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Pregătiri Au terminat

pentru semănatul griului
arăturile de vară

Se apropie vremea însămînțărilor 
de toamnă. De executarea acestei 
lucrări la un nivel agrotehnic supe
rior depinde în măsură hotărî- 
toare obținerea de recolte bogate de 
grîu și alte culturi care se însămîn- 
țează în această perioadă. Recent a 
avut loc ședința Consiliului Superi
or al Agriculturii în cadrul căreia 
s-au dezbătut pe larg măsurile ce 
trebuie luate pentru realizarea 
sarcinii stabilite de partid și guvern 
privind sporirea producției de grîu 
in 1964. Recomandările elaborate cu 
acest prilej constituie un îndrumar 
prețios pentru consiliile agricole lo
cale, cadrele de specialiști, condu
cerile gospodăriilor agricole colecti
ve și de stat.

Pentru ca semănatul griului să se 
poată face la timpul optim și la un 
nivel agrotehnic superior este nece
sar ca încă de pe acum să se exe
cute toate lucrările pregătitoare. Ce 
probleme trebuie urmărite în a- 
ceste zile ?

Stabilirea suprafețelor care ur
mează să se cultive cu grîu trebuie 
terminată în timpul cel mai scurt. 
Acest lucru este ușurat de faptul că 
în unitățile agricole s-au și stabilit 
sarcinile de plan pentru anul 1963— 
1964 privind cultura griului și a ce
lorlalte cereale care se însămînțea- 
ză în toamnă. Conducerile gospodă
riilor de stat și colective, cadrele de 
specialiști au datoria să aleagă cu 
grijă deosebită cele mai potrivite 
terenuri, ținînd seama de fertilita
tea lor, de planta premergătoare 
etc. Repartizarea solelor pe brigăzi 
și pe tractoriști trebuie să se facă 
încă din aceste zile, astfel ca oa
menii să știe ce și unde vor lucra.

Lucrările de pregătire a terenului 
constituie unul din factorii de cea 
mai mare importanță care asigură 
obținerea unor recolte mari de grîu. 
Mulți dintre cei care au luat cuvîn
tul la recenta ședință a Consiliului 
Superior al Agriculturii au subliniat 
că cele mai mari producții de griu 
au fost obținute pe terenurile arate 
din vreme și fertilizate cu cantități 
optime de îngrășăminte. La G.A.S. 
Segarcea, regiunea Oltenia, cele mai 
mari sporuri de recoltă care s-au 
ridicat la circa 1 000 kg la ha 
au fost obținute pe terenurile arate 
din vară și care au fost lucrate cu 
discuitorul înainte de semănat. Sînt 
numeroase asemenea exemple. Iată 
de ce mecanizatorii din S.M.T. și 
G.A.S., colectiviștii trebuie să con
tinue în aceste zile cu toate forțele 
executarea arăturilor pe terenurile 
care au fost eliberate de culturi, 
pregătindu-se astfel un bun pat ger
minativ. După datele primite la 
Consiliul Superior al Agriculturii, în 
regiunile Galați. Ploiești, București, 
Iași, Bacău etc. s-au obținut cele 
mai bune rezultate la executarea 
arăturilor de vară. Rămase în urmă 
la această lucrare sînt îndeosebi re
giunile Argeș, Suceava și Crișana.

In aceste zile, în unele regiuni a 
început recoltatul culturilor tîrzii. 
Este necesar ca imediat să se treacă 
la eliberarea terenului și executarea 
arăturilor. Experiența a dovedit că 
cu cît arătura se face 
și de bună calitate, cu atît sporurile 
de recoltă sînt mai 
mare greșeală să se are astăzi și să 
se însămînțeze mîine. Griul, prin 
natura sa biologică, cere ca la semă
nat pămîntul să fie bine lucrat și a- 
șezat pentru că numai în felul acesta 
sămînța poate încolți și înfrăți la 
timp, rezistînd astfel intemperiilor

din timpul iernii. Acest lucru se re
alizează prin executarea din vreme 
a arăturilor. Iată de ce colectiviștii, 
lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. sînt 
chemați să folosească rațional mij
loacele de care dispun pentru grăbi
rea acestei lucrări. Aceasta va con
tribui la așezarea solului, la îmbu
nătățirea structurii lui, iar în pe
rioada optimă se va putea lucra cu 
toate forțele la semănat.

O mare atenție trebuie acordată 
folosirii îngrășămintelor. Aplicate în 
mod rațional, în funcție de planta 
premergătoare, gradul de fertilitate 
naturală a solurilor și de cerințele 
biologice ale soiurilor de grîu culti
vate, ele aduc un mare spor de re
coltă. Consiliile de conducere din 
gospodăriile colective și organizații
le de partid sînt chemate să desfă
șoare o largă acțiune pentru trans
portarea la cîmp și încorporarea 
sub brazdă a îngrășămintelor natu
rale. Ingrășămintele chimice tre
buie aplicate în doze moderate 
pentru a se putea fertiliza su
prafețe mai mari. Rezultatele cer
cetărilor întreprinse de stațiunile 
experimentale și practica unităților 
agricole au demonstrat că procedîn- 
du-se în acest fel se obține un spor 
de 8—10 kg grîu pentru fiecare kilo
gram de substanță activă. De aseme
nea se cere ca ingrășămintele să fie 
aplicate sub arătura adîncă. Mai a- 
Ies superfosfatul se solubilizează 
greu și de aceea trebuie îngropat în
tr-un strat de pămînt umed. Proce- 
dîndu-se în acest fel, rădăcinile nu se 
vor dezvolta Ia suprafață ci în adîn- 
cime, plantele de grîu rezistînd mai 
bine la gerurile din timpul iernii. 
Este o datorie de mare răspundere 
a specialiștilor să stabilească pen-

Folosind din plin capacitatea de 
lucru a tractoarelor, organizînd mun
ca în două schimburi, mecanizatorii 
și colectiviștii din raioanele Urzi- 
ceni, Slobozia, Răcari, Zimnicea și 
Titu, regiunea București, au termi
nat arăturile de vară. De asemenea 
sînt avansate cu această lucrare 
gospodăriile colective din raioanele 
Oltenița, Lehliu, Călărași și Alexan
dria.

Pînă la această dată în regiunea 
București au fost arate peste 480 000 
hectare ceea ce reprezintă 90 la sută 
din suprafața planificată.

în vederea însămînțărilor

mai devreme

mari. Este o

(Continuare în pag. Il-a)

ORADEA (coresp. „Scînteii“). —- 
în gospodăriile colective din raionul 
Criș se fac în aceste zile pregătiri 
intense în vederea apropiatei cam
panii de însămînțări. Pînă la data 
de 20 august, în unitățile agricole 
socialiste din raion s-au efectuat a- 
rături de vară pe o suprafață de 
17 100 hectare, din cele 19 945 ha pla
nificate. Gospodăriile colective din 
Nădab, Boiu, Comlăuș și altele au 
terminat în întregime arăturile de 
vară. Acum, în gospodării colective 
ca cele din Șimand, Vînători, Sîn- 
tana etc. se pregătește cu grijă te
renul în vederea însămînțării griu
lui. Asemenea lucrări au fost făcute 
pe o suprafață de 1 400 ha.

în raionul Criș se lucrează de zor 
și la fertilizarea solului și selecțio
narea semințelor. La gospodăriile 
colective din Adea, Grăniceri, Se- 
preuș, Comlăuș s-au transportat la 
cîmp însemnate cantități de gunoi 
de grajd, iar în gospodăriile colecti
ve din Nădab. Socodor, Sepreuș și 
altele, au și fosț selecționate 2Î4 
tone de grîu.

Pe colina unde autobuzele 
liniei 31 fac legătura cu Șo
seaua Olteniței, colectivul 
întreprinderii 3 construcții 
din Capitală a ridicat cu a- 
jutorul cofrajelor glisante pri
mele 3 blocuri, cu parter plus 
9 etaje în numai 9 zile și 9 
ore, în 9 zile și 7 ore și res
pectiv în 9 zile. Cum s-a lu
crat la construcția acestor 
blocuri ?

Șantierul Oltenița are pa
tru loturi care au început lu
crările (conform planului) la 
un șir de blocuri cuprinzînd 
1104 apartamente. Din aces
tea, lotului glisante îi revin 
6 blocuri, totalizînd 240 de 
apartamente. Potrivit terme
nelor planificate, constructo
rii trebuie să predea „la 
cheie" pînă la sfîrșitul aces
tui an 300 apartamente. Or
ganizînd însă mai bine mun
ca, folosind metode înaintate 
în construcția de locuințe, 
întreaga capacitate a utilaje
lor și gospodărind cu grijă 
materialele, ei s-au angajat să 
termine în acest an 552 de 
apartamente. Angajamentul 
lor se bazează și pe colabo
rarea cu proiectantul (I.P.B.), 
cu subantreprenorii, cu be
neficiarul și cu întreprinde
rea de utilaj și transporturi 
care le asigură la timp insta-

LA LOTUL
GLISANTELOR"

lațiile de glisare și controlul 
bunei lor funcționări.

încă de la organizarea șan
tierului — din luna mai — 
conducerea șantierului, spri
jinită de biroul organizației 
de partid, a întocmit un gra
fic al lucrărilor, care a dat 
posibilitatea să se orga
nizeze munca în așa fel 
îneît să se asigure cel mai 
mare randament cu folo
sirea unor formații minime 
de muncitori. în primul rînd 
s-a ținut seama de cerința ca 
lucrările să se desfășoare în 
flux, în ritmul glisării. împăr- 
țiți pe schimburi, muncitorii 
au fost repartizați pe puncte 
de lucru, fiecare știind ce 
are de făcut. I-am văzut lu- 
crînd. Șapte dulgheri intro
duc în permanență — con
form cotelor — cutiile care 
asigură golurile pentru plan- 
șee, ramele pentru goluri — 
uși interioare, logii și tîmplă- 
ria exterioară. Zidarii din 
echipa condusă de Dumitru 
Stere folosesc o schelă me
talică suspendată în exterior 
de cofrajul glisant și execu
tă tencuielile exterioare, așa 
îneît atunci cînd se termină 
glisarea,

fost turnate în timpul gli
sării. Tot o noutate este și 
turnarea parapetului terasei 
cu ajutorul cofrajului glisant 
(s-au introdus niște cutii care 
fiind prinse de cofraj se de
plasează odată cu glisarea). 
Se reduce astfel timpul de 
execuție de la 7—8 zile la 
numai 7 ore și se economi
sește o mare cantitate de 
material lemnos pentru co- 
fraje. Proiectantul nu prevă
zuse această soluție pentru 
parapet, dar la propunerea 
constructorilor a fost de a- 
cord, ca de altfel și benefi
ciarul. O deosebită contribu
ție în turnarea continuă a 
betoanelor și la buna func
ționare a instalațiilor electri
ce au tovarășii Nicolae Gea
lă și Nicolae Ghimpețeann, 
amîndoi candidați de partid 
și șefi de echipă.

Constructorii au fost spri-

Supra- 
nivele- 
cît și 
reglări

jiniți și de întreprinderea de 
utilaj și transporturi, care a 
asigurat la vreme și a mon
tat în termen instalațiile de 
glisat — pompele, vérinele și 
furtunele de alimentare cu 
accesoriile necesare, 
vegherea continuă a 
lor, atît pe orizontală 
pe verticală, prin
permanente ca și compacta
rea betonului cu un sistem 
de lopățele metalice au dus 
la înlăturarea defecțiunilor 
și la sporirea vitezei de lu
cru. Așa se face că blocul 11 
cu parter și 9 etaje, a cărui 
glisare a început la 17 iunie, 
s-a terminat în zorii zilei de 
27 iunie (9 zile și 9 ore), iar 
blocul 12 cuprinzînd ca și 
primul, 40 de apartamente, 
început la 10 iulie, orele 16, 
a fost înălțat, inclusiv para
petul terasei, pînă la 19 iulie

CONST. JALBA

(Continuare in pag. Il-a)

Schelă tip
La finisarea exterioară a blocu

rilor de locuințe de pe Bd. Muncii 
din Capitală — Șantierul Balta-Albă- 
centru — se folosește cu succes o 
schelă suspendată tip „lanț“ reali
zată de ing. Constantin Popa, de la 
l.C.M. 2. Schela este suspendată de 
centura superioară de beton a blo
cului cu lanțuri formate din cupoane 
și deșeuri de oțel-beton. Pe lanțuri 
se fixează podine de inventar din 
dulapi armați. Schela tip lanț pre
zintă multiple avantaje, Montarea 
schelei se face într-un timp de 5 oii 
mai mic decît a celei metalice. Se 
economisește circa 30 la sută mate
rial lemnos, e ușor transportabilă 
(se pliază). Fiind alcătuită din ele
mente subțiri, ea permite observarea 
în bune condiții a calității finisaju
lui înainte ca schela să fie demon
tată. Lucrările se execută de sus în 
jos și într-un timp mai scurt. Econo
miile antecalculate pentru anul de 
folosință în cadrul întreprinderii se 
ridică Ia suma de peste 63 100 lei. 
Schela tip lanț va fi generalizată la 

..tpate intiepiiidfiiile^j(e construcții, 
din cadrul D.G.C.M. București.

blocul este gata la 
exterior. Tuburile 
pentru instalațiile 
electrice, dozele, 
ca și consolele 
pentru calorifere 
sînt, de aseme
nea, montate con
comitent cu glisa
rea. Pentru lucră
rile „de roșu“ la 
interior și pentru 
finisaje se folo
sește un troliu 
montat într-o nișă 
exterioară con
strucției sub for
mă de lift. în 
timp ce construc
ția brută se înal
tă, se pregătește 
turnarea planșee- 
lor monolit, mon- 
tînd cofrajul res
pectiv cu ajutorul 
grinzilor metalice 
extensibile. S-a 
realizat și un lu
cru nou la blocul 
11; patru nivele au

>>>>:• :
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Mecanizatori de la S.M.T. Gura Idrici efectuînd arături pentru însămînțările de toamnă pe tarlalele G.A.C. De- 
leni, regiunea Iași.

ale patriei
socialiste

Uni-

fost

social-

de

în Piața 
versității din Ca
pitală au 
așezate panourile
expoziției de foto
grafii „înfloresc 
orașele țării“. 
Fotografiile re
prezintă construc
ții de locuințe și 
instituții
culturale și știin
țifice din 24 
orașe ale țării.

