biroului organizației de bază au 
fost înființate comisii de calitate 
pe lîngă serviciul C.T.C., care, la 
terminarea fiecărei faze, acordă un 
calificativ lucrărilor. în plus, la fie
care din cele 5 loturi există un 
caiet de calitate, unde controlorul 
tehnic semnalează eventualele defi
ciențe și stabilește termenele de re
mediere.

— Ce aveți de spus despre cali
tatea finisajelor din interiorul unor 
blocuri ?

— în această privință mai avem 
multe de făcut. O exigență sporită 
este necesară la executarea tencuie
lilor, îndeosebi la aplicarea gletului. 
în unele cazuri — e drept, izolate 
— zugravii neglijează operația de 
șlefuire a pereților și de aceea ca
litatea zugrăvelii nu este cea mai 
corespunzătoare, iar pereții au un 
aspect neplăcut. Va trebui să în
tărim răspunderea fiecărei brigăzi 
pentru calitatea lucrărilor. Dar a- 
vem nevoie de sprijin și din partea 
unor întreprinderi care ne livrea
ză materiale. întîmpinăm unele 
dificultăți în montarea parchetului. 
Plăcile din puzderie de cînepă și 
parchetul însuși — primele livrate 
din Luduș, iar celelalte din Satu 
Mare — sînt de o calitate necores
punzătoare. Credem că. și unitățile 
producătoare vor socoti că sînt în
dreptățite cerințele noastre față de 
calitatea unor materiale livrate.

Fostul ambasador al K. F. G. 
la Moscova cere extinderea 

relațiilor cu U. R. S. 5.
BONN 1 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „Süddeutsche Zeitung“, fostul 
ambasador al R.F.G. în U.R.S.S., 
Hanz Kroll, s-a pronunțat pentru 
stabilirea unor relații mai strînse 
între R.F.G. și Uniunea Sovietică. 
O premiză pentru realizarea acestui 
țel ar constitui, după cum a arătat 
el, „stabilirea unor contacte bune 
între conducătorii celor două țări”.

Kroll a menționat, de asemenea, 
necesitatea extinderii comerțului 
între U.R.S.S. și R.F.G.

Condamnînd politica de embargo, 
Kroll a arătat că și în trecut o ase
menea politică față de Uniunea So
vietică nu a împiedicat-o să devină 
a doua putere industrială a lumii. 
Uniunea Sovietică, a spus el, a rea
lizat în ultimii ani un progres ui
mitor în domeniul automatizării și 
mai ales în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice și 
militare.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
Kroll, năzuiește cu adevărat spre 
coexistență pașnică cu țările occi
dentale. U.R.S.S. nu este interesată 
într-un conflict mondial, care poate 
să ducă la un conflict termonu
clear.

După descoperirea epavei 
sutmarinu’.ui z,Thresk«rz/

NEW YORK 1 (Agerpres). — în 
legătură cu descoperirea epavei 
submarinului american „Thresher”, 
un purtător de cuvînt al marinei 
americane a declarat în seara de 
31 mai că fotografiile luate la 
mare adîncime, precum și alte ele
mente găsite în apropierea locului 
unde s-a scufundat „Thresher” arată 
că submarinul este întreg și supra
fața corpului navei este intactă, cu 
excepția unei mari spărturi.

După cum transmite agenția 
France Presse, Ministerul Marinei 
S.U.A. a anunțat că batiscaful 
„Trieste” va începe coborîrile pen
tru a lua fotografii mai clare din 
imediata apropiere a submarinului, 
în jurul datei de 10 iunie. Data 
exactă, a declarat purtătorul de cu
vînt al ministerului, va depinde de 
condițiile atmosferice. El a indicat 
în același timp că nu se poate pune 
problema aducerii la suprafață a 
epavei submarinului întrucît ea se 
află la o adîncime de aproximativ 
3 000 de metri și tehnica actuală 
nu permite asemenea lucrări.

SOFIA (prin telefon). — Vineri, 
după miezul nopții, la ora 1,30, a 
bătut ultimul gong al întrecerilor 
din primul tur al „mondialelor" de 
lupte libere. La acea oră, arbitrii au 
consemnat victoria la puncte a ro- 
mînului N. Pavel (cat. 97 kg) asu
pra lui Bernard (Africa de Sud). Cu 
toate acestea, rezultatele obținute de 
luptătorii noștri, în turul respectiv, 
nu au fost pe măsura așteptărilor, 
mai ales din partea lui Gh. Tapa
lagă, St. Tampa și Fr. Bolla, care 
au fost învinși prin tuș, deși ultimii 
doi au avut avantaj pînă în momen
tul înfrîngerii. Nu e mai puțin ade
vărat, că atît Tampa (cat. 78 kg) cît 
și Bolla (cat. 87 kg) au avut adver
sari care candidează cu mari șanse 
Ia primul loc: Dermendjiev (R. P. 
Bulgaria), clasat pe locul II la cam
pionatul mondial de la Toledo 
(S.U.A.) — 1962, și respectiv Ayik

(Turcia). Al. Geantă a pierdut la 
puncte în fața Iui Finley (S.U.A.). 
C. Hathazi (cat. 70 kg) a obținut o 
prețioasă victorie la tuș în fața re
prezentantului R. P. Mongole, iar la 
categoria grea, I. Herman l-a învins 
la puncte pe americanul Solowin.

In turul II (întrecerile au început 
sîmbătă dimineață la ora 10), spor
tivii noștri au obținut rezultate mai 
bune. Din cei 5 luptători, Tapalagă, 
Geantă, Hathazi și Bolla au terminat 
la egalitate de puncte meciurile lor 
cu Khodabende (Iran), Ioanidis 
(Grecia), Horiuki (Japonia) și respec
tiv Mehtisade (Iran). Al. Marmara 
(cat. 57 kg) a fost învins la puncte 
de Siraj (Pakistan).

Dintre surprizele de pînă acum 
ale campionatelor menționăm înfrin- 
gerea campionilor mondiali Rubașvili 
(U.R.S.S.) și Valtcev (R. P. Bulgaria).

C. COSTIN

AZI, LA BUCUREȘTI, CHORZOW Șl BYALISTOCK

ale
Meciuri internaționale 

fotbaliștilor noștri
• Stadionul „Slanski“ din Chor-

zow, cu o capacitate de 100000 de 
locuri, va găzdui astăzi meciul de 
fotbal dintre primele reprezentative 
ale R. P. Polone si R. P. Romîne. 
Aceasta este cea ae-a 16-a întîlnire 
dintre formațiile celor două țări. 
Echipa poloneză, mult întineri
tă, a realizat în ultimul timp cî- 
teva performanțe foarte bune, prin
tre care o victorie în deplasare cu 
5—2 asupra Norvegiei și alta cu 
4—0, pe teren propriu, în fața Gre
ciei.

