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0 nouă casă de culturaNoua clădire a școlii medii din Baia de Arieș, regiunea Cluj

CONSTRUCȚIILE

Horia Liman — Drumurile Nor
dului (pag. 4-a).

Cititorii ne sesizează (pag.
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TG. SECUIESC (coresp. Scînteii). — 
Sîmbătă s-a inaugurat Casa de cul
tură din Tg. Secuiesc, care cu
prinde, între altele, o sală de spec
tacole cu 500 de Tocuri,
săli pentru repetiții și pentru lec
tură, instalații moderne de ilumi
nat etc.

mim

de ex- 
tot mai 
și cu un 
subteran

• Ing. Claudiu Șlefăheșcu

Tehnologia modernă ți eco

nomisirea metalului (pag. 2-a).

• în sălile de concert — Recita

lul Christian Ferras ți festivalul 

de muzică franceză (pag. 2-a).

Utilaj

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
Dezvoltarea minelor, modernizarea 
procesului de extracție și punerea 
în valoare a noi zăcăminte de mi
nereu, înzestrarea exploatărilor mi
niere cu mașini și utilaje de mare 
randament stau permanent în aten
ția colectivului ' Trustului minier 
Baia Mare. Pentru aceasta, numai 
în anii șesenalului s-au investit 
fonduri însemnate. în acest an .au 
fost deschise două noi mine, s-a re
deschis o mină abandonată de ca
pitaliști socotită ca nerentabilă, 
s-au construit și dat în folosință 
flotațiile pentru prepararea mine
reurilor de la Baia Mare și Băiuț.

în exploatările miniere maramu
reșene lucrează acum circa 150 lo
comotive de mină, aproape 100 scre- 
pere, peste 100 de mașini de încăr
cat și multe alte mașini și utilaje, 
care fac munca minerilor mai u- 
șoară, mai spornică. A fost mecani-

Pe scenele artiștilor amatori

■doara-Deva

Nicolae Mocanu — Calitate ți 
promptitudine (pag. 2-a).

zat
principale, la toate locurile de mun
că s-a generalizat sistemul de ex- 
cavare prin perforare mecanică pe 
suporți. Peste 600 ventilatoare elec
trice și pneumatice aerisesc perma
nent abatajele și galeriile. Introdu
cerea metodelor avansate 
ploatare și mecanizarea 
largă a operațiilor grele 
mare volum de muncă în 
au permis sporirea productivității 
muncii în minele din bazinul mara- 
mureșan cu pește 20 la sută față de 
anul 1960 ; întreaga producție a a- 
nului 1948 se realizează acuma 
numai 45 de zile.

VIITORULUI
N ȘCOLAR

Miercuri și joi, cele mai bune for
mații artistice de amatori ale con
structorilor din Capitală au prezen
tat pe scena Teatrului de vară „23 
August" programul intitulat „Te con-

PROSPECTĂRI ALE SUBSOLULUI
DIN AVION
© Decolează... geofizicienii S înregistrări automate 
© Avantajele metodei aeromagnetice

în zilele noastre se extind tot mai 
mult metodele moderne de prospec
tare a subsolului. Pentru ca geologul 
să poată spune cu siguranță că in
tr-un loc sau altul trebuie fo
rat, geofizicienii îi indică pe har
tă locul unde bănuiesc că există 
zăcământul. Geologii caută apoi „la 
concret“, determină diferite date re
feritoare la zăcămintele subterane, 
adîncimea lor, întinderea, rezervele 
etc. Geofizicienii- urcă primii pote
cile grele ale munților, escaladează 
masivele, coboară în cratere de mult 
amuțite.