în clișeul nos
tru: Trecători pri
vind exponatele.

BRAȘOV 
Colectivul 
Brașov a înregistrat zilele acestea 
un succes de seamă : angajamentul 
de a da peste plan 20 000 rul
menți de bună calitate a fost înde
plinit. Această tînără uzină brașo- 
veană a obținut în ultimii ani creș
teri însemnate de producție.

Datorită organizării mai bune a pro
ducției. gospodăririi cu grijă a ma
teriilor prime și materialelor, intro
ducerii pe scară largă a tehnologiei 
moderne de fabricație, în primele 7 
luni ale acestui an. uzina a înregis
trat economii suplimentare la prețul 
de cost de aproape 300 000 lei și 
beneficii peste plan de circa 3 
milioane lei.

(coresp. „Scînteii“), —• 
Uzinelor „Rulmentul“ din

întrecerea cimentiștilor 
din Medgidia

MEDGIDIA (coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii de Ia Fabrica de ciment 
Medgidia continuă cu însuflețire în
trecerea pentru obținerea unor can
tități cît mai mari de ciment de 
bună calitate. Tura condusă de Du
mitru Roșcan a realizat într-o singu
ră zi 200 de tone klinker peste plan, 
iar echipa din schimbul II. condusă 
de Nicolae Blaga, a încărcat peste 
plan 1 028 tone ciment. Datorită spe- 
ciiiculu! ei, fabrica funcționează 
fără întrerupere. Prin folosirea în
tregii capacități a agregatelor, în 
cele două zile de sărbătoare, mun
citorii de la Fabrica de ciment din 
Medgidia au produs peste plan 
mai mult de 600 tone ciment, 800 
tone klinker și au fost concasate 
1 250 tone calcar.

Se montează cofrajul pentru planșee
(Foto : M. Cioc)

Produse sodice peste plan
GOVORA (coresp. „Scînteii“). — 

La Uzina de produse sodice Govora 
procesul de producție este continuu. 
Ziua de 23 August, colectivul acestei 
uzine a întîmpinat-o cu importante 
cantități de produse sodice peste 
plan. Vineri, sîmbătă și duminică, 
aici s-au produs peste plan încă 40 
de tone produse sodice : carbonat 
de calciu, sodă caustică și sodă 
calcinată. Realizări deosebite în 
producție au obținui operatorii Du
mitru Stoica, Petre Dude. Dumitru 
Cosma. Ion Ancuța. mecanicii Con
stantin Berbece, Gheorghe Firescu, 
Dumitru Cătănoiu și alții.

Deschiderea concursului și festivalului 
de muzică ușoară romînească

MAMAIA (coresp. „Scîn
teii“). — Duminică, în noul 
teatru de vară „Ovidiu“ 
din Mamaia, a început 
primul concurs și festival 
de muzică ușoară romî
nească — 1963. De cîteva 
zile se vînduseră toate bi
letele, iar numeroși iubi
tori ai muzicii au solicitat 
spre cumpărare partiturile 
și discurile noilor melodii.

Cuvîntul ae deschidere 
a fost rostit de regizorul 
Nicusor Consiantinescu, 
maestru emerit al artei. A 
concertai apoi orchestra 
Radioteleviziunii romîne, 
dirijată de Sile Dinicu. 
Programul a cuprins u- 
nele din cele mai cunos
cute piese de muzică 
ușoară create în ultima 
vreme și îndrăgite de as. 
cultători. în prima seară 
a festivalului au fost pre
zentate In premieră 6 din-

Snagov, Argeș Băneasa, Pustnicul, 
Herăstrău... Dar ne-a’ trebui cîteva 
rînduri bune numai ca să enumerăm 
parcurile, pădurile, teatrele de vară, 
ăstrădele, casele de cultură unde au 
avut loc în ultimele trei zile specta
cole, concursuri distractive, seri de 
dans. Pentru că, după marea de
monstrație din Piața Aviatorilor, între
gul București a intrat în al 20-lea an 
al patriei noastre libere, intr-o atmo
sferă de amplă sărbătoare populară.

Au fost zile splendide de vară, însă 
fără excesiva caniculă din ultimul 
timp. Cu atît mai bine pentru cei dor
nici să pornească la drum, să prin- 
zească sub cerul liber, la tradiționala 
„iarbă verde“, să asiste la spectacolele 
prezentate pe numeroase estrade.

Mii și mii de bucureșteni s-au plim
bat în grupuri prin păduri, sau cu băr
cile pe lacuri. Pădurea Băneasa, cea 
mai îndrăgită de bucureșteni, a fremă- 
tat de mulțimea celor ce veniseră să 
petreacă acolo ceasuri plăcute de 
recreere.

Merită să spunem cîteva cuvinte 
despre lucrătorii din_ transporturi 
și alimentația publică, 
cu rîvnă pentru buna 
și funcționarea cît mai 
loacelor de transport.

Ne-a cam pus în încurcătură bogata 
agendă culturală a acestor zile, dar 
pînă la urmă am ales și am pornit 
pe șoseaua Ciurgiului, spre zăvoiul 
Argeșului.

Sub arcurile podului metalic de la 
Copăceni, între sclipirile apei și um
bra pădurii ne-a întîmvinat nu numai 
obișnuita animație a ștrandului ci și 
un mic concert improvizat. Un grup 
de muncitori și, totodată, artiști ama
tori de la Fabrica de produse zaharoase 
„București“ așteptau ora spectacolului 
cînd aveau să urce pe noua estradă 
amenajată între copaci. Dar pînă a- 
tunci, fără să-i îndemne nimeni, și-au 
coborît instrumentele din mașină și au 
început „programul", fără spectatori, 
pentru propria lor petrecere și bună 
dispoziție.

Am suit apoi de-a lungul Argeșului

pînă la Buda. Intr-un luminiș, pe ma
lul apei, sub lumina aurie a după- 
amiezii de 24 august răsuna o melodie 
tinerească. Pe estradă, brigada artis
tică de agitație a Întreprinderii meta
lurgice „Dealul Spirii“, tji prezenta 
primul spectacol. Primul spectacol din

Ei au muncit 
aprovizionare 

ritmică a mij-

acea zi, pentru că avea să plece apoi 
în altă parte la încă două estrade din 
cartierul Ferentari.

Așadar un turneu pe scenele si 
estradele din Capitală. Nenumărate 
formații artistice de amatori din între
prinderi si instituții au făcut asemenea 
turnee, împînzind pînă seara tîrziu 
orașul cu optimismul, vioiciunea și ti
nerețea lor molipsitoare.

...lată, ampla sărbătoare se desfă
șoară și pe mica scenă din Diurnul 
Murgului, la clubul constructorilor 
care au ridicat spre cer noul cartier 
Balta Albă. Profilul îndrăzneț al 
blocurilor din apropiere, săgeata ma- 
caralelor-turn oferă spectacolului cea 
mai sugestivă și mai semnificativă am
bianță. Și aici, și in Giulești, și în 
Piața Palatului sau pe Calea Griviței, 
o melodie atît de îndrăgită : „Maca
rale", suie spre cer parcă în același 
ritm cu acest vast și convingător decor 
natural al orașului.

...Marele amfiteatru al Teatrului de 
vară „23 August" putea părea la un 
moment dat un enorm clopot răstur
nat, vibrînd de muzică și de aplauze. 
Pe scenă, hrîul și hărbuncul, invirtita 
ji fecioreasca s-au desfășurat sub lu
mina reflectoarelor, în explozia de cu
lori a costumelor populare. Artiștii a- 
matori de la Casa de cultură a tinere
tului din raionul 23 August, de la Fa
brica de cabluri și materiale electro- 
izolante, de la Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești din Capitală și de la 
„Tehnometal" au prezentat în fața a 
mii de bucureșteni un amplu și variat 
spectacol.

Ca imense clopote răsturnate spre 
cer, au vibrat de muzică și aplauze 
și celelalte amfiteatre ale orașului, pe 
malul Herăstrăului, la Arenele Liber
tății, în parcul N. Bălcescu...

...Orchestra a tăcut. Pe scena Casei 
de cultură a tineretului din raionul 
T. Vladimirescu are loc un concurs- 
fulger ; „Să ne cunoaștem patria so
cialistă". Și, din întrebările examina
torului, din răspunsurile concurenților 
încep să prindă culoare și contur noile 
imagini ale patriei. Spectatorii, tineri 
muncitori de fa „Timpuri Noi", „Fla
căra Boșie", „7 Noiembrie“ elevi, a- 
plaudă cu căldură cele mai bune răs
punsuri, care le evocă, în această seară 
de sărbătoare, frumusețea nouă a Bi- 
cazului și a Hunedoarei, tabloul înti
nerit al întregii țări.

PAUL DINU

Zile de
O D O R H EI (coresp. 

„Scînteii“). — în tabăra 
de pionieri și școlari din 
Homorod, vara aceasta 
și-au petrecut o parte a 
vacanței peste 3 000 pio
nieri și școlari precum și

tie cele 16 melodii selec
ționate la prima fază a 
concursului : „Cîntecul iu
birii“ de Theodor Bratu, 
soliști Ludovic Spiess și 
Tiio Armonia ; „Spre soa
re“ de George Grigoriu, 
solistă Doina Badea ; „Zo
rile“ de Temistocle Popa, 
soliști Luigi Ionescu și 
Const. Drăghici ; „Aș vrea 
tai anii tinereții...“ de H. 
Mălineanu, solistă Ioana 
Radu. artistă emerită ; 
„Oglinzile mării“ de Eugen 
Teger, solist Const. Dră
ghici ; „Ineluș“ de Ianczi 
Körössy, soliști Ilinca Cer. 
bacev și George Bunea.

Cei peste 1 000 de spec
tatori — oameni ai mun
cii veniți la odihnă pe li
toral și turiști străini — au 
răsplătit cu calde aplauze 
și note bune (în fișele ce 
le-au fost înmînate) noile 
melodii lansate în prima 
zi a concursului.

vacant d
mai multe sute de preșco
lari. în prezent, sînt găz- 
duiți aici aproape 1100 
copii, veniți din regiunile 
București, Ploiești, Do- 
brogea, Oltenia, Mureș- 
Autonomă Maghiară. re estrada din parcul „23 August (Foto : R. Costln)

1
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PE AICI A TRECUT UN ACTIVIST RAIONAL..
La Plosca și Licuriciu, la NanoV 

și Călugărița, la Furculești și Moș
teni, ca și în alte organizații de 
partid din raion am auzit rostin- 
du-se numele unor tovarăși secre
tari ai Comitetului raional de par
tid Alexandria. Cînd era vorba de 
acțiuni mai importante, secretarii 
orgami-ațiilor de bază sau de comi
tete de partid spuneau :

— în problema asta ne-a dat o 
îndrumare bună tovarășul secretar 
Ivan.

— Ideea ne-a fost sugerată de to
varășul prim secretar Duță.

...Eram la Măgura. Tov. Marin 
Ivan, secretar al comitetului raio
nal de partid, venise de dimineață 
aici, discutase cu colectiviștii din. 
brigada lui Gheorghe Geantă cum 
au obținut cu 5—600 kg grîu la ha 
mai mult decît alte brigăzi ; fusese 
și în sectorul zootehnic să vadă cum 
înaintează construcțiile ; s-a oprit a- 
poi mai mult la brigada I de cîmp.

Spre seară discuta, la sediul comi
tetului de partid, cu Cercel Stancu. 
instructorul comitetului raional. E- 
rau de față și Ion Bunea, secretarul 
comitetului comunal de partid, și 
Dumitru Băloi, secretarul organiza
ției de bază a G.A.C. „Grivița“, din 
comuna Măgura. Secretarul organi
zației de bază vorbea despre unele 
din realizările gospodăriei.

— într-adevăr aveți rezultate 
bune în dezvoltarea gospodăriei — 
spunea secretarul comitetului raio
nal. Dar mai sînt încă destule lucruri 
de pus la punct. Nu vă ocupați su
ficient de răspîndirea experienței, 
înaintate Brigada lui Gh. Geantă, 
bunăoară, a obținut cu 5—600 kg 
griu mai mult la ha decît celelalte 
brigăzi. Brigada condusă de tov. Tu
dor Felega a terminat prima recolta
tul și tot cu rezultate bune. Expe
riența acestor brigăzi n-a fost destul 
popularizată. La unele vaci, produc
ția de lapte a scăzut. Era bine ca or
ganizația de bază să fi analizat ca
uzele acestei situații și să ia măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor în sec
torul zootehnic.

Secretarul a rămas trei zile în gos
podărie și a sprijinit organizația de 
bază și consiliul de conducere să în
lăture lipsurile.

— Ne bucură cînd vine la noi to
varășul Marin Ivan — ne-a spus tov. 
Anghel Stănculeț, secretarul Comi
tetului de partid din G.A.C. Licu
riciu. El este foarte apropiat de co
lectiviști, ne ajută concret să rezol
văm diferite probleme de care de
pind dezvoltarea gospodăriei și creș
terea veniturilor fiecărui colectivist 
în parte.

Firește 
odată cu

că prestigiul nu vine 
numirea sau alegerea în-

tr-o funcție. El se dobîndește nu
mai printr-o muncă intensă. Colin- 
dînd prin satele raionului Alexan
dria mi-am dat seama că prestigiul 
celor mai mulți activiști ai comite
tului raional este legat de fap
tele lor, de Sprijinul neobosit pe 
care-1 dau organizațiilor de partid, 
colectiviștilor și celorlalți oameni ai 
muncii din raion. Fără să neglijeze 
ajutorul pe care trebuie să-l dea or
ganizațiilor de partid din gospodării
le fruntașe, secretarii și ceilalți 
membri ai comitetului raional și-au 
îndreptat atenția spre gospodăriile 
mai puțin dezvoltate.