Selecționata noastră, care se află 
în plină pregătire pentru meciurile 
cu Danemarca din cadrul turneului 
olimpic, a demonstrat și ea o formă 
bună în meciurile cu echipele sud- 
americane și mai ales în partida cu 
echipa R. D. Germane, pe care a 
învins-o la București cu 3—2.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite în întregime desfășurarea întîl- 
nirii de la Chorzow, cu începere de 
la ora 18, pe programul I.

• Tot astăzi in localitatea Byali- 
stock are loc meciul de juniori dintre 
echipele selecționate ale R. P. Po
lone și R. P. Romîne.

© Al treilea joc internațional pe 
care-l susțin astăzi fotbaliștii romîni 
se desfășoară pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, cu începere de 
la ora 17, între echipele de tineret 
ale R. P. Romîne și Angliei. Jocul 
suscită un interes deosebit, echipa 
engleză dovedindu-se o formație re
dutabilă. Ea este alcătuită din jucă
tori selecționați de la cele mai bune 
cluburi profesioniste din Anglia.

0 expresie a relațiilor de prietenie
9

mmo-sovietice
Sînt cîteva zile de cînd s-a întors 

în patrie delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P- Romîne care, la 
invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a vizitat Uniunea Sovietică.

Impresiile bogate acumulate în 
cursul'călătoriei care a durat două 
săptămîni, ne sînt proaspete în a- 
mintire. înainte de toate doresc să 
subliniez căldura și cordialitatea cu 
care delegația pe care am avut cin
stea s-o conduc, a fost întîmpinată 
pretutindeni în Uniunea Sovietică, 
atenția și prietenia cu care am fost 
înconjurați în permanență de către 
oamenii sovietici care s-au străduit 
să ne facă vizita cît mai plăcu
tă și mai fructuoasă. în străvechea 
și mereu tînăra Moscovă, în orașul- 
erou Leningrad, în pitoreasca Rigă, 
în Kievul renăscut, întîlnirile noas
tre cu constructorii comunismului, 
mitingurile care au avut loc cu a- 
cest prilej au constituit o expresie 
a relațiilor de prietenie romîno-so- 
vietice.

în mai multe rînduri am avut pri
lejul de a ne afla în locuri unde a 
trăit și și-a desfășurat activitatea 
Vladimir Ilici Lemn. La Smolnîi, la 
Muzeul Central V. I. Lenin, la 
Kremlin sau la Leninskie Gorki, am 
pășit cu emoție în fața exponatelor. 
Documentele, fotografiile, relicvele 
aflate aci ne-au reînviat puternic în 
minte personalitatea și chipul în
temeietorului Partidului Comunist 
al. Uniunii Sovietice și al primu
lui stat al muncitorilor și țărani
lor, ale cărui mărețe idei tră
iesc peste decenii, vor trăi peste se
cole. Le-am văzut întruchipate pes
te tot pe unde am fost. Am vizitat 
mari întreprinderi industriale, uni
tăți agricole, instituții de învăță- 
mînt și de cultură, am cunoscut ne-

Acad. ATHANASE JOJA 
membru al Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

mijlocit însuflețirea cu care poporul 
sovietic, transpune în viață progra
mul construcției comuniste.

în uzinele și fabricile pe care 
le-am vizitat am remarcat în mod 
deosebit tehnica modernă folosită 
pe scară largă în producție — de 
la realizarea unor piese de dimen
siuni infime cu o precizie de cîțiva 
microni și pînă la fabricarea unor 
aparataje de zeci de tone. Am ur
mărit cu mult interes unele pro
cese de producție la marele șan
tier naval „Baltica“ din Leningrad 
unde se realizează nave cu un de
plasament de zeci de mii de tone, 
ca și liniile automate de la Fabrica 
de ceasuri din Moscova, sau de la 
cunoscuta fabrică de aparate de ra
dio „V.E.F.“ din Riga. Introducerea 
tehnicii celei mai înaintate, aplica
rea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei constituie o 
preocupare permanentă a muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor so
vietici. în legătură cu aceasta voi 
aminti de vizita făcută de noi la 
Universitatea „Lomonosov", unde, 
între altele, am văzut cîtă atenție 
se acordă pregătirii specialiștilor în 
matematici, care, după terminarea 
facultății sînt repartizați în diferite 
întreprinderi industriale unde a luat 
o marc dezvoltare folosirea în pro
ducție a mașinilor electronice de 
calcul.

Volumul impresionant al con
strucțiilor de locuințe, restaurante- 
le-cantine, grădinițele și-taberele de 
copii, cluburile și casele de odihnă

ale întreprinderilor pe care le-am 
vizitat, demonstrează grija statului 
sovietic față de om, față de satisfa
cerea într-o măsură tot mai mare 
a nevoilor lui materiale și spiri
tuale.

Realitățile din U.R.S.S., pe care 
le-am cunoscut mai îndeaproape, 
ne-au dat de asemenea o imagine a 
democratismului socialist în acțiu
ne, a participării largi a maselor la 
conducerea treburilor statului și a 
activității economice, sociale, cul
turale.

însuflețitorul și conducătorul 
grandioasei opere de construcție ce 
se desfășoară în U.R.S.S. este glo
riosul partid al lui Lenin — Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice.

La întîlnirile pe care le-am avut 
cu oamenii sovietici, membrii dele
gației noastre i-au felicitat din ini
mă pentru succesele dobîndite în 
construcția desfășurată a comunis
mului și le-au urat noi victorii în 
înfăptuirea sarcinilor istorice ce le 
revin.

în cursul vizitei, am avut totoda
tă prilejul să relatăm despre munca 
însuflețită desfășurată sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn 
de către poporul nostru care a 
transformat Romînia într-o țară cu 
o economie socialistă unitară, cu o 
industrie și agricultură în plină dez
voltare, cu o cultură înfloritoare și 
despre succesele noastre în înfăptui
rea programului desăvîrșirii con
strucției socialiste. Relatările noas
tre au fost primite cu interes de că
tre oamenii sovietici cu care ne-am 
întîlnit și care ne-au rugat să trans
mitem poporului romîn calde urări 
de noi succese în dezvoltarea econo
miei și culturii socialiste.

Călătoria noastră în Uniunea So-

S.U.A., Roy Wilkins, a acuzat poli
ția din Jackson că „folosește me
tode naziste pentru a împiedica pe 
manifestanți să protesteze împo; 
triva segregației rasiale”. Rasiștii 
trebuie să înțeleagă că am ajuns 
la capătul unei etape, a continuat 
Wilkins. Era segregației rasiale a 
luat sfîrșit.

O puternică manifestație a avut 
loc vineri în fața Tribunalului din 
Tallahassee (Florida), unde s-au a; 
dunat peste 500 de studeați negri 
pentru a protesta împotriva jude
cării a 218 persoane, în majorita
tea negri, arestate în ajun deoarece 
au instalat pichete în fața cinema
tografelor rezervate numai pentru 
albii din acest oraș. Agenția France 
Presse relatează că toți arestații au 
fost puși în libertate, judecătorul 
considerînd că ei au dreptul să-și 
manifeste pașnic opoziția lor față 
de segregația rasială. „Am obținut 
o mare victorie — a declarat unul 
din avocații negrilor care a adău
gat .că este pentru prima oară cînd 
un tribunal dintr-un stat sudist re
cunoaște „dreptul negrilor să insta
leze pichete de protest în fața loca
lurilor rezervate numai albilor”.