Recent, pe aeroportul Băneasa, 
am asistat la decolarea unui avion al 
geofizicienilor. Cu acesta se fac cer
cetări ale subsolului — mi s-a expli
cat. Avion, subsol... sînt parcă no
țiuni care nu se potrivesc. Dar lucru
rile s-au lămurit la întreprinderea 
de prospecțiuni și laboratoare din

Școala nouă, plăcută ca înfățișare, 
cu săli spațioase în care lumina pă
trunde prin centura de sticlă a fe
restrelor, ne-a devenit familiară în 
noul peisaj urbanistic ; și nu mai 
puțin familiară este, în nenumărate 
locuri, școala înălțată ca cea mai 
frumoasă clădire din sat. A intrat in 
tradiția ultimilor 20 de ani ca în 
cea dintîi zi de școală mereu mai 
mulți elevi să înceapă învățătura în 
localuri noi, înzestrate cu tot ce tre
buie pentru buna lor pregătire. Nu
mai în perioada 1960—TSfi3 au fost 
construite pentru învățamîntul de 
cultură generală circa 15 000 săli de 
clasă. Sume de ordinul zecilor de 
milioane sînt repartizate pentru do
tarea școlilor cu mobilier, aparate 
moderne pentru nevoile laboratoare
lor, material didactic etc.

Anul de învățămînt 1964—1965 are 
o importanță deosebită pentru școa
la de cultură generală. în toamna 
acestui an, cînd sarcina trecerii la 
generalizarea învățămîntului de 8 
ani va fi transpusă nemijlocit în 
practică, crește simțitor numărul 
elevilor cuprinși în școli și, implicit, 
sînt necesare mai multe săli de cla
să. Concomitent cu pregătirea pro
gramelor de învățămînt, a manuale
lor școlare și a altor condiții meni
te să asigure înfăptuirea acestui im
portant moment al revoluției cultu
rale din țara noastră, au fost luate 
măsuri pentru a se construi încă 
4 600 săli de clasă. De aceea, 
executarea și darea în folosin
ță a fiecăreia dintre noile școli și 
săli de clasă pînă la data planifica
tă — 15 august — au o mare însem
nătate pentru buna desfășurare a 
procesului instructiv-educativ.

Care este stadiul actual al con- 
strucțiilor școlare ? în regiunile Su- 

■ ceava, Crișana, Brașov, Oltenia etc 
preocuparea pentru întocmirea pro
iectelor și deschiderea din timp a 
șantierelor, pentru asigurarea . nu
mărului necesar de muncitori sșî 
tehnicieni, repartizarea judicioa
să a materialelor de construcții, a ....
imprimat noilor lucrări un ritm - rele noilor construcții școlare, 
susținut; ca urmare, stadiul în care 
se află acum este avansat. Pînă 
în prezent, în regiunile Ploiești, 
Iași, datorită bunei coordonări a 
lucrărilor de către comisiile regio
nale constituite în acest scop, au fost 
terminate multe săli de clasă plani
ficate. în unele orașe și sate însă, tot 
așteptîndu-se trecerea „definitivă“ a 
timpului parțial nefavorabil și în
cheierea pe plan local a unor forma
lități, începerea sau continuarea 
lucrărilor au fost aminate de la o 
lună la alta. în regiunea București, 
bunăoară, la 34 săli de clasă nu au 
fost începute încă lucrările, iar pen
tru 30 de săli abia s-au turnat fun
dațiile. Numeroase șantiere sînt încă 
nedeschise în raioanele Sînnicolau 
Mare — regiunea Banat, Odorhei și 
Tîrnăveni — regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Moinești — regiu
nea Bacău și în alte părți, din cauză 
că s-a pierdut mult timp cu stabilirea 
amplasamentelor și perfectarea do
cumentației. cu repartizarea mate
rialelor de construcție etc. O notă 
slabă se cuvine dată forurilor de 
care depind construcțiile 
din raionul Oaș, regiunea 
mureș, unde, deși există 
rile bănești și materialele 
strucție necesare, n-au început lucră
rile pînă în ultimele zile la nici una 
dintre cele 19 săli de clasă prevăzute 
a fi realizate în acest an. O analiză

tuturor construcțiilor 
patria noastră, 

școli trebuie să 
durabilității și 
care le vor fo- 
vîitorul patriei.