— Noi am constatat că în unele 
dintre gospodăriile mai puțin dez
voltate lucrau și cele mai slabe bri
găzi de tractoare — ne spune tov. 
Duță, prim-secretar al comitetului 
raional de partid. Am discutat cu 
conducerea S.M.T. și anul acesta au 
fost trimise aici brigăzile cele mai 
bune din S.M.T., tractoriștii cei mai 
destoinici, între care mulți membri 
și candidați de partid. Rezultatul : 
s-au executat lucrări mecanizate de 
calitate superioară.

Cu prilejul dezbaterii planurilor 
de producție, organizațiile de partid, 
cu ajutorul specialiștilor, al majori
tății colectiviștilor, au căutat noi re
surse care să ducă la dezvoltarea 
continuă a gospodăriilor colective, la 
sporirea producției și a venituri
lor lor. La Călugărița, pentru pri
ma oară în acest an, s-au cultivat 
legume pe șapte hectare. Tot aici, în 
locul unei mlaștini s-a organizat un 
eleșteu pentru pește. La Bivolița, nu
mai de la grădină s-au încasat pînă 
acum peste 150 000 de lei. în toate 
gospodăriile din nordul raionului so
cotite pînă în toamnă mai slabe, 
s-au obținut, datorită ajutorului dat, 
recolte bune în acest an.

Biroul comitetului raional socoteș
te pe bună dreptate că răspîndirea 
experienței înaintate în activitatea 
de partid are o mare însemnătate în 
îmbunătățirea muncii. în luna iunie, 
aparatul comitetului raional, toți se
cretarii comitetelor de partid și ai 
organizațiilor de bază au vizitat 
G.A.C. din Nanov și Buzescu, unde 
au făcut cunoștință cu experiența 
organizațiilor de bază apreciate ca 
cele mai bune.

Comitetul raional de partid urmă
rește creșterea cadrelor de conduce
re din G.A.C.. în raionul Alexandria 
sînt numeroși președinți de gospo
dării colective buni, educați de 
partid. L-am cunoscut pe președin
tele gospodăriei din Moșteni, tovară
șul Constantin Cătrună. membru de 
partid. Exigent cu el însuși, dar și cu 
ceilalți, rezolvînd cu pricepere fe
lurite probleme, muncind în colectiv 
și atrăgîndu-i la treabă și pe ceilalți

membri ai consiliului de conducere, 
și-a căpătat autoritate.

Despre felul cum se ocupă de bu
nul mers al treburilor în gospodărie 
am aflat cîteva lucruri semnificative. 
Unul din frații săi este brigadier. La 
seceratul griului, consiliul de condu
cere a hotărît să se facă drum în 
lan înainte de a intra combinele. 
Unul dintre șefii de echipă din 
brigada lui Cătrună, fratele pre
ședintelui, n-a ținut cont de această 
recomandare. Combina a călcat pe 
multe sute de metri grîul înalt și 
frumos. Brigadierul a trecut prin a- 
cel loc și n-a luat nici o măsură. 
Președintele, mergînd în control, a 
descoperit răul. Seara, la ședința cu 
toți șefii de echipă și cu brigadierii, 
președintele a criticat aspru atitudi
nea de nepăsare a fratelui său față 
de bunul obștesc.

Astfel de oameni exigenți, buni 
gospodari, sînt aleși în fruntea gos
podăriilor colective, a brigăzilor și 
echipelor, în consiliile de conducere. 
S-ar putea spune multe despre mun
ca lui Nicolae Călin, președintele 
gospodăriei din Furculești, sau a lui 
Marin Alboi, șef de echipă la Voe- 
voda, despre Gh. Geantă, brigadier la 
Măgura, sau Ion Duta, șeful secto
rului avicol la gospodăria din Brîn- 
ceni.

Vizitînd satele raionului, gospodă
riile colective, întilnești, în afară de 
lucruri bune, și unele, neajunsuri. 
Din păcate, comitetul raional de 
partid nu s-a îngrijit suficient
generalizarea experienței bune în 
munca politică și culturală de masă. • 

aseme- 
Nume- 

ca cea

rie

Or, în raion există o 
nea experiență prețioasă, 
roase gazete de perete, 
de la Licuriciu, scot foi volante pen
tru fiecare brigadă în parte, popu
larizează și critică concret. La Fur- 
culești și Bivolița, la Țigănești și 
Orbească, programele brigăzilor de 
agitație sînt atractive, bogate în con 
ținut. Comitetul raional de partid 
nu a controlat 
cum 
care 
8 000
3 000 de femei. în multe organizații 
de bază activul fără de partid 
rează numai în statistici.

Fără îndoială, că, folosind 
larg experiența acumulată în 
jinirea organizațiilor de bază, Comi
tetul raional de partid Alexandria 
va obține noi succese în îndepli
nirea sarcinilor sale.

temeinic nici felul 
activul fără partid, 

raion aproape 
circa

e folosit 
cuprinde pe 
de oameni, dintre care

figu-

mai 
spri-

NICOLAE BIVOLU

La Iotul 55 i sântelor“
(Urmare din pag. I-a) se

Acțiuni ale comisiilor 
de femei din Capitală

La acțiunile de înfrumusețare a Ca
pitalei au participat în acest an nu
meroase femei. Ele au ajutat printre 
altele la amenajarea de spații verzi. Gos
podinele din raionul 23 August au efec
tuat 21 000 ore de muncă patriotică pe 
șantierele parcului Obor, Balta Albă, 
Gara de Est. în strada Frunzei ele au 
amenajat un teren de joacă pentru co
pii. în cartierele noi Pieptănari-Viilor 
din raionul N. Bălcescu femeile au 
plantat flori și pomi pe o suprafață de 
2 000 mp, iar în raionul V. I. Lenin au 
participat la amenajarea și curățirea 
școlilor. Gospodinele din Capitală și-au 
adus aportul la strângerea a 220 000 kg 
de fier vechi.

în raionul 23 August s-au organizat 
în ultimul timp 3 cicluri de conferințe 
pe teme pedagogice, sanitare și de cul
tură generală. Femeile ce fac parte din 
echipele de control obștesc și-au inten
sificat activitatea vizitînd magazine, 
piețe, depozite de lemne. Sugestiile lor 
au contribuit la luarea de măsuri pen
tru mai buna aprovizionare și deservire 
a populației.

ANA GHIMPE 
coresp. voluntar

(coresp. „Scînteii“). 
a bîntuit asupra 

pu

în luptă cu furtuna
TÎRGU MUREȘ 

— Zilele trecute
Caipaților răsăriteni o furtună 
te-rnică. Brazii doborîți între Toplița 
și Borsec și vîntul au dărîmat și 
traseele telefonice din 7 locuri, pe o 
porțiune de circa 6 km. S-a cerut 
ajutor urgent pentru restabilirea le
găturii telefonice.

Nu după mult timp echipele de 
intervenție din cadrul subcentrului 
de întreținere din Miercurea Ciuc și 
Tîrgu Mureș conduse de Vasile 
Baghioni și Gall Iosif, sosite împreu
nă cu Kăszoni Teodor, s-au apucat 
de lucru. Se lucra în condiții grele 
întrucît nu s-a putut asigura lumina 
electrică pe pantele munților. în 
scurt timp au fost retezați brazii și 
curățate doborîturile de vînt, au fost 
schimbați stâlpii de telefoane rupți 
și înlocuite porțiunile de fire deran
jate și armătura.

Pînă dimineața — după o muncă 
încordată de 8 ore — au fost resta
bilite comunicațiile, și traseele au 
fost complet reparate. Pentru munca 
lor conștiincioasă au fost evidențiați 
liniorii Ștefan Ormenișan, Burian 
Geza, mecanicul Alexandru Tomulea 
și alții.

LA STUDIOUL
ARTISTULUI AMATOR

Scenă din filmul „Generalul"

La Palatul culturii din Iași s-a re
deschis secția de artă contemporană 
a Muzeului de artă. Sint prezentate, 
în cadrul acestei secții, peste 100 de 
lucrări de pictură și 17 sculpturi. Sec
ția a fost completată cu noi lucrări 
de la expoziția interregională din 
acest an.

SECȚIE DE ARTA 
CONTEMPORANA

îl țineți minte pe Malec ? Dacă vă 
numărați printre spectatorii care frec
ventau sălile de cinematograf înainte 
de apariția „sonorului“, fără îndoială 
că vă amintiți de acest original perso
naj de comedie — de Malec (Buster 
Keaton), eroul „care n-a zîmbit nicio
dată“ al unor întîmplări pline de fan
tezie și de umor. La fel de popular 
ca și Chaplin în epoca de aur a fil
mului mut, Buster Keaton a dispărut 
de pe firmamentul 
arte odată cu tri
umful cinemato
grafului „în sunet 
și imagini“. El a 
fost dat uitării, 
dar pe nedrept.
Pentru că depășind — aidoma lui 
Chaplin — limitele comicului grotesc, 
tradiția infantilelor „dueluri“ cu torte 
de frișca, Keaton a căutat și a desco
perit noi drumuri în artă, a folosit 
izvoarele umorului popular, putînd fi 
astăzi considerat ca un precursor al 
comediei cinematografice modeme.

Prezentarea filmului „Generalul", 
realizat în 1926, constituie, de aceea, 
mai mult decît o simplă „retrospec
tivă". Contemporan cu „Crucișătorul 
Potemkin" al lui Eisenstein și cu 
„Goana după aur" al lui Chaplin, 
„Generalul“ își păstrează — în pofida 
celor 37 de ani care au trecut de la 
crearea sa — prospețimea, oferin-

celei de a șaptea

Pe ecranele cinematografelor

du-ne prilejul de a-1 descoperi 
a-] redescoperi pe Malec, de 
noaște arta acestui clasic al comediei 
cinematografice.

Acțiunea se petrece la începutul 
războiului de secesiune ; Buster Kea
ton — mecanic de locomotivă — 
ajunge între liniile de foc devenind, 
la capătul unor peripeții spectacu
loase, erou militar fără voia sa. Cu un 
subiect de această factură, filmul nu 
este lipsit, firește, de situații burlești. 

Absorbit de soar
ta iubitei sale, 
răpită de belige- 
ranți, eroul filmu
lui își conduce ne

bunește locomoti- 
pe răpitori, devine

a cu

1n cadrul studioului artistului ama
tor din Cîmpina, a avut loc re
cent un schimb de experiență între 
instructorii brigăzilor artistice de agi
tație ale căminelor culturale și clubu
rilor muncitorești din raion. Cu acest 
prilej, au prezentat programe brigă
zile artistice de agitație ale clubului 
schelei Băicoi și căminului cultural 
din Provița de Sus. S-a citit apoi noul 
text al brigăzii artistice de agitație a 
casei raionale de cultură. Discuțiile 
purtate pe marginea programelor și a 
noului text al brigăzii au constituit 
un rodnic schimb de experiență.

ȘTAFETE FOLCLORICE
ALE PIONIERILOR

Dt'n comuna Nădlac a pornit recent 
Ștafetă a pionierilor și școlarilor cu-

orele 23 (9 zile și 7 ore). Cel de-al 
lea bloc ridicat zilele trecute a 
glisat în 9 zile. Dacă ținem seama 
de faptul că în acest interval de timp 
au avut 18 ore stagnări din cauza tim
pului nefavorabil, ritmul atins este cu 
mult peste 3 metri în 24 de ore.

Fiecare din cele 6 blocuri care se 
înalță cu ajutoml cofrajelor glisante va 
fi predat beneficiarului „la cheie“ la 
jumătatea termenului necesar în cazul 
cînd ele ar fi fost construite după me
todele clasice cunoscute.

Munca la lotul „glisantelor" se des
fășoară în lanț. Formația care a turnat 
fundația și betonul pînă la cota zero la 
blocul 11, a trecut imediat la turnarea 
fundației blocului 12. înainte de a se 
termina glisarea unui bloc, începe con
struirea căii de rulare pentru următorul.

Oameni practici, cu inițiativă, con
structorii de la lotul „glisantelor“ au 
căutat să aducă lucruri noi în aplicarea

trei- 
fost

acestei metode. Printre altele, aici 
folosește un sistem de semnalizare op
tică și acustică atunci cînd cofrajul, în 
urcușul lui, a ajuns la locurile unde 
trebuie lăsate goluri. Demontarea și 
montarea 
de la un 
montarea 
ment, ci 
meră.

Cofrajul glisant cu care se lucrează 
la cele șase blocuri este planificat să 
fie folosit de zece ori, adică pentru 
încă patru blocuri. După plan, cofra
jul ar fi fost disponibil în 1964. Dar 
datorită ritmului înalt de lucru obținut 
pe șantierul Olteniței la lotul „glisan
telor“, el va putea fi folosit de între
prinderea 4 încă în acest an la cel pu
țin două construcții înalte. Constructo
rii de pe șantier sînt hotărîți să facă 
totul pentru a-și respecta și depăși an
gajamentul, construind într-un timp cît 
mai scurt locuințe trainice și conforta
bile, așa cum și le doresc noii locatari.

cofrajuîui pentru a fi mutat 
bloc la altul se face fără de- 
tuturor elementelor pe aparta- 
deplasînd integral cîte o ca-

Cartea este un prieten bun al muncitorilor de la Uzinele „Republica" din Capitală. Biblioteca e vizitată în 
timpul liber de tot mai mulți cititori. în fotografie : Un aspect din sala bibli otecii.

va ca să-i ajungă 
apoi din urmăritor urmărit, fără să bă
nuiască, desigur, nici un moment, că 
în felul acesta va determina rezultatul 
unor importante operații strategice. 
Dar ca să gustați umorul lui Buster 
Keaton, trebuie să-1 vedeți pe acest 
personaj impasibil în cele mai com
plicate situații, făcîndu-și conștiincios 
meseria de mecanic chiar dacă ia foc 
lumea în jurul său. Ca și în alte fil
me, și în „Generalul" actorul are de 
furcă — de unul singur — cu „stihii“ 
greu de domolit de către un singur 
om : el se luptă simultan și cu urmă
ritorii săi și cu înflăcărata-i locomo
tivă.

Acțiunea — bogată în gaguri — se 
desfășoară într-un ritm extrem de viu, 
cu o notă de spontaneitate cuceri
toare, care nu te lasă să observi cît 
de minuțios este elaborat fiecare 
plan, cît de meticuloasă este regia 
filmului. Adversar al improvizației, 
Keaton își calculează gesturile, miș
carea, anticipînd reacția publicului, 
contînd pe subtilitatea și receptivi
tatea spectatorilor săi.