Agențiile occidentale de presă re
latează, de asemenea, că incidente 
violente s-au produs vineri în 
cursul unei demonstrații a negrilor 
în orașul Philadelphia. în urma 
ciocnirilor cu poliția 20 de persoane 
au fost rănite. Numeroase manifes
tații împotriva segregației rasiale 
au avut loc 
Sacramento, 
lottesville și

Vii proteste In Venezuela împotriva 
arestării unor deputațl comuniști
CARACAS 1 (Agerpres).— Opinia 

publică din Venezuela cere să fio 
eliberați imediat deputății comu
niști Luis Emiro Arieta și Hector 
Rodriguez Bauza, arestați prin în
călcarea imunității parlamentare.

La 30 mai, în fața tribunalului 
din capitala Venezuelei unde au fost 
transportați deputății comuniști sub 
o pază puternică cu cătușe la mîini, 
s-au adunat sute de locuitori ai ora
șului Caracas care au protestat cu 
mînie împotriva hotărîrii judecăto
rului care a aprobat arestarea ile
gală a acestor deputați și au cerut 
eliberarea lor imediată.

Igancio Luis Arcaya, președintele 
Camerei Deputaților a Congresului 
național din Venezuela, a declarat 
că arestarea celor doi deputați co
muniști constituie un act arbitrar.

„în numele Camerei Deputaților, 
a spus el, protestez din nou împo
triva acestei arestări ilegale". Ca
mera Deputaților, a declarat el, va 
lua toate măsurile pentru a obține 
eliberarea deputaților arestați.

la 31 mai în orașele 
Oklahoma City, Char- 
altele.

Arestarea unor mercenari 
în Katanga

ELISABETHVILLE 1 (Agerpres). 
— Ca urmare a descoperirii unor 
documente care dovedesc pregătirea 
de către secesioniștii katanghezi și 
sprijinitorii lor europeni a unor noi 
acțiuni îndreptate împotriva uni
tății Congoului, autoritățile congo
leze au arestat un număr de mer
cenari. Ministrul rezident al guver
nului central în Katanga, Ileo, a 
precizat că printre persoanele ares
tate sînt trei belgieni și un englez.

MAȘINĂ DE SCRIS FONETICĂ

La Universitatea din Kioto (Japo
nia) a fost realizată o mașină de 
scris care funcționează Ia. dictare 
directă. Un dispozitiv special anali
zează oscilațiile vocii și le transfor
mă în impulsuri electrice, care apoi 
sînt introduse în mecanismul de 
scris. Inventatorii noii mașini afir
mă că ea poate să scrie după dicta
re făcută în orice limbă.

declarat Southey — cumpere
„apă de Calais . Majoritatea nu-mi cer 
decît sticluțe mici pentru a le expune 
la ei acasă. Dar am găsit și un client 
serios : un oarecare James Baxter din 
Renton vrea să umple un „mic lac" cu 
apă din strîmtoarea Calais. Baxter speră 
că în acest fel lacul său va deveni o a- 
tracție turistică.

dicta- ACUZAȚII...

UN FILM CONSACRAT 

GALINEI ULANOVA

La studioul de filme documentare 
din Moscova se lucrează la realizarea 
unui film consacrat remarcabilei bale-, 
rine sovietice Galina Ulanova. Spec
tatorii o vor vedea pe Ulanova în ba
letele „Lacul lebedelor“, „Romeo și 
Julietta", „Giselle“ și în alte spectacole, 
unde fiecare apariție a Ulanovei dez
văluie una din numeroasele laturi 
talentului ei.

Ziarul „New York Herald Tribune" 
anunță că poliția engleză a acuzat pe 
demonstranții pentru pace că... au îm
piedicat cîinii polițiști să-și îndeplineas
că „datoria".

Poliția a arătat că demonstranții dau 
clinilor chifle îmbibate cu o substanță 
nevătămătoare, dar care îi face „paș
nici".

O UNIVERSITATE IN SAHARA

LA 97 DE ANI ABSOLVENT
AL ȘCOLII PRIMARE

ale

aEugenio Papi din Pesaro (Italia) 
primit la vîrsta de 97 de ani certifica
tul de absolvire a cursului primar. El 
nu intenționează să se oprească aici : 
acum vrea să urmeze cursul secundar 
„dacă sănătatea îi va permite".

Algeria va constiui o universitate 
africană în Sahara, a anunțat mi
nistrul algerian al educației, Abde- 
rahan Benhamida, în cursul vizitei 
pe care o întreprinde în prezent în 
Sahara. El a precizat că la această 
universitate vor putea studia tineri 
din întregul continent african.

INVAZII... DE PAPAGALI

BUSINESS... CU APĂ

DIN STRÎMTOAREA CALAIS

John Southey din Dover (Anglia) a 
descoperit un nou „business" : el a de
venit exportator... de apă din strîm
toarea Calais (Canalul Mînecii) — în 
S.U.A.

Un mare număr de americani — a

Ministerul Argentinean al Agriculturii 
a anunțat la 31 mai că culturi agricole 
în valoare de miliarde de pesos au fost 
distruse în valea fluviului Parana de o 
mvazie neobișnuită de... papagali. După 
cum transmite agenția U.P.I., un purtă
tor de cuvînt al ministerului a declaiat 
că această invazie se datorește dezvol
tării necontrolate a acestor păsări în 
junglele din apropierea fluviului Pa
rana, precum și lipsei de fonduri gu
vernamentale pentru programul elabo
rat în vederea prinderii lor.

vietică ne-a confirmat încă o dată 
importanta contribuție pe care o 
aduc la întărirea prieteniei dintre 
popoarele romîn și sovietic vizitele 
reciproce dc activiști de partid și 
de stat, schimburile de delegații 
ale oamenilor care lucrează pe tă- 
rîmul științei, culturii, ca și în alte 
domenii. Un rol deosebit l-au avut 
în această privință vizita în Uniu
nea Sovietică în 1961 a delegației de 
partid și guvernamentale romîne 
conduse de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și vizita din 1962 în 
țara noastră a delegației de partid 
și guvernamentale sovietice conduse 
de tovarășul N. S. Hrușciov.