„amă-

făcută de Ministerul învățămîntului 
arată că rămînerile în urmă citate, 
precum și altele, pot să fie re
cuperate în scurt timp. Pentru 
aceasta sînt necesare deschiderea 
neîntîrziată a șantierelor respective, 
aprovizionarea lor operativă și judi
cioasă cu materiale de construcție, 
asigurarea forței de muncă, crește
rea exigenței conducerilor între
prinderilor de construcții și a sfa
turilor populare în îndeplinirea a- 
ces,tei sarcini. Extinderea experien
ței bune din unele regiuni și raioa
ne, introducerea pe fiecare șantier 
a graficelor de execuție pot să con
tribuie și ele la scurtarea duratei 
lucrărilor.

Asemeni
care se ridică în 
noile localuri de 
poarte amprenta 
a frumosului. Cei 
losi sînt copiii —
Nu poate fi considerată un 
nunt neglijabil“ constatarea că fe
restrele unor săli de clasă sînt con
fecționate din material de calitate 
inferioară, că uneori pereții sînt 
scorojiți sau pardoseala ește monta
tă necorespunzător. Se poate observa 
ușor că au un nivel calitativ cores
punzător acele lucrări care sînt te
meinic organizate și asupra desfășu
rării cărora se exercită un control 
riguros. Calitatea bună a construc
țiilor din regiunile Bacău, Cluj, din 
orașul București și din alte părți se 
datorește colaborării strînse, de la 
începerea și pînă la încheierea 
lucrărilor, dintre constructori și 
proiectanți, supravegherii șantiere
lor și remedierii operative a defici
ențelor, folosirii de materiale co
respunzătoare. Cînd această ultimă 
cerință, de exemplu, nu este respec
tată, lucrurile se pot petrece ca în 
cazul celor 8 săli de clasă din Rîu- 
reni-Copăcelu, • regiunea Argeș, ră
mase la nivelul fundației peste șase 
luni. Organele tehnice ale sfatu
rilor populare, comisiile de recep
ție — din care fac parte și directori 
de școli — nu trebuie să facă nici o 
concesie în aprecierea calității lu
crărilor ; acestea-sînt chemate, să se-, 
sizeze operativ deficiențele ivite pe 
șantiere, să preconizeze măsuri efi
ciente de remediere. Organelor teh
nice din Ministerul învățămîntului 
le revine sarcina de a sprijini mai 
activ munca desfășurată pe șantie-

■■

struim și te cîntăm București'. Spec
tacolul a cuprins selecțiuni din pro
gramele de brigadă, dansuri și cîn- 
tece prezentate recent în cadrul fa
zei orășenești a celui de-al VII-lea 
concurs. Sîmbătă seara, acest pro
gram va ii prezentat în fața con
structorilor din Constanța. In foto
grafie : dans executat de echipa 
întreprinderii de drumuri și poduri.

Joi dimineața. în aula Academiei 
R. P. Romîne, a avut loc deschide
rea primului Simpozion național de 
genetică organizat de Ministerul în- 
vățămîntului, în colaborare cu Aca
demia R. P. Romîne. După cuvîntul 
de deschidere rostit de acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al 
R. P. Romîne, conf. univ. 
cu, șeful laboratorului de 
Institutului de biologie 
miei, a prezentat raportul „Orienta
rea cercetărilor contemporane de ge
netică“. De asemenea, în prima zi a 
lucrărilor au fost prezentate referate 
și comunicări științifice privind di
ferite probleme de cercetare din do
meniul geneticii și rezultatele obți
nute de cercetătorii de specialitate 
romîni. (Agerpres)

bibliotecă,

La bordul avionului, în fața instala
ției care înregistrează magnetismul 

terestru

cadrul Comitetului geologic, după 
o convorbire cu tov. Octavian Ni- 
țulescu, directorul întreprinderii, 
și cu inginerul Traian Cristescu, spe
cialist în magnetometrie. Azi, cău
tarea bogățiilor subsolului se face 
cu ajutorul metodelor geofizice — 
seismică, gravimetrică, magnetome- 
trică, electromagnetică și aeromag- 
netică. Aceasta din urmă găsește un 
cîmp vast de aplicare în descoperi
rea zăcămintelor de minereuri de 
fier sau de alte metale, precum și a 
celor de petrol și gaze.