Cu un mesaj mai puțin direct de
cît acela al multora dintre filmele 
lui Chaplin, „Generalul“ (titlul este 
dat de marca locomotivei) aduce pe 
ecranele noastre o pagină de antolo
gie cinematografică.

D. COSTIN

er
legători de folclor, organizată de Co
mitetul regional U.T.M. și secția de 
învățămînt a Sfatului popular regio
nal Banat. 1n cadrul itinerariului, șta
feta a poposit și in comuna Semlac, 
unde a avut loc o intilnire cu locui
torii satului. Cei mai bătrîni din sat 
le-au povestit copiilor despre trecutul 
istoric al comunei, despre obiceiurile 
și tradițiile locale Cu acest prilej au 
aflat copiii amănunte interesante des
pre horele țărănești, despre îmbră
cămintea sătenilor. Au ascultat apoi 
povestiri, strigături, proverbe, ghici
tori, precum și producții folclorice o- 
glindind viața și munca oamenilor 
din satul nou, colectivizat.

Comitetul regional U.T.M. lași a 
initiât, de asemenea, o ștafetă folclo
rică la care participă organizațiile de 
pionieri din raioanele Huși, Bîrlad, 
Pașcani și Iași.

Filme in premieră
Săptămîna viitoare, pe lîngă 

„Generalul", sînt programate în 
premieră și filmele :

Veniți mîine — producție inspi
rată din actualitate, aparținînd 
studiourilor sovietice. Regia Ev- 
gheni Tașkov.

Povestea unei veri — producție 
a studiourilor „Defa“-Berlin. (Re
gia : Ralf Kivsten). în film sînt în
fățișate întîmplări de pe un șan
tier al tineretului, unde se con
struiește un combinat chimic.

O fi asta dragostea? — film so
vietic inspirat din viața tineretului.

Vizitele ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei

Frumuseți din adîncuri
Turismul este astăzi un sport 

toarte răspîndit in rîndul oameni
lor muncii. Practicîndu-1. mii de 
excursioniști au ajuns să cunoască 
bine cele mai pitorești locuri ale 
tării: munții falnici, litoralul mării, 
Delta Dunării, adevărat paradis al 
păsărilor. Cum s-ar spune, frumuse
țile aflate la lumina zilei. Dar sint 
splendori mult mai puțin cunoscute, 
în adîncuri. Merită să fie văzute de 
orice turist, de pildă, peșterile din 
coastele munților Apuseni, din Car- 
pații Meridionali și Orientali sau din 
Dobrogea Ele s-au format pretutin
deni acolo unde există terenuri cal- 
caroase, prin care apa de ploaie 
se infiltrează cu repeziciune și din 
abundentă, dizolvînd calcarul, lăr
gind crăpăturile, transformîndu-le 
în gro'e uneori monumentale. Pică
turile de apă ce cad de pe bolțile 
întunecate dau naștere la așa-numi- 
tele stalactite și stalagmite. Stalac
titele și stalagmitele, gălbui la cu
loare, au aceeași formă — țurțuri 
de qheată — deoarece se formea
ză la fel din prelungirea apei.

Printre peșterile deosebit de fru
moase de la noi merită să fie a- 
mintită aceea de la Topolnița (Ol
tenia), lungă de 10 330 m, care pînă 
în 1961 nu fusese cercetată decît pe 
aproximativ 4—5 km. Explorînd-o 
mai adine, speologii noștri au dat 
aici de stalactite și stalagmite de 
o nebănuită frumusețe, precum și de 
o faună foarte bogată, compusă din 
insecte oarbe. Aceasta este astăzi 
cea mai lungă peșteră din tara 
noastră; ea întrece cu mult pe fosta 
„campioană“ — aceea de la izvo
rul Tăușoarelor. din munții Rodnei, 
de 5 km.

Dar pitorescul unora dintre peș
teri este dublat de marele Interes 
pe care îl prezintă ele din punct de 
vedere științific. Se găsesc acolo 
urme străvechi de cuitură materia
lă: instrumente de cremene utiliza
te în epoca pietrei, cioburi de ce
ramică, sculpturi în piatră și mar
moră și uneori instrumente de bronz 
și fier. In peștera Cioclovina cu apă,

din regiunea Hunedoara, s-a găsit 
cu cîțiva ani -în'' urmă o faimoasă 
comoară, veche de aproape 3 000 de 
ani, formată din nenumărate obiec
te de podoabă, mărgele de chihlim
bar și de sticlă verde, obiecte de 
bronz. în peștera de la Adam, si
tuată la vreo 30 km nord de Con
stanța, aproape de comuna Tîrg- 
șor, speologii noștri au descoperit 
resturile scheletice a circa 75 spe
cii de mamifere cuaternare și un 
templu închinat zeului Mitra, format 
din cinci piese de piatră. între ele 
sint două baso-reliefuri. iar pe unul 
dintre acestea, de o mare frumuse
țe. se pot citi inscripții clare în 
limba greacă. S-a găsit de aseme
nea și o vatră paleolitică. Peștera 
de la Adam constituie unul dintre 
cele mai bogate zăcăminte fosilifere 
(de oase fosile) din Europa.

Și acum să facem împreună o 
scurtă călătorie, instructivă din toa
te punctele de vedere, și prin lumea 
de basm a peșterii din satul CIo- 
șani (Oltenia), una din cele mai fru
moase peșteri din tara noastră și 
chiar din lumea întreagă. Academia 
R. P. Romîne a destinat un fond 
pentru amenajarea acestui minunat 
monument al naturii. în preajma 
peșterii, cu sprijinul Ministerului în- 
vățămîntului șl al Academiei R. P. 
Romîne, s-a construit recent clădirea 
Stațiunii de cercetări speologice, cu 
scopul de a se studia biologia ani
malelor subterane și problemele pe 
care le ridică adaptarea la mediu 
și evoluția acestora. Laboratorul a- 
cestei stațiuni e în curs de înzestrare 
cu aparatura necesară cercetărilor.

Ca orice peșteră din lume, și a- 
ceea de la Cloșani constituie un 
laborator ideal, în care natura face 
de milioane de ani experiențe deo
sebit de interesante asupra anima
lelor de aici. Aceste experiențe se 
dezvoltă în condiții de mediu mult 
mai simple și mal statornice decît 
cele din afară. în peșteră nu există 
variații prea mari de temperatură,

de umezeală; anotimpurile se con
topesc într-unul singur, umed și 
rece: o toamnă veșnică. Umezeala 
atinge uneori suprasaturația în va
pori de apă. temperatura este joa
să, întunericul fără sfîrșit. Acești 
factori și-au imprimat pecetea asu
pra ființelor care populează peștera 
din ere geoloqice îndepărtate. In
fluența întunericului se traduce prin 
decoloratea uneori atît de mult a 
pielei animalelor subterane, incit 
aceasta devine transparentă. Ochii 
animalelor care trăiesc în bezna 
peșterii au devenit cu timpul nefo
lositori și, ca și aceia ai cîrtiței, 
au dispărut. în peșteră trăiesc o 
mulțime de insecte cu totul lipsite 
de vedere. în schimb au organe de 
pipăit, foarte lungi, cum sînt perii 
tactili sau antenele — adevărate 
„bețe în mîinile orbilor“ — cu aju
torul cărora se pot călăuzi.

La not în țară, sub egida Institu
tului de speologie din Cluj, fondat 
în 1920, Em. Racoviță și colaborato
rii lui apropiați Jeannel și Chcrppuis 
au studiat și au descris lumea aces
tor ființe cavernicole și adaptațiile 
lor la mediul subteran. Ei au alcă
tuit la Cluj una dintre cele mai mari 
colecții de animale subterane din 
lume, care cuprinde 200 000 de exem
plare. Studierea ei nu s-a terminat 
încă.

Pe lîngă podoabele lor minunate 
și pe lîngă fauna atît de interesan
tă care trăiește în ele, peșterile 
noastre mai cuprind însemnate can
tități de guano, produs de coloniile 
mari de lilieci care se adăpostesc 
în ele. Acest guano constituie un 
excelent îngrășămînt pentru agri
cultură și horticultură. datorită azo
tului și fosforului pe care le conți
ne. Unele peșteri ca, de pildă, aceea 
de la Cioclovina cu apă, regiunea 
Hunedoara, conțin mii de vagoane 
de guano format în decursul a sute 
de secole. Dacă, trecînd prin peșteră, 
apele duc cu ele lichidul provenit din

fermentarea acestui guano, ele se 
încarcă cu nenumărați microbi și, 
atunci cînd ies sub formă de izvoa
re, deși extrem de limpezi, consti
tuie adevărate culturi microbiene. 
Speologii, turiștii vizitatori ai pește
rilor sau simpli drumeți trebuie să 
se ferească cu grijă de a-și potoli 
setea cu astfel de ape. Altele. însă, 
între care și peștera de la Cioclo
vina cu apă, au atmosfera radioac
tivă. aerul ionizat, încărcat cu par- 
ticole beta ; această radioacti
vitate poate avea o acțiune binefă
cătoare asupra unor boli ca: gutu
raiul cronic, astma, unele boli de 
inimă sau de piele.

Institutul nostru de speologie a 
fost consultat în toate problemele 
de amenajare și electrificare a unor 
peșteri din țară. Unele lucrări în 
această direcție s-au și întreprins. 
După cum se știe, ghețarul natural 
de la Scărișoara din Munții Apu
seni, constituie un punct de mare 
atracție turistică. El se află situat 
la 1 200 m altitudine și e format din 
stalagmite de gheață care seînte- 
iază feeric în lumina lămpilor de 
carbid. Blocul de gheață pe care-1 
cuprinde peștera are un volum de 
circa 50 de mii metri cubi. Cine a 
spus că acesta este un „frigider“ 
uriaș n-a greșit. Vechimea sa, după 
analiza grăunțelor de polen din 
straturile de gheață, este de circa 
3 000 de ani, adică datează, apro
ximativ, de pe timpul cînd în Egipt 
domnea faraonul Tutankamon ! S-a 
hotărît electrificarea acestei peșteri, 
pentru ca vizitatorii să nu mai fie 
nevoiți să coboare în ea cu lămpi de 
carbid. Peștera Muierii din Carpații 
Meridionali este amenajată și lumi
nată electric de vreo cîțiva ani. Ast
fel, vizitatorii pot să admire fără efort 
frumusețea concretiunilor calcaroa- 
se, între care și un splendid văl 
de calcar. Ca și acestea, multe alte 
peșteri din tara noastră reprezintă 
atracții turistice vrednice de cea 
mai mare atenție.

Prof. CONSTANTIN MOTAȘ 
directorul Institutului de speologie 

«Emil Racoviță» 
al Academiei R. P. Romîne

Sate electrificate
HUNEDOARA (coresp. „Scînteii").

— De curînd în satele Vurpăr, Reia, 
Valea Ungurului și altele mai înde
părtate din regiunea Hunedoara s-a 
aprins becul electric. în prezent nu
mărul satelor electrificate este de 
peste 230, urmînd ca pînă la sfîrșitul 
anului să fie racordate la rețeaua e- 
lectrică încă 20 de sate.

Duminică dimineața Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, a primit pe Eduard 
Hartmann, ministrul agriculturii și 
silviculturii al Austriei, care ne vi
zitează țara.

Oaspetele a fost însoțit de Alexan
der Bauer și Leopold Dorfwirth, 
consilieri ministeriali, și de Heinrich 
Gerlitz, comisar ministerial.

La întrevedere au participat Eu
gen Alexe, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, Lu
dovic Negrea, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, Corneliu Bog
dan, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, specialiști din Consiliul 
Superior al Agriculturii.

A fost prezent dr. Paul Wetzler. 
ministrul Austriei în R. P. Romînă, 
precum și Mircea Ocheană, mi
nistrul R. P. Romîne în Austria.

★
Tot în cursul dimineții Eduard 

Hartmann, ministrul agriculturii și

silviculturii al Austriei, împreună cu 
grupul de specialiști și dr. Paul 
Wetzler, ministrul Austriei în R. P. 
Romînă, a vizitat Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea.

Oaspeții, însoțiți de Eugen Alexe. 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, au vizitat cîm- 
purile experimentale de porumb și 
sorg hibrid, sectoarele zootehnic și 
de mecanizare. Inginer Tiberiu Mu- 
reșan, directorul institutului, a vor
bit oaspeților apoi despre rezulta
tele cercetărilor în domeniul cerea
lelor și al plantelor tehnice și mo
dul de aplicare a acestora în prac
tică.

în cursul după-amiezei, oaspeții 
au vizitat stațiunea experimentală 
pentru cultura plopului hibrid și a 
sălciei de la Cornetu și gospodăria 
agricolă de stat „30 Decembrie“ din 
regiunea București.

(Agerpres)

Pregătiri pentru semănatul griului
(Urmare din pag. I-a)

tru fiecare tarla modul de adminis
trare a îngrășămintelor și să contro
leze personal respectarea indicații
lor date.