în zilele în care ne-am aflat în 
U.R.S.S., delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne a fost pri
mită de către tovarășul Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii Sovie
tice, a vizitat Sovietul Suprem, fiind 
primită de către tovarășul I. Spiri
donov, președintele Sovietului Uniu
nii, și tovarășul I. Peive, președin
tele Sovietului Naționalităților, a 
avut întrevederi cu tovarășul N. 
Ignatov, președintele Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., și cu alte perso
nalități de seamă. Convorbirile ce 
au avut loc cu aceste prilejuri și 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, de prietenie frățească, 
s-au referit la principalele direcții 
de dezvoltare a Uniunii Sovietice 
în etapa actuală, ca și la aspecte 
ale muncii și la realizările obținute 
de constructorii comunismului. în 
același timp, tovarășul Leonid Brej
nev și ceilalți oameni de stat so
vietici au dat o înaltă apreciere 
activității creatoare a poporului 
nostru, condusă de Partidul Munci
toresc Romîn.

Preocuparea statelor noastre so
cialiste pentru înflorirea economică, 
pentru bunăstarea materială și spi
rituală a maselor, este indisolubil 
legată de lupta pentru asigurarea 
unei păci trainice în lume. în 
timpul vizitei a fost relevată im
portanța luptei duse de țările socia
liste, de toate popoarele iubitoare 
de pace, pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pen

tru destinderea încordării și nor
malizarea vieții internaționale. Așa 
cum am subliniat și în cu- 
vîntul nostru la mitingul prieteniei 
sovieto-romîne care a avut loc la 
Casa Sindicatelor din Moscova, în 
lupta pentru pace și coexistență 
pașnică un merit deosebit revine 
Uniunii Sovietice, care, prin politi
ca sa consecventă de apărare a 
păcii, prin inițiativele sale în viața 
internațională, și-a cîștigat un înalt 
prestigiu, stima și încrederea po
poarelor. în același timp, tovarășii 
sovietici au subliniat contribuția 
adusă de Romînia, alături de cele
lalte țări socialiste, în lupta pentru 
triumful^ principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre state, pen
tru pace și colaborare între po
poare.

Garanția de nădejde a succesu
lui în lupta pentru pace, pentru 
progresul omenirii, o constituie uni
tatea de voință și de acțiune a ță
rilor socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale. 
Partidul nostru militează neobosit 
pentru dezvoltarea continuă a cola
borării și întrajutorării dintre țări
le socialiste pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
pentru întărirea unității lagărului 
socialist și a mișcării comuniste 
mondiale.

Manifestările prilejuite de călă
toria noastră în U.R.S.S. ne-au în
tărit și mai mult convingerea că 
popoarele romîn și sovietic sînt ho- 
tărîte să adâncească neîncetat prie
tenia frățească și colaborarea multi
laterală dintre ele. O contribuție 
în această privință o aduc și schim
burile de delegații parlamentare,- 
care permit adîncirea cunoașterii 
reciproce, apropierea tot mai strînsă 
între popoarele celor două țări." 
Ne exprimăm convingerea că vi
zita făcută în Uniunea Sovietică de 
către delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, ca și vi
zita făcută în toamna trecută în 
țara noastră de către delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., a ser
vit întru totul acestor nobile 
țeluri.



Nr. 591t

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Solii artei romînești au cucerit
. - -

ARGENTINA Greva
două milioane de

generală a peste 
oameni ai muncii

BUENOS 
Peste două 
și funcționari argentineni au parti
cipat la greva generală de 24 de 
ore declarată în semn de protest 
împotriva atentatelor la libertățile 
politice și sindicale și împotriva 
înrăutățirii ^nivelului de trai. Po
trivit relatărilor corespondentului 
din Buenos Aires al agenției U.P.I., 
în timpul grevei au încetat lucrul 
muncitorii și funcționarii uzinelor 
și fabricilor, porturilor, societăților 
de transporturi. La Buenos Aires, 
transmite agenția, circulația a fost 
întreruptă în întregime, nu au apă
rut ziare, iar instituțiile de stat și 
magazinele au fost închise.

Referindu-se la desfășurarea gre
vei, agențiile occidentale de presă 
consideră că această acțiune „a 
fost cea mai reușită din ultima pe
rioadă”. Chiar și ministrul argenti- 
nean de interne a admis, potrivit 
agenției U.P.I., că 85 la sută din 
muncitori și 80 la sută din funcțio
nari au respectat chemarea la grevă 
adresată de Confederația Generală 
a Muncii din Argentina. Corespon
denții agențiilor de presă relevă 
însă că acest procent a fost și mai 
mare.

AIRES 1 (Agerpres). — 
milioane de muncitori

Greva generală a oamenilor mun
cii clin Argentina, care a marcat în
cheierea Săptămînii naționale de 
protest împotriva ofensivei cercu
rilor reacționare asupra drepturi
lor democratice ale poporului, a 
constituit o mărturie a consolidării 
unității oamenilor muncii, a hotă
rârii lor de a lupta pentru drepturi 
și democratizarea țării.

★
Ziarul englez „Financial Fîmes'' 

scrie că, potrivit datelor publicate 
de Oficiul Național de Statistică al 
Argentinei, între ianuarie și decem
brie 1962 producția industrială a a- 
cestei țări a scăzut cu 19,3 ia sută, 
numărul de ore de muncă lucrate 
— cu 17,7 la sută, iar costul vieții a 
crescut cu 32,5 la sută, în vreme ce 
indicele salariului real a scăzut cu 
19,8 la sută.

Publicațiile economice argentine- 
ne apreciază că la un număr de 
8 600 000 muncitori, numărul șome
rilor este aproximativ de 2 300 000.

„Țara trece, fără îndoială, prin- 
tr-una din cele mai grave crize 
economice înregistrate vreodată” — 
subliniază ziarul „Financial Times".

0 declarație a Iui Ben Bella
ALGER 1 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unui miting în 
orașul Afreville (nordul Algeriei), 
Ben Bella, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene, 
a declarat, printre altele, că dacă 
popoarele din coloniile portugheze 
care luptă împotriva colonialismu
lui vor avea nevoie de ajutor, Al
geria va trimite voluntari. Noi avem 
posibilitatea, a declarat Ben Bella, 
să trimitem 10 mii de oameni pen
tru a sprijini lupta de eliberare a 
africanilor aflați sub dominația 
străină.

Instalarea noului guvern al Kenyei
.NAIROBI 1 (Agerpres).— La 1 iu

nie a avut loc la Nairobi ceremo
nia instalării noului guvern al 
Kenyei. în fața unei mari mulțimi, 
primul ministru african al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, și miniștrii guver
nului.său au preluat în mod festiv 
funcțiile lor, mareînd trecerea po
porului Kenyei într-o nouă etapă a 
istoriei sale. Participanții la mitin
gul festiv, care a avut loc în fața 
reședinței primului ministru din ca
pitala Kenyei, îmbrăcați .în -haine 
de sărbătoare, purtau drapelele na
ționale ale Kenyei. Ei au aclamat 
cu entuziasm instalarea noului gu
vern.

publicul

Manifestații de protest in Japonia împotriva staționării
submarinelor atomice americane

TOKIO 1 (Agerpres). — Peste 50 
de oameni au fost răniți și 20 ares
tați în timpul ciocnirilor care au 
avut loc vineri la Kyoto, Osaka și 
Tokio între studenți și poliție în 
timpul unor demonstrații. Âceste 
demonstrații au constituit etapa fi
nală a zilei acțiunilor naționale 
unite ale studenților care protes
tează împotriva intrării submarine
lor. atomice ale S.U.A. în porturile 
japoneze, precum și împotriva tra-

tativelor cu privire la „normaliza
rea relațiilor” cu autoritățile sud- 
coreene.

lin îndemn bun
LONDRA 1 (Agerpres). — La 31 

mai delegații la conferința Sindi
catului electricienilor de la Scarbo
rough au adoptat o rezoluție în 
care îndeamnă partidul laburist, 
dacă va veni la putere, să respingă 
acordurile cu privire la staționarea 
în Anglia a trupelor străine. Aceas
tă rezoluție a fost adoptată în ciu
da obiecțiunilor ridicate de liderii 
de dreapta ai sindicatului.