Cum se face cercetarea din aer a 
subsolului? La bordul unui avion se 
află instalată o stație de construc
ție specială. Ea este compusă din- 
tr-un element sensibil, care sesizea
ză toate variațiile cîmpului magne
tic terestru. Acest cîmp ■ diferă 
funcție de structura rocilor 
adîncuri. Variațiile, amplificate 
tr-un dispozitiv electronic, sînt 
registrate automat pe o bandă 
hîrtie. Datele culese de cei trei spe
cialiști care stau la bordul a- 
vionului împreună cu o serie de 
detalii topografice constituie mate
rialul de bază care, prelucrat de 
specialiști, servește la alcătuirea 
hărții aeromagnetice a porțiunii de 
teritoriu cercetate.

Cu ajutorul metodei aeromagneti
ce se urmăresc și se trec pe hartă 
elemente geofizice importante, ce 
indică existența zonelor unde se pot 
găsi zăcăminte de minereu de fier, 
zonele de erupțiuni ascunse în care 
se află sulfuri complexe ori alte 
structuri ale scoarței, care prezintă 
un deosebit interes economic. Infor
mațiile obținute se referă la un strat 
de scoarță terestră a cărui adîncime 
ajunge la 14 000—25 000 m, adică 
pînă la stratul de bazalt, nivel de la 
care proprietățile magnetice ale ro
cilor dispar datorită temperaturii 
foarte ridicate.

Metoda aeromagnetică este cel 
mai ieftin și mai rapid proce
deu de cercetare geofizică. In trei 
ani de lucru s-a realizat prospecta
rea unei bune părți a teritoriului 
țării noastre, la un grad destul de 
mare de detalii, pentru o lucrare de 
informare geofizică. Dacă s-ar fi 
făcut această cercetare cu mijloace 
terestre, lucrarea ar fi dtirat cel pu
țin 20 de ani.

In prezent, formațiunea de spe
cialiști în prospectări aeromagnetice 
de la întreprinderea amintită iși con
tinuă lucrările de mare utilitate 
pentru geologi și geofizicieni.

în 
din 
în- 
în- 
de

Academiei 
Petre Rai- 
genetică al 
al Acade-

Ion PLEAVĂ

Geneva. La Conferința de 
dezarmare de la Geneva s-a 
ajuns ieri la un acord privind 
ordinea de zi a lucrărilor pen
tru următoarele cinci săptă- 
mîni. (Amănunte în pag. IV-a).

înainte do zbor
* • v

face verificarea sondei cu ajutorul căreia vor fi re-se 
cepționate variațiile cimpului magnetic al rocilor

• Foto M. Cioc

școlare 
Mara- 
fondu- 

de con-

Paralel cu înălțarea localurilor 
este necesar să fie luate măsuri pen
tru procurarea mobilierului, astfel 
încît acesta să poată fi montat pînă 
la 15 septembrie. în ultimul timp au 
fost confecționate bănci reglabile 
dintr-un material 
corespunde mai 
de igienă școlară. Se semnalează 
însă cazuri cînd unele întreprinderi 
producătoare de mobilier școlar 
nu acordă întreaga atenție o- 
bligațiilor asumate. Bunăoară, din 
cauză că întreprinderea „Progre- 
sul“-Arad nu a executat la timp co
menzile primite, iar întreprinderea 
„1 Mai“-Găești a expediat o parte 
din mobilier de slabă calitate, 
în amenajarea unor săli de clasă 
din regiunile Argeș și Banat se în- 
tîmpină greutăți.