La recenta ședință a Consiliului 
Superior al Agriculturii, pe baza u- 
nei bogate experiențe în producție, 
s-a dezbătut pe larg problema ale
gerii și amplasării soiurilor de grîu 
pe zone naturale. S-a indicat ca so
iurile de grîu să fie repartizate pe 
diferite tipuri de sol ținindu-se sea
ma de însușirile agrobiologice și de 
capacitatea lor de producție. Acum, 
această problemă se dezbate și în 
cadrul fiecărei regiuni. Experiența 
a dovedit ce mare importanță pre
zintă pentru sporirea producției la 
hectar ca fiecare gospodărie să se 
fixeze asupra soiurilor pe care să le 
cultive, ținînd seama de rezultatele 
obținute în anii trecuți și de cerin
țele biologice ale fiecărui soi. De 
asemenea, pentru a se valorifica 
mai bine condițiile naturale existen
te în fiecare unitate și a obține pro
ducții ridicate și constante este bine 
ca gospodăriile să cultive cîte două 
soiuri de grîu din cele mai valoroa
se pentru zona respectivă, cu perioa
de de vegetație diferite pentru a se 
putea face recoltarea în mod eșalo
nat, ușurîndu-se astfel această lu
crare,

Problema cea mai importantă 
care trebuie să preocupe în prezent 
consiliile agricole și conducerile u- 
nităților agricole este asigurarea se
mințelor din soiurile stabilite, cu

rățarea și tratarea lor împotriva bo
lilor și dăunătorilor. Multe gospo
dării colective s-au îngrijit din timp 
de asigurarea semințelor. La G.A.C. 
Cobadin, regiunea Dobrogea, au fost 
organizate in acest scop loturi se- 
mincere și întreaga cantitate de să- 
mînță de grîu s-a produs pe plan 
local. Acum colectiviștii trimit pro
be la laboratorul regional pentru a-i 
stabili valoarea culturală. în multe 
alte unități s-a procedat în felul 
acesta, pregătirile pentru semănatul 
griului fiind făcute temeinic. Ținînd 
seama că nu toate gospodăriile dis
pun de sămînță din soiurile indicate 
pentru zona respectivă, este necesar 
ca în timpul cel mai scurt consi
liile agricole să organizeze schimbul 
semințelor. De asemenea, să se 
trimită probe de semințe la la
boratoarele regionale pentru a se 
analiza calitatea lor.

Folosirea unor semințe curățate și 
tratate împotriva bolilor și dăună
torilor va asigura obținerea unor re
colte mari și de calitate. îndeosebi 
tratarea semințelor împotriva mă- 
lurii trebuie privită cu cea mai 
mare răspundere. Trebuie spus că 
deși s-au făcut progrese mari în 
aplicarea acestei măsuri iar indus
tria noastră chimică pune la dispo
ziția agriculturii substanțe valoroa
se, cu mare eficacitate, se mai în- 
sămînțează sămînță netratată sau 
tratată numai parțial. Așa s-a în- 
tîmplat în unele gospodării în 
toamna anului trecut și ca ur
mare, griul obținut de acestea a fost 
mălurat. Pentru ca asemenea lu

cruri să nu se mai repete, este ne
cesar ca încă de pe acum să se trea
că cu toate forțele la tratarea se
mințelor folosind în acest scop toate 
mijloacele existente. Consiliile agri
cole locale și inginerii agronomi din 
gospodării poartă răspunderea pen
tru executarea acestei lucrări.

Gospodăriile colective și de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare au 
acumulat în decursul anilor o bună 
experiență în pregătirea și executa
rea însămînțărilor de toamnă, con
diție hotărîtoare pentru realizarea 
unei recolte mari. în vederea obține
rii de noi succese în sporirea pro
ducției de grîu este necesar ca a- 
ceastă valoroasă experiență să fie 
folosită din plin. Consiliile agricole 
sînt chemate ca, paralel cu măsurile 
organizatorice iuate pentru execu
tarea la timp a însămînțărilor de 
toamnă, să popularizeze experiența 
unităților agricole fruntașe în ob
ținerea de recolte mari.

Realizarea sarcinilor puse de 
partid și guvern privind sporirea 
producției de cereale impune orga
nelor și organizațiilor de partid să 
intensifice munca politică de masă, 
să exercite un control exigent asu
pra modului cum sînt folosite mij
loacele și forțele de care depinde 
executarea la timp și la un nivel 
agrotehnic superior a lucrărilor a- 
gricole de toamnă.

Făcînd din timp toate pregătirile 
necesare însămînțării griului, oa
menii muncii din agricultură vor 
pune o temelie solidă viitoarei re
colte.
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U.T.A.-Petrolul 2—1BELGRAD 25. (Agerpres). — Spor
tivii romîni au repurtat un succes 
strălucit la campionatele mondiale 
de caiac-canoe desfășurate în loca
litatea Jajce (Iugoslavia). Reprezen
tanții R. P. Romîne în dîrza întrecere 
cu renumifii campioni din 25 de țâri, 
au cucerit, 6 medalii de aur, 4 de 
argint și una de bronz. Este 
o performanță de mare presti
giu care consacră valoarea canota
jului romînesc pe plan internațional.

Excelent s-au comportat în cam
pionatele de la Jajce Vasile Nicoard 
și Haralambie Ivanov, cîștigători ai 
titlurilor mondiale la probele de 
caiac dublu, pe distanțele de 500 m 
și 1 000 m.

Simion Ismailciuc, campion olimpic 
la Melbourne, a fost și el la înălți
me clasîndu-se pe locul întîi la 
Canoe 1 000 m. Un alt protagonist 
al echipei noastre a fost caiacistul 
Aurel Vernescu, care a obținut o 
medalie de aur la caiac 500 m și 
două de argint.

Cuplul Alexe Iacovici-Ichim Sido
rov nu s-a lăsat nici el mai prejos, 
Teușind la capătul unei lupte strînse 
cu perechea Galkov—Zamotin 
(U.R.S.S.) să-și adjudece titlul mon
dial în proba de canoe dublu pe 
distanța de 1 000 m. In sfîrșit, ștafe
ta dé caiac 4 x 500 m alcătuită din 
Vernescu, Nicoară, Ivanov și Ivă- 
nescu a adus cel de-al 6-lea 
titlu mondial culorilor R. P. Romîne. 
Au mai cîștigat medalii de argint 
echipajul Anastasescu și Vernescu, 
iar canoiștii Calinov, Igorov și 
Lipalit au obținut medalia de bronz.

După cum se vede sportivii noștri 
au dominat autoritar campionatele 
mondiale de caiac-canoe din acest 
an, cîștigînd cele mai multe probe 
și locul întîi pe echipe din 25 de 
țări participante.
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Călduri toridă și ploaie de... goluri
Cuplajul inaugural 

al campionatului ca
tegoriei A de fotbal 
disputat ieri pe stadio
nul „23 August“ din 
Capitală a atras, în 
pofida caniculei, un 
public numeros.

Ploaia de goluri în
scrise de cele două 
echipe gazdă i-a răco
rit pe amatorii de 
fotbal bucureșteni, 
care au numărat pînă 
la sfîrșitul celor 180 
minute de joc, nu mai 
puțin de 12 goluri.

5—0 ! Acesta a fost 
scorul primului meci, 
Steaua învingînd de
tașat echipa brașo- 
veană Steagul roșu. 

Chiar din pnmele minute fotbaliștii 
celor doua echipe au desfășurat un 
joc plăcut, vioi, fazele alternînd cu 
repeziciune de la o poartă la cea
laltă. Deși ocaziile de gol au abun
dat, Raksi, Voinea, Creiniceanu, 
Năftănăilă, Meșzaroș au ratat deschi
derea scorului, timp de aproape o 
jumătate de oră. In min. 29, Voinea 
înscrie primul gol al campionatului 
(celelalte meciuri din țară au în
ceput la 17,30) și tot el e acela care 
după numai două minute îl majo
rează la 2—0. Cu acest scor a luat 
sfîrșit și repriza. In această primă 
parte a meciului raportul de forțe a 
fost echilibrat, ambele echipe avînd, 
în teren, perioade egale de domi
nare.

In repriza a doua, bucureștenii 
practică în continuare un joc con
structiv și eficace, schimbînd încă

de 3 ori tabela de marcaj, prin 
Constantin autor a două spectacu
loase goluri și Pavlovici.

Din echipa militară o bună com
portare au mai avut Suciu, Petescu 
și Creiniceanu.

Formația brașoveană, deși s-a 
ridicat în jocul de cîmp la nivelul 
adversarei sale, a practicat, la 
înaintare, un fotbal confuz, lipsit de 
eficacitate.

7—0 ! Cu acest scor... handbalis
tic, campioana de anul trecut,. Dina
mo București, se situează din prima 
etapă în fruntea clasamentului.

Trebuie spus, din capul locului, 
că Ia realizarea acestei performanțe 
o contribuție „substanțială“ a avut-o 
și comportarea sub orice critică a 
echipei constănțene, venită la 
București, se pare, pentru a face un 
simplu act de prezență. De-a lungul 
partidei, slăbiciunile echipei Farul 
au ieșit pregnant în evidență. Spec
tatorii au văzut o apărare extrem de 
penetrabilă, o înaintare lipsită de 
concepție de joc, într-un cuvînt • o 
echipă slab pregătită pentru în
ceputul noului campionat. Dinamo- 
viștii, fără a se prezenta la valoarea 
lor reală, au Obținut o victorie co
modă, datorită eficacității înaintași
lor, care ieri au pătruns cum au 
vrut și cînd au vrut în dispozitivul 
apărării constănțene. Autorii celor 
7 goluri : Țîrcovnicu, Unguroiu (3) 
Frățilă (3).

Meciul vedetă al cuplajului, deși 
s-a încheiat cu un număr sporit de 
goluri, nu s-a ridicat, ca valoare 
spectaculară, la nivelul primului 

.' joc.
M. POPESCU

Înaintarea echipei „Steaua“, în vervă, I-a solicitat insistent pe portarul Adamache

„Mondialele" juniorilor
BELGRAD 25 (Agerpres). — Parti

dele disputate în cea de-a 3-a rundă a 
campionatului mondial de șah pentru 
juniori s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Adamski-Gheorghiu remiză ; 
Zaharov-Tan 0—1 ; Bojkovici-Zweig 
remiză ; Vesterinen-Lee 1—0 ; Janata- 
Kurajica remiză.

Clasamentul după trei runde : 1.
Janata (R. S. Cehoslovacă) 2,5 puncte ; 
2—4. Gheorghiu (R.P.R.), Adamski 
(R.P.P.), Kurajica (Iugoslavia) 2 puncte; 
5—-6. Bojkovici (Iugoslavia), Tan (Sin
gapore) 1,5 puncte ; 7—9. Zaharov
(U.R.S.S.), Vesterinen (Finlanda), Zweig 
(Norvegia) 1 punct ; 10. Lee (Anglia) 
0,5 puncte.

Ediția din acest an a campionatului 
republican de lupte clasice și libere pe 
echipe a fost inaugurată sîmbătă și du
minică în patru orașe din țară : Bucu
rești, Galați, Tg. Mureș și Lugoj.

In grupa de la București s-au întîl- 
nit în sala Dinamo echipele cluburilor 
Metalul, Progresul și Dinamo din Bucu
rești și C.S.O. Reșița.

Mai bine pregătiți, din punct de ve
dere tehnic și tactic, luptătorii dinamo- 
viști au cîștigat detașat : cu Metalul 
28—4 (16—0; 12—4), cu Progresul 
26—4 (14—0; 12—4) și cu C.S.O. Re
șița 32—0 ■(16—0; 16—0). Primul re
zultat la clasice, iar al doilea la libere.

Bine s-au comportat luptătorii clubu
lui Metalul, care. în afara înfrîngerii în 
fața echipei Dinamo, au cîștigat cele
lalte două întîlniri : cu Progresul 
20—12 (10—6; 10—6) ; și cu C.S.O. Re
șița 22—10 (14—2 ; 8—8).

Luptătorii de la Progresul, și în
deosebi cei din Reșița s-au prezentat 
slab pregătiți la prima etapă a campio
natului. In edițiile din anii trecuți re- 
șițenii çpnstituiau un obstacol de te
mut chiar și pentru echipele care aspi
rau la titlu. Dintre luptători s-au re
marcat I. Alionescu, C. Turturea, N. 
Cristea și H. Turan (Dinamo), Gh. Stoi- 
ciu, V. Coman și V. Marin (Metalul), 
M. Butnaru și V. Vlădescu (Progresul), 
iar de la C.S.O. Reșița. P. Paraschiv.

Este regretabil că chiar din prima 
etapă arbitrajele n-au fost la înălțimea 
așteptărilor. Doar I. Rath (București) și 
I. Stepan (Medgidia) au corespuns. Cei
lalți, în frunte cu Ladislau Bandi, dele
gat al federației de specialitate, au co
mis greșeli elementare, care au deza
vantajat pe unii luptători.

C. COSTIN

„€ ii r s a Scînteii“
Au mai rămas cîteva zile pînă la 

startul celei de-a 16-a ediții a tradițio
nalei curse cicliste organizată de ziarul 
nostru Fruntașii sportului cu pedale din 
țara noastră precum și alergătorii tineri 
care s-au afirmat in ultimele curse in
terne și internaționale s-au pregătit in
tens în aceste zile pentru această între
cere. Fiecare ciclist dorește desigur să 
se comporte cit mai bine în această 
cursă care a prilejuit la fiecare ediție 
afirmarea a numeroși sportivi.

Anul acesta participanții la „Cursa 
Scînteii" vor străbate șoselele dobro
gene și se vor întrece de-a lungul 
frumosului nostru litoral, trecînd prin 
Constanța, Eforie, Mangalia și Mamaia.

Cursa se desfășoară în 4 etape care 
însumează 685 km. Prima etapă se 
dispută joi 29 august. Dimineața concu
rența vor parcurge ruta București- 
Hîrșova (155 km) iar după cîteva ore 
de odihnă vor porni spre Constanța. 
Semietapa Hîrșova-Constanța măsoară 
85 km. Etapa a doua are loc vineri 30 
august și va cuprinde, de asemenea, 
două fracțiuni : Constanța-Mangalia- 
Constanța (80 km) și o probă pe circuit 
(40 km) la Mamaia. Simbătă 31 august 
se desfășoară etapa a IlI-a Constanța- 
Tulcea (125 km), iar duminică 1 sep
tembrie etapa a 4-a Brăila-București 
(200 km).

ARAD (priri telefon). — Jocul dintre 
U. T. A. și Petrolul-Ploiești s-a des
fășurat în fața a peste 16 000 specta
tori. In minutul 36 al jocului oaspeții 
deschid scorul prin Dumitru Munteanu. 
In repriza a Il-a U.T.A. revine hotărită 
să schimbe rezultatul în favoarea sa și 
în minutul 68 egalează prin Floruț care 
trage pe neașteptate de la distanță :
1— 1. De acum încolo, U.T.A. domină 
jocul și în minutul 76 Țîrlea marchează 
al doilea gol pentru arădeni. Scor final :
2— 1 pentru U.T.A.