Politica de creare a bazelor mi
litare străine pe teritoriul Angliei, 
se spune în rezoluție, creează o 
permanentă primejdie pentru pace 
și securitatea poporului englez.

în cadrul dezbaterilor delegații 
au subliniat că în cazul izbucnirii 
unui război nuclear prezența în 
țară a bazelor militare americane 
ar transforma Anglia într-o țintă 
principală. Ei au cerut ca teritoriul 
Angliei să nu fie transformat în- 
tr-un teren de instrucție pentru 
unitățile militare din Germania oc
cidentală.

★
TOKIO 1 (Agerpres). — La șe

dința din 31 mai a conducerii Con
siliului național de luptă împotriva 
„tratatului de securitate” japono- 
american s-a hotărît să se declare 
luna iunie drept lună de acțiuni 
comune împotriva staționării în 
porturile japoneze a submarinelor 
atomice americane.

în țară urmează să fie organizate 
acțiuni de masă împotriva intrării 
în porturile japoneze a submarine
lor atomice ale S.U.A. și staționării 
pe pămîntul japonez a avioanelor 
,,F-105z’ purtătoare de bombe ato- 
mice/ IWltri» 1ifshîHavAO nlîor»+<»? 
litare

pentru lichidarea alianței mi- 
japono-americane.

„Criza celor șase a lost redeschisă“
După întâlnirea ministerială de la Bruxelles

BRUXELLES 1 (Agerpres). — 
„La patra luni după eșecul tratati
velor privind cererea britanică de 
aderare la Piața comună criza celor 
șase a fost practic redeschisă vi
neri la Bruxelles”, astfel, comen
tează trimisul special la Bruxelles 
al agenției France Presse lipsa de 
rezultate a sesiunii din 30 și 31 mai 
a Consiliului ministerial al Pieței 
comune.

După ce subliniază că „problema 
raporturilor cu Londra a divizat 
încă o dată țările Pieței comune 
și că atmosfera de încredere între 
ele n-a fost încă restabilită”, agen
ția scrie că în timp ce reprezen
tanții vest-german, olandez și bel
gian au fost fermi în cererea lor 
privind crearea unui contact per
manent între Piața comună și An
glia, reprezentanții Italiei și Luxem
burgului se apropie de punctul de 
vedere francez.

După cum se știe, Franța se o- 
pune admiterii Marii Britanii în 
Comunitatea economică europeană.

Neînțelegerile dintre partenerii Pie
ței comune au fost sublimate și de 
președintele Comisiei acestui orga
nism economic vest-europèan, Wal
ter Flallstein, care a arătat că „con
secințele neplăcute care decurg din 
această stare de lucruri înrăutățesc 
și mai mult climatul lucrărilor".

Pe de altă parte, referindu-se la 
tratativele miniștrilor agriculturii 
asupra problemei prețurilor la ce
reale, care au avut loc concomitent 
cu sesiunea Consiliului ministerial 
al Pieței comune, agenția France 
Presse scrie că „nu s-a ajuns la 
nici un rezultat, întrucît Germania 
occidentală și-a menținut toate re
zervele sale”. „Totul se petrece, au 
arătat experții Pieței comune, ca și 
cum guvernul de la Bonn ar refuza 
să-și ia un angajament definitiv în 
acest domeniu”.

Impasul la care s-a ajuns în ma
joritatea problemelor discutate a 
făcut necesară anunțarea pentru 17 
iunie a unei noi sesiuni a Consiliu
lui ministerial al Pieței comune.

Luînd cuvîntul, Jomo Kenyatta a 
declarat: „Acesta este cel mai feri
cit moment din viața mea. Intrăm 
acum în scurta etapă finală care va 
conduce țara spre independență. 
Ziua de azi este sărbătoarea între
gului popor, al acestei minunate 
țări în drumul său spre independen
ță. Bucurîndu-ne, să ne amintim că 
acest progres constituțional nu 
constituie țelul final. Mulți dintre 
compatrioții noștri suferă de sără
cie. Prea mulți mai rămîn în întu
nericul ignoranței. Trebuie să mun
cim din greu pentru a învinge ina
micii noștri — ignoranța, bolile și 
sărăcia“.

Sîmbătă și luni au fost declarate 
„zile ale bucuriei naționale“. în a- 
ceste zile vor avea loc numeroase 
festivități, procesiuni și adunări 
pentru a sărbători cucerirea auto
nomiei interne ca pas decisiv pe ca
lea cuceririi încă în cursul acestui 
an a independenței depline.

Divergențele dintre
Pieței

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Divergențele manifestate în relațiile 
economice dintre Piața comună și 
Statele Unite capătă amploare. La

S. U. A. și țările
comune

Mg™

Una din numeroasele baze militare americane împotriva căreia se 
pronunță poporul japonez esie aceea de la Sugerau (Okinawa).

Washington a fost primită cu multă 
nemulțumire știrea că miniștrii a- 
griculturii ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune au refuzat cere
rea americană de a micșora tari
fele vamale la carnea de pasăre im
portată din Statele Unite, anunțînd 
dimpotrivă o sporire a acestor taxe 
de import. Cum acest produs con
stituie unul din principalele expor
turi agricole americane spre țările 
Pieței comune, oficialitățile econo
mice americane au reacționat prin- 
tr-o declarație dată publicității vi
neri de către fostul secretar de stat 
Herter, care îndeplinește în momen
tul de față funcția de „negociator 
special" a| S.U.A. în problemele re
lațiilor economice americane. în 
declarație se subliniază că „guver
nul Statelor Unite deplînge măsura 
Consiliului Pieței comune" și că 
„este profund șocat“ de această 
scumpire a tarifelor vamale care va 
înrăutăți situația exportatorilor a- 
mericani față de concurența străină, 
în declarația lui Herter se anunță 
că Statele Unite vor continua să 
exercite presiuni asupra Pieței co
mune pentru a obține modificarea 
hotărârii anunțate.

Dezbaterile 
din parlamentul danez

COPENHAGA 1 (Agerpres). — La 
31 mai, după trei zile de dezbateri, 
Folketingul danez a adoptat cu o 
majoritate de 98 voturi contra 73 ul
timele patru legi agrare din cele 11 
prezentate de guvern spre aprobare.