O dată cu încheierea activității le
gate de anul de învățămînt 1963— 
1964 se impune ca în școlile exis
tente, mai vechi sau mai noi, să se 
treacă la executarea tuturor repara
țiilor necesare, la completarea mo
bilierului etc.

Construcții de larg interes ob
ștesc, șantierele școlare trebuie să 
se bucure de sprijin atît din partea 
organelor locale de partid și de stat, 
cît și a constructorilor și cetățenilor 
interesați în egală măsură ca cei 
mai tineri cetățeni ai patriei să stu
dieze în școli noi și frumoase.

rezistent și care 
bine cerințelor

P î r
Autocisterne albe străbat drumu

rile țării, de la o gospodărie colec
tivă la alta, colectînd cel mai com
plet aliment pentru hrana omului — 
laptele. Cantitățile mari din acest 
lichid alb, spumos, se obțin în bună 
măsură prin măiestria și priceperea 
mulgătorilor. Se poate spune că ei 
sînt singura categorie de lucrători 
din agricultură care au „campanie 
de recoltare“ zilnică ; și nu numai o 
dată, ci de 2—3 ori pe zi. Printre cei 
care se bucură de stimă și pre
țuire pentru rezultatele muncii 
lor se numără și mulgătorii de 
la gospodăria colectivă din Cîl- 
nic, regiunea Hunedoara. Anul tre
cut ei au obținut cîte ' 2 804 1 lapte 
de fiecare vacă furajată. Acest re
zultat se datorește aplicării unor 
metode înaintate de îngrijire și fu
rajare a animalelor. Este interesant 
să vedem cît lapte au obținut diferiți 
mulgători. Cu laptele realizat în me
die de la fiecare vacă furajată, anul 
trecut, de către Simion Uscat s-ar 
putea asigura consumul pe o zi pen
tru 3 748 oameni (cîte 1 1 de fiecare) 
Socotind în același. fel, se poate 
spune că mulgătorul Gh. Bărbuș a 
asigurat laptele pentru 2 942 de per
soane, Ion Dăncilă pentru 2 785, 
Gheorghe Negrea pentru 2 607, Va
sile Badea pentru 2 610, Ion Luca 
pentru 2 169, iar Remus Ursu pentru 
2 256 persoane.

Poate că unii se vor întreba : cum 
este posibilă obținerea unor produc
ții de lapte atît de diferite ? 
Aici este vorba de un complex 
de factori, în care locul prin
cipal îl dețin priceperea cu care se 
aplică regulile de furajare diferen
țiată a vacilor, cunoașterea, pînă 
în cele mai mici amănunte, a 
însușirilor productive, gusturilor și 
preferințelor fiecărei vaci și, mai 
ales, aplicarea selecției, care a per
mis să se obțină exemplare cu un 
randament mare.

în ce constă măiestria
Măiestria unui mulgător se poate 

aprecia cel mai bine după felul cum 
execută mulsul vacilor. Simion Us
cat și-a întipărit bine în minte fap
tul că cea mai mare parte din pro
ducția de lapte se formează în 
timpul mulsului. De aceea, masajul 
ugerului, care stimulează secreția 
laptelui și mulsul, sînt executate de 
el cu cea mai mare grijă. Mulsul 
unei vaci nu durează mai mult de 
5—7 minute. în decursul anilor, el a 
reușit să creeze vacilor reflexe con
diționate, obișnuindu-le să primească 
și să consume hrana la ore fixe, să

A
I I a

se scoale singure atunci cînd le vine 
rîndul la muls. Dacă durata mulsu
lui se prelungește, chiar și numai 
cîteva minute peste timpul obișnuit, 
ceea ce se întîmplă uneori la alți 
mulgători, unele vaci se neliniștesc 
și nu mai lasă laptele. Așa se și ex
plică de ce vacile obișnuite cu mîna 
de maestru a lui Simion Uscat dau 
lapte mai puțin, dacă sînt mulse de 
alți mulgători.