Crișul-Rapid : 1—1

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
De la începutul partidei, formația loca
lă „Crișul“ care a debutat azi în cate
goria „A“, inițiază atacuri periculoase 
la poarta rapidiștilor și în minutul 8 
Iacob șutează imparabil : 1—0 pentru 
Crișul. In tot cursul primei reprize, 
gazdele oferă celor peste 12 000 specta
tori un joc frumos, spectaculos, în care 
timp mai ratează 4—5 ocazii clare de 
gol.

în partea a doua a meciului, oaspeții 
joacă incomparabil mai bine decît în 
prima repriză și reușesc atît prin Grea- 
vu care execută o lovitură liberă... cît 
și prin Solomon care deviază cu capul 
mingea în propria-i plasă, să egaleze în 
min. 47. Din acest moment rapidiștii 
presează fără însă să fructifice desele 
ocazii.
Șliința-Timișoara — Progresul

2 0

TIMIȘOARA (prin telefon). — 
Deși la început de sezon, nivelul 
tehnic al jocului a fost satisfăcător. 
Studenții au dominat mai mult mai 
ales în repriza a doua și, după jocul 
prestat, victoria obținută este meri
tată. Punctele au fost marcate de 
Ciosescu și Surdan.

Dinamo Pitești-Știința Cluj
2—1

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 
Pitești, întîlnirea dintre promovata 
în categoria „A“ Dinamo-Pitești și 
Știința-Cluj s-a încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea gazdelor după un 
joc de nivel tehnic scăzut. Faptul că 
nici una dintre echipe nu a reușit să 9 
creeze faze clare de fotbal, cu legă
turi între compartimente, a dus la o 
mare risipă de energie din partea ju
cătorilor, la ineficacitate și monoto- 
nîe'în joc. Fazele care au dat oare
care satisfacție celor peste 10 000 
spectatori s-au petrecut în momen
tele marcării golurilor ; în minutul 
60, Știința deschide scorul prin Sza
bo, ca la numai două minute, Di
namo să egaleze prin David și apoi 
după alte două minute să obțină vic
toria prin golul marcat de Lovin.

Siderurgîstul-C.S.M.S. 3—1

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Primul meci de categoria A la Galați 
a stîrnit un deosebit interes în rîn- 
dul amatorilor de fotbal din acest 
port dunărean. Ca dovadă, pe sta
dionul „Dunărea“, la întîlnirea din
tre echipa locală „Siderurgistul“, 
proaspăt promovată în prima cate
gorie a țării, și C.S.M.S., au venit cir
ca 25 000 spectatori. A fost un joc 
plăcut, cu multe faze de poartă în 
care echipa djn Galați a dominat cu 
prisosință și 'dacă scorul nu a luat 
proporții se datorește atacanților 
care au ratat multe ocazii clare. Ca 
momente principale ale jocului re
dăm : scorul a fost deschis în minu
tul 6 de către Negrea („Siderurgis
tul“) dintr-o pasă primită de la 
Zgardan. Pînă la pauză nu s-a mal 
în,scris nici un gol. în cea de-a doua 
repriză, spre sfîrșitul meciului, Mi- 
lea de la C.S.M.S., egalează în urma 
unei lovituri de colț. N-au trecut de
cît două minute și la un atac, gălă- 
țenii înscriu prin Stătescu ca apoi să 
majoreze scorul prin Zgardan care 
a transformat o lovitură de la 11 
metri,

lupte pe echipe

N. Cristea (Dinamo) cîștigă Ia punc
te în întrecerea cu D. Dragomir (Pro
gresul)

Cea mai curioasă cursă de înot din 
lume are loc în fiecare an intre insula 
Magnetic și Coasta Queenslandului (Aus
tralia). Ea se dispută pe o lungime de 9 
km, fiecare concurent înoată intr-o cușcă 
plutitoare remorcată la rindul său de o 
șalupă. Cușca este necesară pentru a pro
teja pe înotători de rechinii care mișună 
in această zonă a Pacificului.

Argentina este [ara care a exportat cei 
mai multi fotbaliști profesioniști in Eu
ropa. Numărul jucătorilor transferați la 
cluburile profesioniste din vechiul conti
nent este de circa 470, dintre aceștia 150 
du fost cumpărați de echipe italiene. Se 
pare insă că sursa aceasta de jucători •

de presă transmit
Selecționata masculină de baschet a 

orașului Varșovia a cîștigat turneul in
ternațional de la Messina. în finală bas- 
chetbaliștii polonezi au învins cu scorul 
de 77—55 (33—24) selecționata secundă 
a Italiei. Clasamentul final : 1. sei. Var
șoviei 6 puncte ; 2. Italia B — 5 punc
te ; 3. sei. Sofiei 4 puncte ; 4. sei. Bar
celona.

ir
La Osaka a continuat întîlnirea in

ternațională de natație dintre echipele 
japoniei și S.U.A. Don Schollander 
(S.U.A.) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m liber cu timpul 
de l’58”4/10. Echipa masculină de șta
fetă a S.U.A. a corectat recordul mon
dial în proba de 4x100 m mixt cu 
timpul de 4’00”1/10. Fukusuma (Japo
nia) a cîștigat proba de 200 m spate 
fiind cronometrat în 2’13’T/IQ.

★
unui concurs de atletismîn cadrul

desfășurat la Miami, atletul american

început să secătuiască pentru că în ulti
mii doi ani numai 3 jucători argentineni 
au mai venit în Europa.

Echipele de fotbal din nordul și centrul 
Italiei care activează în divizia A și B 
au fost obligate de federație să-și procure 
prelate de material plastic pentru a pro
teja în timpul iernii terenurile de joc.

Baschetbalista sovietică Raisa Salimova, 
originară din Tașkent, are înălțimea de 
2 m și pină nu de mult se credea că este 
cea mai înaltă sportivă din lume. Și to
tuși Salimova este o „mignonă" oarecare 
pe lingă Dolores Poolart din New Orleans 
care la 14 ani măsoară 2,48 m.

John Pennel a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina, realizînd 
din prima încercare 5,20 m.

Pe stadionul „White City“ din Lon
dra s-a disputat dubla întîlnire inter
națională de atletism dintre reprezenta
tivele Angliei și R F. Germane. Vic
toriile au fost împărțite : la masculin au 
cîștigat oaspeții cu 109—101 puncte, 
iar la feminin gazdele cu 75,5—63,5 
puncte.

★
Prima etapă a Turului ciclist al R. P. 

Polone, Varșovia-Ostrowiec (169 km) a 
revenit olandezului Van Ginneken cu 
timpul de 3h 54T0’’,. EI a dispus la ‘ 
șprintul final de Bree (Belgia) și polo
nezul Podobas.

♦
Echipa iugoslavă de fotbal Partizan 

Belgrad s-a calificat în finala turneului 
internațional de la Casablanca, uimind 
să întîlnească echipa spaniolă Saragos
sa. In semifinale, fotbaliștii iugoslavi au 
terminat la egalitate (4—4) cu A. S. 
Monaco. Fotbaliștii iugoslavi au obți
nut calificarea datorită unui număr mai 
mare de lovituri de la 11 m transfor
mate la sfîrșitul jocului (5—4).

PRONOSPORT
Concursul nr. 34 din 25 august

Dinamo Buc.—Farul
Steaua—Steagul Roșu
U.T.A.—Petrolul
Crișul—Rapid
Știința Tim.—Progresul
Dinamo Pit.—Știința Cluj 
Siderurgistul—C.S.M.S.
Gyor—Ujpestl Dosza
Dorog—Diosgyor
Szeged—Tatabanya
Komlo—Pecsl Dosza
Debrecen—Vas as

ac.
1
1
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x
1
1
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X
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TELEGRAME
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, adresăm parti

dului dv. și poporului romîn salutări frățești din 
partea comuniștilor italieni și reînnoim sincerele noas
tre felicitări pentru succesele obținute de partidul dv., 
în fruntea oamenilor muncii romîni, în opera de con
strucție socialistă a țării dv. Datorită acestor succese 
și politicii sale externe hotărîte în favoarea păcii,

Roma

Republica Populară Romînă aduce o contribuție în
semnată la lupta comună a tuturor popoarelor pentru 
coexistentă pașnică și progresul cauzei democrației și 
socialismului în întreaga lume. Comuniștii și oamenii 
muncii italieni dau o înaltă apreciere acestei con
tribuții și vă urează, dv. și întregului popor romîn, 
noi succese.

Comitetul Central
al Partidului Comunist Italian

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a eliberă
rii Romîniei, vă trimitem felicitări în numele a peste 
două milioane și jumătate de comuniști și împărtă
șim sentimentele dv. de bucurie. Urăm oamenilor

Djakarta

București

muncii romîni cele mai mari succese în înfăptuirea 
planului șesenal pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste.

Trăiască prietenia dintre popoarele romîn și indo
nezian!

M. H. LUKMAN 
Prim-adjunct al președintelui P.C. 

din Indonezia

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a 19-a ani
versare a eliberării Romîniei, adresăm poporului frate 
romîn cele mai cordiale salutări și urări. Dorim ca 
poporul romîn să repurteze noi succese în construc
ția socialistă a țării și ca prietenia de nezdruncinat

București 
dintre cele două popoare frățești ale noastre, bazată 
pe principiile marxism-leninismului și pe internațio
nalismul proletar, să se întărească din ce în ce mai 
mult în interesul lor comun, al cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Tirana

Prezidiul Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
București

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Romîne, permiteți-mi, Excelență, să vă 
prezint, în numele meu personal și în numele guver
nului și poporului algerian, cele mai călduroase felici

tări și cele mai bune urări pentru dv. personal și pen
tru fericirea poporului romîn. îmi exprim dorința ca 
prietenia care există intre cele două țări ale noastre 
să se întărească continuu.

MOHAMMED BEN BELLA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Excelenței Sale 
domnului președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

București 
Tmplinindu-se o nouă aniversare a zilei naționale a tatea acestei țări, pentru fericirea poporului ei și a 

Romîniei, vă transmit în numele poporului și guver- Excelenței Voastre, 
nulul argentinean, felicitări și Urări pentru prosperi-

JOSE MARIA GUIDO
Buenos Aires Președintele Republicii Argentina

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, rog 
Excelența Voastră să primească urările pe care le 
exprim în numele poporului brazilian și în numele

Rio de Janeiro

București
meu personal pentru prosperitatea din ce în ce mai 
mare a poporului romîn și pentru fericirea personală 
a Excelenței Voastre.

J. GOULART 
Președinte al Statelor Unite ale Braziliei

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romine

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Romîne, vă 
rog, domnule președinte, să primiți sincerele mele fe-

Copenhaga

București
licitări și toate urările mele pentru fericirea și pros- 
pêritatea poporului romîn.

FREDERIK
Regele Danemarcei

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Avem plăcerea să exprimăm Excelenței Voastre,-eu __  _ _______  ____ ...
prilejul sărbătorii naționale, călduroasele noastre feli- personală și pentru progresul și

Rabat

București

citări și sincerele noastre urări pentru fericirea dv. 
prosperitatea poporu-

lui romîn.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Popu- ței Voastre cele mai bune 
lsre Romîne am plăcerea să adresez Excelen-

București
felicitări ale mele.

Ankara
CEMAL GÜRSEL

Excelenței Sale
domnului președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București
Primiți, Excelența Voastră, din partea guvernului și niei cît și călduroase urări de prosperitate și fericire '----- i..i j.-_ țț---------  -• ------ -- ------- —• personală.poporului din Uruguay și a mea personal cele mai 

cordiale salutări cu ocazia sărbătorii naționale a Romî-

Montevideo

DANIEL FERNANDEZ CRESPO 
Președintele Consiliului Guvernamental 

Național al Guvernului din Uruguay
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 Am 
ÎN STRĂINĂTATE

R. D. GERMANĂ
BERLIN 25 (Agerpres). — Cu oca

zia zilei de 23 August, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în Re
publica Democrată Germană, Ștefan 
Cleja, a oferit un cocteil.

Din partea germană au participat 
prof. Kurt Hager, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., H. 
Axen, membru supleant al Biroului 
Politic, redactor-șef al ziarului 
„Neues Deutschland“, Gerald Got
ting, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Max Suhrbier, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
A. Bach, vicepreședinte al Camerei 
Populare, J. Balkow, ministrul co
merțului exterior și intergerman, 
personalități de frunte ale vieții po
litice, economice și culturale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

R.P.D. COREEANA

tarul președintelui R.A.U. a trans
mis ambasadorului R. P. Romîne la 
Cairo din partea președintelui 
Nasser călduroase felicitări și urări 
de pace și prosperitate pentru po
porul romîn.

OLANDA

Declarația noului ministru 
de externe ai Braziliei

BELGIA
BRUXELLES 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei, trimisul extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Bruxelles, Pavel 
Babuci, a oferit o recepție în saloa
nele legației, la care au participat 
H. Janne, ministrul Educației națio
nale și culturii, H. Rolin, ministru de 
Stat, reprezentanți ai guvernului, 
președintele grupului parlamentar 
belgiano-romîn, senatorul Edmond
Machtens, precum și membri ai mi- • 
siunilor diplomatice străine.

HAGA 24 (Agerpres). — Cu pri
lejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Romîne, în seara zi
lei de 23 August, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
la Haga, Aurel Gheorghe, a oferit o 
recepție în saloanele legației. La re
cepție au participat funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțului, Mi
nisterul Agriculturii și din alte mi
nistere, reprezentanți ai cercurilor 
industriale și comerciale, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Haga, precum și membri 
Curții internaționale de Justiție.

ai

SIRIA

DANEMARCA Cu

PHENIAN 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a po
porului romîn, Manole Bodnăraș, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. D. Coreeană, a oferit o re
cepție la care au participat Kim 
Gvan Heb, vicepreședinte al cabi
netului de miniștri, și alți membri 
ai cabinetului, precum și reprezen
tanți ai vieții publice, oameni de 
știință și artă, ziariști, reprezen
tanți ai corpului diplomatic. Recep
ția a decurs într-o atmosferă prie
tenească.

La Phenian au fost organizate 
conferințe, prezentări de filme și o 
expoziție de fotografii oglindind 
realizările poporului romîn.