După cum s-a mai anunțat, aceste 
legi prevăd,, o serie de îngrădiri me
nite să împiedice „organele supra
statale” de a dispune de terenuri a- 
gricole în cazul aderării Danemarcei 
la Piața comună, să preîntîmpine 
sau să limiteze posibilitățile de cum
părare de terenuri agricole în Dane
marca dc către persoane particulare 
și monopoluri din Germania occi
dentală și să combată specula cu te
renurile agricole în interiorul țării.

Drept răspuns Ia adoptarea aces
tor legi, deputății celor două mari 
partide de opoziție — conservator și 
venstre — au cerut „ca aceste legi 
să fie examinate și aprobate de po
por” în cadrul unui referendum. 
Partidele din coaliția guvernamen
tală au fost de acord cu această ce
rere.

După cum anunță ziarele, refe
rendumul va avea loc la 25 iunie.

Ziarul „Land og Folk“ a publicat 
o declarație a Partidului Comunist 
din Danemarca care cheamă toate 
forțele democratice să voteze la vii
torul referendum în favoarea aces
tor legi agrare.

La Viena au loc în aceste zile in 
cadrul săptăniînilor festive manifes
tări artistice de înaltă ținută. In să
lile de concert răsună acordurile u- 
nor orchestre renumite conduse de 
mari dirijori. La Konzerthaus, cunos
cuta sală din orașul muzicii, Filar
monica bticureștcană dirijată de 
maestrul George Georgescu, avînd ca 
solist pe Ion Voiai, a cucerit publi
cul prin minunata interpretare a unui 
program din lucrările lui Prokofiev. 
Cronicile elogioase în presă au apre
ciat valoarea deosebită a orchestrei, 
a dirijorului și a solistului.

Era deci firesc ca al doilea con
cert, în aceeași sală, să fie așteptat 
cu un mare interes. Un public 
exigent a aplaudat entuziast interpre
tarea Simfoniei a VIII-a de Anton 
Bruckner, sub bagheta dirijorului 
austriac Plans Swarowski.

La cele cinci concerte care au ur
mat în principalele orașe din Aus
tria, la Graz, Linz, Innsbruck, Dorn
birn și Salzburg, solii artei lonnnești 
au fost întîmpinați cu multă căldură. 
Ei au fost răsplătiți pretutindeni pen
tru înaltul nivel artistic, prin mani
festări dc simpatie care au întrecut 
cu mult obișnuitele aplauze. In pa
tru din cele cinci concerte în provin
cie, Filarmonica noastră a interpretat, 
sub bagheta dirijorului Mircea Basa- 
rab, lucrări de Richard Strauss, Th. 
Rogalski, Ceaikovski (solist Ion Voi- 
cu), Paul Dukas.

Cel de-al 5-lea concert la Inns
bruck a fost dirijat de maestrul 
George Georgescu, care a condus un

au striae-----
program ce cuprindea lucrări 'de 
George Enescu. Prokofiev, Brahms și 
Richard Strauss.

De fiecare dală după ce s-au stins 
ultimele acorduri, ropotele de aplau
ze ca. și cererile insistente de bis au 
încununat strădania muzicienilor 
noștri.

Declarațiile și cronicile ilustrează 
in mod convingător succesul răsună
tor al artiștilor romîni Cunoscutul 
dirijor austriac Hans Swarowski, a 
spus : „Admir mult calitatea înaltă 
și disciplina Filarmonicii din Bucu
rești“. „Filarmonica din București — 
scrie „Arbeiter Zeitung“ într-o cro
nică — este prima orchestră străină 
care a obținut un mare succes în ca
drul săptămmilor festive ale Vienei- 
Oaspeții romîni au cîntat cu mult c, 
lan“. întreaga presă austriacă n-a a- 
vut debit cuvinte elogioase la adrésa 
dirijorilor și a solistului. „Die Presse“ 
scrie : „George Georgescu este un di
rijor de prim rang, al cărui nume in
ternațional este confirmât“. Despre 
Mircea Basarab, ziarele subliniază că 
a dovedit la pupitru înalte calități. 
Intr-o cronică din ziarul „Volksblatt'-' 
aflăm următoarele aprecieri despre 
Ion Voicu : „A fost un maestru pe 
„Stradivariusul" său, un tehnician 
perfect și un vrăjitor al înfloritoarei 
melodii, al tonului său plin de sa
voare“.

După ultimul concert la Salzburg 
din 31 mai, Filarmonica „George E- 
nescu“ a plecat spre Italia unde va 
prezenta cîteva concerte.

ȘT. DEJU

Vizita unei delegații de arhitecți romîni 
în Brazilia

RIO DE JANEIRO 1 (Agerpres). 
— O delegație de arhitecți romîni 
face o vizită în Brazilia. în orașele 
Brasilia și Sao Paolo, membrii de
legației au vizitat construcții re
cente, s-au întîlnit cu cunoscuți ar
hitecți brazilieni; printre care Oscar 
Niemayer, Lucio Costa, Oswalds 
Gousalves.

Cu ocazia vizitei delegației de ar
hitecți romîni în Brazilia, ministrul 
R. P. Romîne la Rio de Janeiro, 
Gheorghe Ploieșteanu, a oferit în 
saloanele Legației un cocteil la care 
au participat oameni de cultură, 
arhitecți, ziariști etc.

Cu acest prilej, generalul Jose 
Venturelli Sobrinzo, președintele 
Academiei braziliene de arte fru
moase, a înmînat conducătorului 
delegației, arhitect Nicolae Bădescu, 
diploma de membru de onoare al 
Academiei braziliene de arte fra- 
moașe, arătînd că acordarea celui 
mai înalt titlu al Academiei repre
zintă un omagiu adus culturii ro- 
mînești și o contribuție la strânge
rea relațiilor culturale dintre Bra
zilia și R. P. Romînă.

Arhitect N. Bădescu a mulțumit 
pentru distincția primită în numele 
său și al delegației de arhitecți.

Declarația P. C. din S. U. A
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care sa
lută hoțărîrea organelor judiciare 
de a anula acuzația f 
acum 15 ani împotriva conducăto
rilor partidului comunist pe baza 
legii Smith. Potrivit acestei legi 
reacționare, apartenența la partidul 
comunist este considerată o crimă, 
în declarație se arată că legea 
Smi+h „violează drepturile politice

și civile nu numai alé comuniștilor, 
ci și ale înttegului popor ameri
can".

Referindu-se la alte legi reacțio- 
formulată nare Care maj sînt încă în vigoare 

în S.U.A. declarația subliniază că 
în baza legii McCarran conducătorii 
P.C. din S.U.A. sînt acuzați în pre
zent pentru refuzul de a înregistra 
partidul ca „organizație subver
sivă".