Important este și felul cum se dis
tribuie furajele. Pentru a da pînă la 
34 1 lapte pe zi (24 1 în medie pe 
perioada de lactație), vaca Stînca 
consuma în perioada de stabula- 
ție pînă la 6 kg de concentrate

vințe. După mulsul de seară, el duce 
lotul lui de vaci la pășune pentru 
încă vreo cîteva ceasuri. Aceasta 
contribuie ca și în perioada, de pă- 
șunat să obțină mai mult lapte.

care 
ase-

SIMION USCAT

Munca de selecție a vacilor, 
se desfășoară la Cîlnic poate fi 
muită cu activitatea de concepție 
a inginerilor dintr-o mare uzină. 
Numai că aici se lucrează cu ființe 
vii, a căror „capacitate de producție“ 
poate fi mărită în decurs de mulți 
ani. Pentru aceasta se cere cunoaș
terea unui mare număr de date care 
să reflecte ca într-o oglindă însușiri
le și particularitățile diferitelor ani-' 
male. Scopul este ca fiecare din va
cile crescute în gospodărie să dea 
mai mult lapte decît mamele lor. Cu 
toate că nu au trecut prea mulți ani 
de la începerea lucrărilor de selec
ție și de aplicare a însămînțărilor 
artificiale, multe vaci provenite din 
prăsilă proprie dau producții mai 
mari de lapte. Cunoscînd pînă în 
cele mai mici amănunte însușirile 
vacii Cora nr. 49, tehnicianul zoo-

tehnist Gheorghe Krampultz a so
cotit că se poate acționa în așa fel 
încît urmașele ei să dea producții 
și mai mari. De la această vacă, fo
losind pentru însămînțarea artifi
cială material biologic de la taurul 
nr. 185 cu însușiri superioare, s-a ob
ținut vaca Cori nr. 240, care dă pînă 
la 24 1 lapte pe zi. De la vaca Flora 
cu nr. 15 s-a obținut și s-a crescut 
în gospodărie vaca Fraia nr. 50, care 
a. dat. 3463 1 lapte într-o perioadă 
de lactație, față de 2 295 1 cît s-a 
obținut ;de la mama ei.

Dirijarea reproducției pe bază de 
evidențe zootehnice clare și exacte 
este importantă și pentru mărirea 
numărului de produși de la efecti
vele matcă. Anul trecut, pe gospo
dărie s-a înregistrat un procent de 
natalitate la vaci- de 93,4 la sută. 
La o analiză exigentă făcută de că
tre specialiști în luna mai, anul a- 
cesta,.s-a vădit că în gospodărie nu 
există nici o vacă negestantă după 
efectuarea însămînțărilor artificiale 
și nici una care să fi depășit 2 luni 
de la fătare, fără să fi fost însămîn- 
țată artificial. Toate acestea arată 
cum s-a putut ajunge ca din tota
lul bovinelor existente, peste două 
treimi să provină din prăsila gos
podăriei.

Interesant este cum urmăresc

La Washington s-a deschis 
expoziția „Arhitectura în Re
publica Populară Romînă". 
Au participat reprezentanți ai 
Departamentului de Stat și ai 
altor departamente, diplomați, 
arhitecți, personalități din do
meniul artei și culturii.

In capitala Japoniei au reîn
ceput tratativele tripartite la 
nivelul miniștrilor afacerilor 
externe, între Indonezia, Fede
rația Malayeză și Filipine.

In regiunea nordică a Ka- 
tangăi, În apropierea locali
tății Albertville, au avut loc 
lupte între detașamentele de 
partizani și trupele guverna
mentale.