CUBA
HAVANA 25 (Agerpres). — La 23 

August ambasadorul R.P. Romîne la 
Havana, Mihai Magheru, a oferit o 
recepție la care au participat Râul 
Roa, ministrul afacerilor externe, 
Carlos Rafael Rodriguez, membru al 
conducerii naționale a Organizațiilor 
revoluționare integrate din Cuba 
(O.R.I.) și președinte al Institutului 
național de reformă agrară (I.N.R.A.), 
Alberto Mora, ministrul comerțului 
exterior, reprezentanți ai vieții po
litice și culturale. Au fost de față 
șefi de misiuni și membri ai corpu
lui diplomatic.

în aceeași zi, ambasadorul R. P. 
Romîne în Cuba a rostit o cuvintare 

posturile de radio și televiziune, 
cadrul unui program consacrat 
P. Romîne.

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei naționale a R. P. 
Romîne, în seara de 23 August în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Copenhaga, Iosif 
Beseadovski, a oferit o recepție în 
saloanele legației. Au participat pre
ședintele parlamentului, Gustav Pe
dersen, ministrul Justiției, H. Hak- 
kerup, ministrul Pisciculturii, A. C. 
Normann, deputați ai parlamentului 
danez și alte persoane oficiale. Au 
fost, de asemenea, de față președin
tele Partidului Comunist din Dane
marca, Knud Jerpersen, și alți 
membri ai C.C. al P.C. din Dane
marca, precum și reprezentanți ai 
vieții economice și culturale. Au 
fost prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la Copenhaga.

GHANA
ACCRA 25 (Agerpres). — Cu oca

zia celei de-a 19-a aniversări a eli
berării Romîniei, însărcinatul cu a- 
faceri al R. P. Romîne în Ghana, 
Ion Dumitru, a oferit o recepție la 
care au participat Kojo Botsio, mi
nistrul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, personalități 
de frunte ale vieții politice și cultu
rale, șefi și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Accra.

GUINEEA

la 
în 
R.

R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 24 (Agerpres). — In 

seara zilei de 23 August, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Belgrad, a oferit un cocteil cu pri
lejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării. Au participat Veljko Ze- 
kovici, vicepreședinte al Vece! Exe
cutive Federative, Milivoie Ruka- 
vina, secretarul Vecei Executive Fe
derative, Vilko Vinterhalter, mem
bru al Vecei Executive Federative, 
Mihailo Mjovorski și Dusan Kve- 
der, adjuncți ai secretarului de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, amiral Mate Jerkovic, 
subsecretar de stat al apărării na
ționale, Osman Djikici, secretar al 
Comisiei de relații culturale cu 
străinătatea, deputați ai Scupșcinei 
Federative a R.S.F. Iugoslavia, 
funcționari superiori, oameni de 
cultură și artă, generali și ofițeri 
superiori ai armatei, ziariști iugo
slavi și străini.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
mosferă prietenească.

CONAKRY 25 (Agerpres). — La 
22 august, Gheorghe Popescu, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în Guineea, 
a oferit o recepție cu prilejul zilei 
de 23 August. Au participat Diallo 
Alpha Abdoulay, ministrul ad-inte
rim al afacerilor externe, Diallo 
Alpha, secretar de stat, Mailian 
Tiemoko, ministru rezident, direc
torii generali ai Radiodifuziunii și 
agenției guineeze de presă, precum 
și reprezentanți ai partidelor afri
cane la Conakry și alte personali
tăți.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă de cordialitate.

INDONEZIA
DJAKARTA 24 (Agerpres). 

prilejul 
porului 
sadorul 
a rostit 
nea indoneziană.

at-

Cu 
po-sărbătorii naționale a 

romîn. Pavel Silard, amba- 
R. P. Romîne în Indonezia, 
o cuvîntare la radiodifuziu-

IRAN

at-

R. D. VIETNAM
HANOI 24 (Agerpres). — 

August, Vasile Pogăceanu, 
sadorul R. P. Romîne în 
Vietnam, a oferit o recepție cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporu
lui romîn. Au participat Fam Hung 
și Phan Ke Toai, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, și alți membri 
ai guvernului, precum și repre
zentanți ai organizațiilor obștești. 
Au fost, de asemenea, prezenți re
prezentanții diplomatici acreditați 
la Hanoi.

La 
amba- 

R. D.

23

TEHERAN 25 (Agerpres). — Am
basada Republicii Populare Romîne 
în Iran a organizat cu prilejul zilei 
de 23 August o recepție la care au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe al Iranului, 
membri ai corpului diplomatic, 
cum și alți invitați.

JAPONIA '

pre-

ALGERIA
ALGER 25 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, Ion Georgescu, ambasadorul 
extraordinar și ministru plenipoten
țiar al R.P. Romîne la Alger, a o- 
ferit o recepție la care au participat 
Amar Uzgane, ministrul agriculturii, 
Amar Bentumi, ministrul justiției, 
funcționari superiori de la Preșe
dinția Consiliului de Miniștri, Mi
nisterul Afacerilor Externe, Minis
terul Industriei și Energeticii, Mi
nisterul învățămîntului, Ministerul 
Informațiilor, deputați, oameni de 
cultură, directori de ziare și nume
roși ziariști, reprezentanți ai organi
zațiilor

Au participat, de asemenea, șefi 
și membri ai misiunilor diplomatice. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

La 23 august Ion Georgescu, am
basadorul R. P. Romîne la Alger, a 
rostit o cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune din Algeria des- 

sărbătorii națio- 
Posturile 
transmis 
închinate

TOKIO 24 (Agerpres). — în 
Hibya din Tokio a avut loc o T_ 
dință festivă a ' Asociației de priete
nie japono->romîne consacrată zilei 
de 23 August. Au participat membri 
ai asociației, turiști japonezi, care 
au vizitat Romînia, reprezentanți 
ai unor firme comerciale. Toshiâki 
Wada, vicepreședintele asociației, 
a rostit o cuvîntare în care a sub
liniat dezvoltarea economică, poli
tică și socială a R. P. Romîne după 
23 August 1944.

LIBAN

sala 
șe-

BEIRUT 25 (Agerpres). — La 23 
August reprezentanța comercială a 
R.P.R. în Liban a oferit un cocteil 
în cinstea sărbătorii naționale a Re
publicii Populare Romîne.

Au participat : Fanad Amoun, se
cretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Sami Solh, deputat, 
fost președinte al Republicii Liban, 
oameni de afaceri, ziariști, șefi ai 
unor misiuni diplomatice.

MAROC

pre însemnătatea 
nale a poporului romîn. 
de radio și televiziune au 
apoi programe speciale 
R. P Romîne.

R. A. U
CAIRO 25 (Agerpres). — Ambasa

dorul R. P. Romîne la Cairo, M. Ni- 
colaescu, a oferit o recepție cu prile
jul zilei de 23 August. Au participat 
oficialități egiptene, numeroase per
sonalități ale vieții culturale, artis
tice și economice, șefi ai misiunilor 
diplomatice și atașați militari.

în dimineața aceleiași zile, secre-

RABAT 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 19 ani de la elibe
rarea Romîniei, însărcinatul cu a- 
faceri al R. P. Romîne la Rabat, 
Virgil Podrumaru, a prezentat o 
gală de filme documentare romî
nești, cu care prilej au fost prezen
tate publicului marocan filmele „Le
topisețul de piatră“, „Teodor A- 
man“, precum și filmele de desene 
animate „Scurtă istorie“ și „Homo 
Sapiens“. Au participat personalități 
oficiale, oameni de cultură și artă, 
ziariști precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în capitala 
Marocului.

Cu prilejul zilei de 23 August, te
leviziunea marocană a 
emisiune consacrată R. 
în cadrul căreia au fost 
filme romînești de scurt

transmis o 
P. Romîne 
prezentate 
metraj.

DAMASC 25 (Agerpres). — 
ocazia zilei de 23 August la ambasa
da R.P.R. din Damasc a fost organi
zat un cocteil. Au participat primul 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne, S. Bitar, doctor G. Tourna, 
ministrul economiei, și alte persoa
ne oficiale.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

SUDAN
KHARTOUM 25 (Agerpres). — 

Reprezentanța economică a R. P. 
Romîne la Khartoum a oferit în 
seara zilei de 23 August un cocteil, 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romîn. Au participat re
prezentantul președintelui Aboud, 
ministrul Afacerilor Externe Ahmed 
Kheir și alți membri ai guvernului, 
precum și reprezentanți ai vieții pu
blice, sociale și culturale. Au fost 
de față șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Khartoum și membri 
ai corpului diplomatic.

SUEDIA
STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romîn, în seara de 23 Au
gust, dr. Petru Manu, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Stockholm, a oferit 
o recepție în saloanele legației. Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, șefi ai mi
siunilor diplomatice, oameni de ști
ință, artă și cultură, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri și ai unor or
ganizații de masă. Recepția s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie.

TURCIA
ANKARA 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei, însărcinatul cu 
afaceri al R. P. Romîne la Ankara. 
Constantin Țicu, a oferit o recepție 
la care au participat F. K. Gokay, 
ministrul Construcțiilor și locuințe
lor, și reprezentanți ai vieții politice, 
economice și culturale. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

URUGUAY
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 

Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării Romîniei, ministrul 
R. P. Romîne în Uruguay, D. Fara, 
a oferit o recepție în saloanele lega
ției din Montevideo. Au participat 
membri ai guvernului și alte per
soane oficiale. Au fost de față, de 
asemenea, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice din capitala Uru- 
guayului.

Cu același prilej, posturile de ra
dio din Uruguay au transmis pro
grame dé muzică populară romî- 
nească, iar la televiziune a fost pre
zentat . un ciclu de filme romînești 
de scurt metraj. Artista poporului 
Zenaida Pally, aflată într-un turneu 
la Montevideo, a interpretat într-o 
emisiune specială la televiziune arii 
din opere.

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
Noul ministru al afacerilor externe 
al Braziliei, Joao Augusto de Araujo 
Castro, a rostit, cu prilejul instalării 
sale în această funcție, un discurs 
în care a declarat că Brazilia nu-și 
va schimba poziția în. problema 
dezarmării și va sprijini în conti
nuare prin toate mijloacele activi
tatea Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva. Țara 
noastră, a subliniat ministrul, va 
depune, de asemenea, eforturi pen
tru lichidarea cit mai grabnică a 
sistemului colonial.

In scopul accelerării dezvoltării 
economice a țării, a spus în conti
nuare Araujo Castro, Brazilia va 
cere crearea unei organizații inter
naționale care să reglementeze pre
țurile de export și import și care să 
nu permită scăderea artificială și 
ruinătoare a prețurilor la mărfurile | litici 
tradiționale de export.

semnarea Tratatului 
de la

MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului Național al Republicii Uruguay 
s-a pronunțat în sprijinul Tratatului 
de la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară. Deputății Congresului Națio
nal au adoptat o moțiune în care 
și-au exprimat satisfacția în legă
tură cu semnarea Tratatului, consi- 
derînd că el este o contribuție im
portantă la cauza păcii.

★

BERLIN 25 (Agerpres). — în 
urma semnării Tratatului de la 
Moscova, în cercuri tot mai largi 
din R. F. Germană sînt semnalate 
luări de poziții în favoarea unei po- 

realiste. Astfel, un număr 
de 140 de locuitori ai landului vest-

Dezbaterile din Senatul american
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

în ședința deschisă din 23 august a 
Comisiei senatoriale a S.U.A. pen
tru problemele externe, care dezba
te Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare, a luat cuvîntul Ileen 
Hutchinson, una din conducătoarele 
mișcării „Femei, luptați pentru 
pace“, care s-a pronunțat în spriji
nul ratificării acestuia.

„Consider că de la 
celui de-al doilea război 
cest Tratat este primul 
tant pe calea 
J. Warbourg, > 
specialist în domeniul relațiilor in
ternaționale.

terminarea 
mondial a- 
pas impor- 

spre pace“, a spus 
cunoscut publicist și

J. Rotschild, general de brigadă 
în retragere, a declarat : „Sondajul 
efectuat în rîndurile populației Sta
telor Unite a demonstrat că 80 la 
sută din americani sprijină Trata
tul“. „Sper că Senatul va ratifica 
Tratatul cu mare majoritate de vo
turi, ceea ce va deschide calea spre 
rezolvarea celorlalte probleme liti
gioase internaționale fără folosirea 
forței“.

Sanford Gottlieb, reprezentant al 
Comitetului național de luptă pentru 
o politică nucleară sănătoasă, s-a 
pronunțat, de asemenea, în mod 
hotărît pentru ratificarea necondi
ționată de către Senat a Tratatului.

Adepți ai lui Chombe în guvernul 
provincial

ELISABETHVILLE 25 (Agerpres). 
— După cum transmite agenția As
sociated Press, Edouard Boulound
we, președintele provinciei Katanga 
răsăriteană, nou creată, a prezentat 
la 24 august Adunării provinciale 
componența noului său guvern.

A stîrnit cea mai mare surprin
dere rămînerea în vechea sa funcție 
a-lui Kibwe, ministrul finanțelor, pe 
care chiar și ziarele din Elisabeth- 
ville l-au învinuit fățiș de corupție. 
După cum se știe, în afară de a- 
ceasta, Kibwe a fost unul dintre 
principalii secundanți ai lui Chombe.

In componența noului guvern a 
intrat, de asemenea, Godefroid Mu- 
nongo, fosta căpetenie a serviciului 
secret al lui Chombe, ale cărui mîini 
sînt mînjite de sîngele multor pa- 
trioți congolezi.

Este semnificativ faptul că însuși

Un fapt fără precedent 
în Basutoland

MASERU-PROTECTORATUL BA
SUTOLAND 25 (Agerpres). — Con
siliul legislativ al teritoriului Basu
toland — colonie britanică în Africa 
— a refuzat, în urma unor dezba
teri furtunoase, să acorde votul de 
încredere guvernului acestui protec
torat și a respins tradiționalul mesaj 
al tronului care urma să constituie 
programul guvernamental. Agențiile 
occidentale de presă relatează că 
respingerea mesajului — cu 22 de 
voturi contra față de 7 pentru și 11 
abțineri — constituie un fapt fără 
precedent pentru un teritoriu de
pendent. In cursul dezbaterilor, nu
meroși șefi ai triburilor de pe teri
toriul respectiv au condamnat cu 
asprime politica Marii Britanii, pu
terea tutelară.