IDEILE CONSTRUCTIVE ALE ÎNTÎLNIRII
BALCANICE BUCUREȘTI

Cea de-a treia întîlnire a repre
zentanților Comitetelor pentru co
laborare și înțelegere reciprocă în
tre popoarele balcanice, desfășurată 
între 27 și 29 mai la București, s-a 
încheiat cu rezultate rodnice. După 
cum au constatat participanții la 
întîlnire, ideile pentru care mili
tează aceste comitete — asigura
rea coexistenței și colaborării paș
nice între toate țările și, în primul 
rînd, între țările vecine, înfăptui
rea dezarmării generale și totale, 
crearea în Balcani a unei zone a 
păcii, fără arme racheto-nucleare 
— cîștigă neîncetat teren în rîndu- 
rile popoarelor balcanice. La aceas
ta ajută acțiunile întreprinse în 
scopul unei mai bune cunoașteri 
reciproce între aceste popoare și 
al dezvoltării colaborării lor bilate
rale și multilaterale, acțiuni pe care 
participanții la întîlnire au hotărît 
să le sprijine și pe viitor.

Prin desfășurarea și rezultatele 
ei, întîlnirea comitetelor balcanice 
de la București a adus, ca și pre
cedentele reuniuni de la Atena și 
Sofia ale acestor comitete, o con
tribuție activă la promovarea cau
zei păcii, la dezvoltarea cooperării 
între popoarele din Balcani.

Poporul romîn, care a găzduit cu 
simpatie lucrările întâlnirii, își 
exprimă aprobarea și satisfacția 
pentru activitatea comitetelor bal
canice și pentru roadele ei. „Ideile 
nobile ale coexistenței pașnice, ale 
dezvoltării multilaterale a colabo
rării și prieteniei între popoarele 
din Balcani. care călăuzesc activi
tatea comitetelor pe care le repre- 
zentați, sînt idei scumpe poporului 
romîn", se spune în mesajul adre
sat participanților la întîlnirea de 
Ia București de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion- Gheorghe Maurer.

întîlnirea de la București a fost 
totodată un eveniment urmărit cu 
un viu interes în toate țările bal
canice, precum și pe un plan inter
național cu mult mai larg. Impor
tanța acordată acestei reuniuni a 
fost puternic subliniată prin cele

STELIAN NIȚULESCU 
Vicepreședinte al Comitetului 

romîn pentru colaborare și înțele
gere reciprocă între popoarele 

din Balcani

trei mesaje adresate 
șefii guvernelor Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Bulgare și Re
publicii Populare Romîne.

Un semn al interesului pe care 
l-au trezit pe plan internațional lu
crările reprezentanților Comitete
lor balcanice l-a constituit faptul 
că ele au fost urmărite de cores
pondenți și trimiși ai ziarelor și 
agențiilor de presă din Romînia, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Uniu
nea Sovietică și R.D. Germană.

Interesul arătat întîlnirii de la 
București se datorește problemelor 
discutate dintre care cele mai multe 
se află în centrul atenției opiniei 
publice mondiale. Subliniind că e- 
forturile tinzînd spre menținerea 
păcii, dorința cea mai arzătoare a 
popoarelor, pot fi încununate de 
succes deplin numai prin realizarea 
dezarmării generale și totale, parti
cipanții la întîlnire au arătat că 
denuclearizarea Balcanilor ar repre
zenta o contribuție de seamă la des
tinderea internațională și ar ușura 
înfăptuirea dezarmării însăși.

în comunicatul publicat la sfîrși- 
tul lucrărilor se spune : „Partici
panții la întîlnire reafirmă atașa
mentul Comitetelor pentru colabo
rare balcanică față de ideea creării 
unei zone a păcii, fără arme nuclea
re în regiunea Balcanilor și a mă
rilor învecinate și vor acorda tot 
sprijinul acțiunilor menite să tradu
că în practică această idee”. Din 
cuvîntările și intervențiile celor pre- 
zenți la întîlnire s-a desprins apro
barea lor față de recenta propunere 
a Uniunii Sovietice cu privire la 
transformarea întregii regiuni a Mă
rii Mediterane într-o zonă denuclea- 
rizată, propunere a cărei înfăptuire 
ar încadra regiunea Balcanilor în
tr-o zonă mai largă, a păcii și prie
teniei.

Vorbitorii au arătat că în calea 
traducerii în practică a acestor 
idei există greutăți. Ei s-au 
referit la umbra pe care o aruncă 
și asupra regiunii balcanice politica 
cursei înarmărilor, deosebit de con
cludente fiind din acest punct de

întîlnirii de vedere măsurile de intensificare a 
înarmărilor nucleare luate în ulti
ma vreme de membrii coaliției 
N.A.T.O. în bazinul Mării Medite
rane.

Cu toate acestea, în cuvîntările 
participanților la întîlnire, ca și în 
comunicatul publicat, predomină 
pe drept cuvînt ideea că biruirea, 
greutăților aflate în calea întăririi 
păcii în Balcani și în lume 
este posibilă și că acest lucru 
ar corespunde în cel mai înalt 
grad intereselor vitale ale po
poarelor balcanice. Lupta ce tre
buie dusă în acest scop nu este u- 
șoară și ea cere încă jertfe grele 
în unele țări. Participanții la în
tîlnire și-au exprimat durerea și re
gretul încercate la aflarea morții 
deputatului grec Gr. Lambrakis, vi
cepreședinte al Comitetului elen 
pentru destindere internațională și 
pace, căzut victimă a unui asasinat 
politic mișelesc.

Hotărîtor este însă faptul că as
tăzi în lume forțele păcii sînt mai 
puternice decît forțele agresive, că 
pretutindeni — inclusiv în Balcani 
— lupta popoarelor pentru pace, 
dezarmare și destindere internațio
nală crește, ideea creării de zone 
denuclearizate cîștigă mereu noi și 
noi adepți. Chiar în zilele întîlni
rii balcanice de la București, la 
celălalt capăt al Europei, președin
tele Finlandei, Kekkonen, a propus 
crearea unei astfel de zone în Eu
ropa de nord și propunerea sa 
a trezit ecouri favorabile în cele
lalte țări nordice. Nu cu mult înain
tea întîlnirii, ideea denuclearizării 
Africii și a înlăturării bazelor mi
litare străine de pe acest continent 
a fost aprobată în unanimitate de 
conferința șefilor de state africane 
de la Addis Abeba, iar cinci țări

din America Latină au semnat o 
declarație de renunțare la armele 
nucleare.