Constantin BORDEIÀNU

(Continuare în pag. Il-a)

INSTANTANEE

cinci VEACURI ÎN TREI ORE

In Consiliul de Securitate 
au început ieri dezbaterile în 
problema Ciprului. Printre pro
blemele principale luate în 
discuție se află recomandarea 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, 
încă trei 
O.N.U. în 
27 iunie.

de a se prelungi cu 
luni mandatul forței 
Cipru, care expiră la

Calculînd eficiența 
nomică a vacilor pe care le are în 
primire, Uscat a lăsat pe alții să se 
minuneze de producția de lapte dată 
de Stînca. în schimb, el apreciază că 
un randament mai mare obține de 
la vacile care dau o cantitate ceva 
mai mică de lapte (circa 15 1. pe 
zi), dar care transformă în lapte nu 
atît concentratele, cît furajele mai 
ieftine — fîn, nutreț însilozat etc. 
Vaca nr. 129 a dat pînă la 4 300 1 
de lapte pe an, cu un procent de 
4,33 la sută grăsime, consumînd zil
nic numai 2—2,5 kg de furaje con
centrate. Pentru aceeași producție 
de lapte, vaca nr. 80 necesită 4 kg 
de concentrate pe zi.

Simion Uscat constituie un exem
plu demn de urmat și în alte pri-

Se zice că străzile unui oraș al
cătuiesc o cronică vie. Mai im
presionantă decît o carte de isto
rie sau un muzeu, întrucît se în
fățișează călătorului prin imagini 
directe, foarte diverse, mereu 
proaspete, percepute din însuși 
tumultul vieții. Ecoul vremurilor 
vechi, încremenit în monumente, 
se întretaie cu arhitectura nouă 
a locuințelor, cu siluetele uzinelor 
și cu firmele de neon ale cine
matografelor.

Și astfel istoria scrisă se între
pătrunde la fiecare pas cu istoria 
care se scrie.

în cazul Bucureștiului, cronica 
aceasta se prezintă sub forma u- 
nui „volum“ de proporții respec
tabile. Capitala noastră măsoară 
aproape o mie de kilometri pă- 
trați; străzile ei, așezate cap la 
cap, ating o lungime totală de 
1 633,3 kilometri. Cam greu să 
„răsfoiești" o asemenea, carte, 
dormite s-o cercetezi mai amă
nunțit!

Iată însă că O.N.T.-„Carpați" o- 
feră doritorilor mijlocul adecvat 
de a „citi" această carte vie a 
Capitalei, scrisă fără hîrtie și li
notip. E vorba de organizarea așa- 
numitului „tur al orașului“. Un 
autocar modern, care străbate un 
itinerar anume ales, explicațiile 
ghidului, îndeplinesc aici rolul 
unui instrument de investigare a 
cronicii orașului.

în mai puțin de trei ore ți se 
perindă în fața ochilor cinci 
veacuri de istorie. De la modestul 
monument de pe colina Radu 
Vodă și pînă la aeroportul Bă
noasa, de unde își iau zborul mo
derne avioane de cursă lungă ; de 
la Foișorul de foc la turnul para- 
șutiștilor ; de la sediile ilegale ale 
partidului la Casa Scînteii; de 
la priveliștea panoramică de pe 
podul Grand asupra cartierului 
feroviar la marile piețe — a Pa
latului sau a Aviatorilor ; de la 
perspectiva largă a cheiului Dîm
boviței la salba de lacuri din ju-

rul orașului ; de la Hanul lui Ma- 
nuc și pînă la mărețele magis
trale și noile ansambluri arhitec
turale — adevărate orășele — ră
sărite lingă uzinele „23 August“ 
sau la Floreasca. E o imagine sin
tetică a Capitalei, cu vestigiile ei 
prețioase, cu priveliștile ei încîn- 
tătoare, cu șantierele ei, cu for
fota neostoită a străzilor, care îi 
dau acel aer activ, tineresc, pri
mitor, remarcat de cei ce sosesc 
în ospeție.