Interviul lui Ben Bella acordat agenției
Prensa Latina

katanghez
Bouloundwe care era considerat 
pînă în prezent drept partizan al 
guvernului central congolez, a ridi
cat în slăvi pe Chombe, căpetenia 
scizioniștilor katanghezi, aflat astăzi 
în emigrație în Spania, numindu-1 
un „simbol al curajului“. Din partea 
adepților lui Chombe această decla
rație a lui Bouloundwe a stîrnit a- 
plauze furtunoase în timp ce, potri
vit relatărilor corespondentului a- 
genției U.P.I., Ileo, ministrul rezi
dent al guvernului central, care se 
afla de față, „a încremenit“ cînd a 
auzit aceste cuvinte.
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Moscova
german Renania de nord Vest- 
falia — activiști sindicali, profesori 
universitari, reprezentanți ai cleru
lui, juriști, medici, proprietari — au 
adresat guvernului R. F. Germane 
chemarea de a pune capăt războiu
lui rece și de a sprijini coexistența 
pașnică dintre cele două state ger
mane.

Intr-o scrisoare adresată președin
telui Bundestagului și conducători
lor fracțiunilor politice din Bun
destag se subliniază că în secolul ar
melor atomice și rachetă politica de 
pe poziții de forță este mai lipsită 
de rațiune decît oricînd.

Astăzi este necesar să se ceară 
stăruitor guvernului R.F. Germane 
să nu împiedice evoluția evenimen
telor în direcția destinderii încordă
rii, ci, dimpotrivă, să sprijine acea
stă evoluție, declară autorii scrisorii.

Printre altele este necesar să se re
nunțe la înarmarea accelerată a Ger
maniei occidentale, la introducerea 
legilor excepționale și să se ia po
ziție în favoarea încheierii unui pact 
de neagresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și cele participante la 
Tratatul de la Varșovia.
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BRIONI. La 25 august N. S. Hruș- 
ciov cu soția și cu persoanele care-1 
însoțesc în călătoria sa prin Iugoslavia 
au sosit în insula Brioni. Oaspeții au 
fost întîmpinați de președintele Tito 
cu soția și de alte oficialități. N. S. 
Hrușciov a plecat la reședința care i-a 
fost rezervată, unde se va odihni timp 
de cîteva zile.

CONAKRY. Ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Romîne 
în Guineea, Gheorghe Popescu, a re
mis adjunctului ministrului educației 
al Guineei, Ture Soriba, ca dar din 
partea Ministerului Învățămîntului al 
R. P. Romîne pentru campania de al
fabetizare care se desfășoară în pre
zent în Guineea, materiale didactice 
printre care 50 000 de caiete și alte 
rechizite școlare. Cu acest prilej am
basadorul R. P. Romîne și adjunctul 
ministrului educației al Guineei au 
rostit cuvîntări. Postul de radio Co
nakry a informat pe larg despre a- 
ceastă ceremonie.
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protestînd împotriva arestării ilegale a 
conducătorului lor sindical.

Aniversarea eliberării 
Parisului

PARIS. La 25 august s-au încheiat 
festivitățile cu prilejul celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Parisului de sub 
ocupația nazistă, festivități care au 
început la 18 august. In decurs de o 
săptămînă, în fiecare zi, pe locurile 
unde acum 19 ani s-au dat luptele 
cele mai crîncene împotriva ocupan- 
ților, s-au adunat mii de parizieni. 
Duminică seara Comitetul parizian de 
eliberare a convocat în capitală un 
miting popular de masă care s-a des
fășurat sub lozincile fidelității față de

din Vietnamul de siP
SAIGON 25 (Agerpres). — Situa#» 

devine tot mai încordată la Saigon 
unde continuă manifestațiile împo
triva dictatorului Ngo Dinh Diem. 
în ciuda măsurilor represive adop
tate de autorități în cadrul stării 
marțiale introdusă în Vietnamul de 
sud, la 24 și 25 august au continuat 
la Saigon mari demonstrații stu
dențești organizate în semn de pro
test împotriva politicii antidemo
cratice aplicate de regimul lui Diem. 
Intervenind cu prilejul unei ase
menea demonstrații duminică dimi
neața, poliția și trupele guverna
mentale au înconjurat din nou car
tierul universitar din Saigon și au 
arestat, potrivit aprecierilor cores
pondenților occidentali din acé't 
oraș, peste 1 000 de studenți. Agen 
țiile Associated Press și UPI rela
tează că în piața centrală a orașului 
au avut loc ciocniri, în cursul căro
ra poliția și trupele au deschis 
focul, rănind mai mulți studenți. 
Duminică la amiază „Saigonul arăta 
ca un oraș ocupat“ — după cum 
transmitea corespondentul agenției 
UPI care relata că aproximativ 
10 000 de soldați sînt dizlocați în 
punctele cheie, adăugind că la in- 

_______________ tersecțiile străzi
lor principale și 
în Pæte au fost 
ridicate bariere de 
sîrmă ghimpată și 
postate tancuri și 
tunuri antiaeriene.

La centrul uni
versitar Hue con
tinuă să fie ares
tați profesori șl 
studenți, iar aici 
ca și la Saigon 
cursurile univer
sității au fost sus
pendate.
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Constructorii 
englezi de la 500 
de șantiere au 
declarat grevă în 
sprijinul reven
dicărilor lor. In 
fotografie : Doi 
muncitori în fața 
unuia din șan
tiere, situat pe 
Downing Street, 
în Londra, ur
mărind planul 
desfășurării gre
vei.
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idealurile eroilor rezistenței și ale pro
movării unei politici de pace.

DAR-ES-SALAM. Luînd cuvîntul 
la o conferință de presă ținută la 
Dar-Es-Salam dr. Eduardo Mondlane, 
președintele Frontului de eliberare 
din Mozambic, a cerut S.U.A., An
gliei și Franței să înceteze sprijinul 
acordat regimului colonial al lui Sa-
gliei și franței să înceteze spi 
acordat regimului colonial al li 
larar.

TOKIO. Consiliul sindicatelor din 
Hokkaido a dat publicității o declara
ție în care protestează împotriva hotă- 
rîrii Direcției apărării naționale de a 
aduce pe insulă o unitate de rachete 
teleghidate americane de tip „Hawk“. 
Consiliul a hotărît, de asemenea, să ia 
măsuri concrete pentru a împiedica 
traducerea în viață a acestor planuri.

ALGER 25 (Agerpres). — „Eveni
mentele din Africa evoluează foarte 
rapid. Pentru ca aceste evenimente 
să se desfășoare fără nici un obsta
col, considerăm că trebuie făcute 
inofensive toate uneltirile imperia
liștilor, colonialiștilor și neocolonia- 
liștilor“, a declarat Ben Bella, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene, într-un inter
viu acordat agenției Prensa Latina.

Ben Bella a făcut apel la șe
fii statelor africane să parti
cipe la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale g Ô.N.U. „Prezența noastră 
la O.N.U., a spus el, va constitui 
totodată un ajutor acordat fraților 
noștri africani, care luptă împo
triva colonialismului și va însemna, 
de asemenea, solidaritatea noastră 
cu frații care luptă împotriva segre
gației rasiale în S.U.A.“.

Referindu-se la Cuba, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Algeriene a spus : „Noi am declarat

în repetate rînduri că sprijinim re
voluția cubană. Considerăm că fie
care popor are dreptul să-și aleagă 
liber orînduirea politică. Știm că 
poporul cuban a ales socialismul“.

Ben Bella și-a exprimat în în
cheiere speranța că anul 1964 va fi 
anul desăvîrșirii revoluției în Alge
ria, cînd în economie sectorul de stat 
va precumpăni asupra celui parti
cular.

LONDRA. Potrivit ziarului „Daily 
Worker“, în ultimii trei ani șomajul 
în rîndul tineretului englez a crescut 
de patru ori. O anchetă efectuată în 
aproximativ zece mari regiuni indus
triale ale țării a arătat că zeci de mii 
de tineri care au absolvit școala au 
perspective sumbre. In unele regiuni 
tinerii nu pot găsi de lucru, iar în al
tele ei sînt lipsiți de posibilitatea de 
a căpăta vreo specialitate.

BUENOS AIRES. Metalurgiștii din 
Argentina au organizat la 23 august o 
grevă de scurtă durată cerînd elibera
rea conducătorului lor sindical, Felipe 
Vals, întemnițat cu un an în urmă. 
O grevă de scurtă durată au organizat 
și muncitorii din industria energetică,

Cinematografe)
TEATRE

Caragiale“ 
Herăstrău) 
(orele 20). 
Magheru) :

: Teatrul Național ,,I. L.
(Teatrul de vară din parcul 

: Vizita bătrînei doamne — 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala 
Pygmalion — (orele 19,40).

Pentru a protesta împotriva efec
telor dăunătoare ale politicii agrare 
în cadrul Pieții comune, care fac 
ca Franța să importe legume din 
străinătate, țăranii din departamen
tul Nord au împrăștiat pe străzile 
orașului Lille mai multe tone de 
cartofi, provocînd perturbații ale 
circulației.

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd. Magheru 12—14). Generalul : rulea
ză la cinematografele Republica (bd. 
Magheru 2), I. C. Frimu (bd. 6 Martie 
16), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja (cal. 
Griviței 80), Ștefan cel Mare (șos. Ște
fan cel Mare — colț cu str. Lizeanu), 
Stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare). 
Veniți mîine : rulează la cinematogra
fele Magheru (bd. Magheru 29), Tine
retului (cal. Victoriei 48). O fi asta dra
gostea ? : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (str. Grigorescu 24), Elena 
Pavel (bd. 6 Martie 14), G. Coșbuc (piața 
G. Coșbuc 1), Arenele Libertății (str-, 11 
Iunie). Povestea unei veri : București 
(bd. 6 Martie 6), 8 Martie (str. Buzești 
9—11), Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Elena din 
Troia — cinemascop : Victoria (bd. 6 
Martie 7), Miorița (cal. Moșilor 127). Luna 
de miere fără bărbat : Central (bd. 6 
Martie 2), Grivița (calea Griviței — podul 
Basarab), Arta (cal. Călărași 153). Doi 
din alte lumi : Lumina (bd. 6 Martie 12), 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Program spe
cial pentru copii : — dimineața la cine
matograful 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). O perlă de mamă — după-amia- 
ză la cinematograful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). 
Tu ești minunată : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7), Alex. Popov (cal. Griviței 137). Cel 
mai mare spectacol : Giulești (calea Giu- 
lești 56), V. Roaită (bd. 1 Mai 57), T. Vla- 
dimirescu (cal. Dudești 97), Popular (str. 
Mătăsari 31), Volga (șos. Ilie Pintilie 61), 
Stadionul Giulești (șos. Giulești). Oameni 
de afaceri : înfrățirea între popoare 
(bd. Bucureștii-Noi), Alex. Sahia (cal. 
Văcărești 21), Libertății (str. 11 Iunie 
75). Regina stației de benzină : Cultural 
(piața Ilie Pintilie 2). Gangsteri și filan
tropi : rulează la cinematografele C-tin 
David (șos. Crîngași 42), Flacăra (cal. 
Dudești 22). Fortăreața pe Rin — cine
mascop : Unirea (bd. 1 Mai 143). Estradă, 
estradă ; Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Dintele de aur : 23 August (bd. Dimi
trov 118), Luceafărul (cal. Rahovei 118),

Patinoarul 23 August. Numai' statuile 
tac : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 89). 
Moby Dick : rulează la cinematografele 
M. Eminescu (str. M. Eminescu 127), 
Floreasca (str. I. S. Bach 2). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : rulează la ci
nematograful Iile Pintilie (șos. Colenti- 
na 84). Dragoste și pălăvrăgeli : rulează 
la cinematograful G. Bacovia (șos. Giur- 
giului 3). Cumpără-ți un balon : rulea
ză la cinematograful Olga Banele (cal. 
13 Septembrie 196). Doctor în filozofie : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30)., 
Adorabile șl mincinoase : 30 Decembrie 
(cal. Ferentari 86). Noua prietenă a 
tatii : rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (șos. Cotrocenl 9). Misterele Pa
risului — cinemascop : B. Delavrancea 
(bd. Libertății 70—72). Lili : Grădina Pro
gresul (str. Ion Vidu 5). Bufonul rege
lui : rulează la Stadionul Republicii. 
Alibiul nu ajunge : rulează la grădina 
cinematografului Ilie Pintilie (șos. Co- 
lentlna nr. 84).

TELEVIZIUNE : 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Micii tehnicieni în va
canță. 19,40. — Transmisiune de la Tea 
trul ,,C. I. Nottara“ : „Pygmalion" de - 
G. B. Shaw, In pauze ; „Pădure șl fan
tezie". Telesport. In încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru

moasă, cu cerul variabil mal mult senin. 
Vîntul a suflat slab din vest. Tempera- 
Jura aerului la oră 14 era cuprinsă între 
23 grade la Gheorghieni șl 33 grade la ' 
Giurgiu și Alexandria. In București : 
Ieri vremea a fost frumoasă și călduroa
să, cu cerul mal mult senin. Vîntul a 
suflat slab din sectorul vestic, iar tem
peratura maximă a atins 33 grade.

Timpul probabil pentru 27. 28 și 29 
august în țară : Vreme frumoasă cu 
cerul variabil în nordul țării șl mai mult 
senin în celelalte regiuni. Averse izola
te de ploaie vor cădea în Ardeal și 
nordul Moldovei și regiunea muntoașă. 
Vint slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura se menține ridicată, minimele 
vor fi cuprinse între 10—20 grade, iar 
maximele între 25—35 grade. In Bucu
rești și pe litoral : vremea va fi frumoa
să cu cerul mai mult senin. Vint slab 
pînă la potrivit din vest. Temperatura 
se menține ridicată.

--------------------- - , -------------------------------------------- r
REDACȚIA 51 ADMINISTRAȚIA : Bucure»», Plat» „Sctnte»’’ Tel. 17.60.t0, 17.60.20. Abonamentele «e fac Ia oficiile poșta!«, factorii poșta» |1 difuzor» voluntari din Întreprinderi al institut». Tiparul » Combinatul Poligrafic Casa Sctnteil