întîlnirea reprezentanților comi
tetelor balcanice a fost o demon
strație vie a faptului că aplicarea 
ideilor coexistenței pașnice este po
sibilă și necesară, că oameni cu di
ferite convingeri politice provenind 
din țări cu orînduiri sociale diferite 
pot găsi un limbaj comun și pot 
acționa cu succes împreună pentru 
reglementarea problemelor interna
ționale la ordinea zilei. La întîlnire 
au luat parte activiști pe tărîm ob
ștesc și oameni politici de seamă, 
membri ai parlamentelor, savanți, 
scriitori și publiciști cunoscuți din 
țările balcanice socialiste. Din dele
gația greacă au făcut parte, alături 
de președintele Mișcării elene pen
tru înțelegere balcanică, un fost mi
nistru de externe și alți doi depu- 
tați, unul membru al partidului 
E.D.A. și celălalt al Uniunii de 
centru. Reprezentantul altui partid 
politic din Grecia, partidul progre
sist, nu a putut face deplasarea la 
București din cauze intervenite în 
ultimul moment, dar președintele 
partidului, Markezinis, a adresat în- 
tîlnirii o scrisoare de salut. Tabloul 
larg al participării la întîlnire a 
fost completat de reprezentantul 
comitetului pentru pace din Italia 
și de reprezentanți ciprioți.

Comitetele balcanice pot face 
mult, și acest lucru s-a văzut din 
nou la întîlnirea de la București, 
pentru popularizarea și succesul 
ideilor constructive ale păcii și co
laborării popoarelor în Balcani și 
în lume. înregistrînd cu satisfacție 
progresele realizate, chiar în actua
lele condiții, în domeniul legăturilor 
multilaterale dintre țările balcanice, 
participanții la întîlnire au consta
tat, după cum se spune în comu
nicat, că „există numeroase posibili
tăți în măsură să stimuleze noi ini
țiative îndreptate spre dezvoltarea 
colaborării interbalcanice, în dome
niile economic, comercial, cultural, 
științific, sportiv etc.’’.

Salutînd rezultatele întîlnirii de 
la București, poporul nostru își ex
primă hoțărîrea de a milita și pe 
viitor pentru întărirea păcii în 
Balcani și în lume, de a-și aduce 
contribuția la destinderea încordă
rii internaționale,' Ta lichidarea 
cursei înarmărilor și a primejdiei 
de război, la dezvoltarea colaborării 
pașnice între popoare.

TBILISI. La 1 iunie, Fidel Castro 
și Nikita Hrușciov au sosit în capi
tala R.S.S. Gruzine — Tbilisi. Comite
tul Central al Partidului Comunist din 
Gruzia a organizat o recepție în cins
tea lui Fidel Castro și Nikita 
Hrușciov.

NEW YORK. S-a anunțat oficial că 
în ultimele cinci luni ale anului cu
rent rezervele de aur ale S.U.A. au 
scăzut cu încă 180 milioane dolari, 
cifrîndu-se în momentul de față la 
15 798 000 000 dolari.

VIENA. La 1 iunie a plecat din 
Viena în cursă specială primul avion 
care va circula în timpul sezonului 
de vară între capitala Austriei și Con
stanța, pentru a transporta pe lito
ralul Mării Negre turiștii care ne vor 
vizita țara.

O importantă măsură
a guvernului indonezian

DJAKARTA. La 1 iunie a fost sem
nat un acord între autoritățile indo
neziene și societățile petroliere străine 
cărora le fusese concesionată exploa
tarea petrolului indonezian. Potrivit 
acordului, guvernul indonezian va 
prelua treptat întreprinderile de pre
lucrare a țițeiului, precum și cele de 
distribuire a produselor petroliere în 
țară. Totodată, companiile străine au 
fost nevoite să accepte plata unui pro
cent de 60 la sută din veniturile lor 
guvernului indonezian. Companiile în
cetează de a mai fi concesionare, de
venind contractante ale guvernului in
donezian.

BOGOTA. Relatînd despre noi ac
țiuni represive ale forțelor polițienești

din Columbia împotriva țăranilor din 
această țară, agenția Prensa Latina 
menționează că în localitatea Tulua, 
situată la 250 km de orașul Caii, au 
fost asasinați opt civili de către forțele 
polițienești. Totodată, într-un comuni
cat oficial se menționează că în a- 
ceastă regiune au fost arestați nu
meroși țărani care luptă pentru pă- 
mînt.

LONDRA, Comitetul englez pen
tru apărarea păcii a dat publicității o 
declarație în care protestează cu ho- 
tărîre împotriva proiectatei vizite în 
Anglia a generalului vest-german 
Speidel.

CAIRO. La invitația președintelui 
Nasser, în dimineața zilei de 1 iunie 
a sosit la Cairo, într-o vizită oficială, 
președintele Republicii Arabe Yemen, 
mareșalul Abdallah As-Sallal.

Demonstrații în Aden

ADEN. După cum relatează agen
ția Reuter, în unele districte din Aden 
au continuat și la 31 mai demonstra
țiile de protest împotriva arestării 
unor lideri politici care au încercat să 
se deplaseze în Yemen pentru a se 
întîlni cu membrii subcomitetului 
O.N.U. pentru cercetarea situației din 
Aden. împotriva demonstranților, po
liția a folosit gaze lacrimogene. Nu
meroase persoane au fost arestate.

PARIS. Numeroase partide și orga
nizații sociale din Martinica au publi
cat o declarație în care protestează 
împotriva arestării la Paris a unui grup 
de 12 locuitori din Martinica, acuzați 
de „activitate subversivă“. Pe insulă,

se spune în declarație, domnește o at
mosferă de teroare și persecuții.

Zece mii de morți 
în urma unui uragan

CARACI. Potrivit celor mai recente 
date publicate de ziarele pakistaneze, 
în timpul uraganului care s-a abătut 
asupra Pakistanului de est au murit 
10 000 de oameni, iar 500 000 au ră
mas fără acoperiș. Președintele Pakis
tanului, Ayub Khan, va pleca la 
Dacca, pentru a lua cunoștință la fața 
locului de operațiile de salvare.

COLOMBO. în orașele și satele 
Ceylonului se organizează mitinguri 
de protest împotriva executării de 
către trupele guvernului marionetă al 
lui Ngo Dinh Diem a nouă călugări 
budiști din Vietnamul de sud. După 
cum reiese din declarația Ministeru
lui Afacerilor Externe, guvernul Cey
lonului a dat dispoziții reprezentantu
lui său în O.N.U. să ridice proble
ma represiunilor împotriva budiștilor 
din Vietnamul de sud în fața Orga
nizației Națiunilor Unite și a îndem
nat celelalte țări budiste din Asia să-i 
urmeze exemplul.

NEW YORK. După cum transmite 
agenția France Presse, la 31 mai De
partamentul de Stat al S.U.A. a anun
țat că Ecuadorul a respins cererea 
secretarului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, de a elibera cele două nave de 
pescuit americane care au fost reținu
te în timp ce pescuiau în mod ilegal 
în apele teritoriale ale Ecuadorului. 
Ecuadorul a adus la cunoștința guver
nului american că problema navelor 
braconiere va fi soluționată în confor
mitate cu legile Ecuadorului.

Pentru a se menține la putere dictatorul haltian Duvalier intensifică represiunile aruncînd în închi
soare mii de patrioțt. In fotografie ; faimosul Fort Dimanche în care sînt închiși peste 1 000 de deținuți 
politici. ;
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