Bineînțeles că traseul străbă
tut — circa 70 de kilometri (re
prezentând mai puțin de 5 la sută 
din lungimea totală a străzilor) — 
nu este decît un rezumat succint 
al cronicii de ieri și de azi a ora
șului. Sau, dacă vreți, o semnifi
cativă privire de ansamblu pen
tru a introduce pe vizitator în at
mosfera orașului și, totodată, un 
îndemn de a întreprinde in
vestigații de amănunt: după ce 
te-ai dat jos din autocar să te de
lectezi cu tablourile expuse la 
Galeria națională ori ascultând un 
concert al Filarmonicii, să treci 
cu barca pe sub cupola de frunze 
a Cișmigiului...

Vasile NICOROVICI
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■§' spun părerea

TEHNOLOGIA MOD
Șl ECONOMISIREA METALULUI

Dezvoltarea în ritm intens a in
dustriei construcțiilor de mașini a 
impus o creștere corespunzătoare a 
capacităților turnătoriilor de oțel, 
o dată cu perfecționarea proceselor 
tehnologice și a mijloacelor de pro
ducție specifice. Cantitatea de oțel 
lichid necesară acoperirii nevoilor 
de piese turnate, la nivelul anului 
1964, depășește un sfert de milion de 
tone. Această cifră arată ponderea 
apreciabilă pe care o are consumul 
de oțel lichid pentru piese turnate 
și justifică pe deplin organizarea 
unor acțiuni de reducere a acestui 
consum.

în turnătoriile noastre există mari 
rezerve și posibilități de a reduce în 
continuare consumul de oțel lichid. 
Care sînt, după părerea mea, căile 
pentru punerea lor mai largă în va
loare ?

Din practică, se știe că o tonă de 
oțel lichid turnată în piese se distri
buie, în medie, pe următoarele pos
turi de consum :

— piese bune turnate 600 kg
— maselote 220 kg
— rețele de turnare 90 kg
— stropi și scoarțe 40 kg
— rebuturi 50 kg

total : 1000 kg
Reiese, deci, că din metalul lichid 

utilizat numai 60 la sută se consumă

Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală. In secția turnătorie se utilizează 
cu bune rezultate cămășile exotermice. Iată-i in fotografie pe munci
torii Victor Ghionea șl Marin Badea introducind amestecul exoterm in 

formele de turnare Foto : Gh. Vințilă

DESERVIREA ÎN COOPERATIVELE MEȘTEȘUGĂREȘTI

Calitate și promptitudine
noi • O „expoziție" ciudată • Modele de 

Servicii care se lasă așteptate
• Unități și secții 
dragul modelelor •

Ca și în celelalte orașe ale regiu
nii, la Bacău se dezvoltă continuu 
rețeaua de unități ale cooperației 
meșteșugărești destinate prestărilor 
de servicii pentru populație. în 
cursul anului 1963 s-au deschis sec
ții noi : de îmbrăcăminte din pie
le și blană, de confecții pentru a- 
dulți și copii, o rampă pentru spălat 
și gresat motociclete etc. în diferite 
cartiere ale orașului funcționează 
complexe meșteșugărești moderne. 
Promptitudinea în executarea co
menzilor, buna comportare față de 
clienți caracterizează multe unități. 
Un prestigiu bine meritat au dobîn- 
dit ateliere ca acelea de îmbrăcă
minte de pe strada Mărășești-Stiă- 
pungere, de încălțăminte — de pe 
strada Ana Ipătescu și altele. încre
derea clientelei a fost cîștigată prin 
respectarea de către cooperatori a 
termenelor stabilite pentru probe și 
livrare și prin buna calitate a exe
cuției. Este vorba, firește, de obliga
ții elementare. Dar nu peste tot se 
ține seama de ele așa cum se cu
vine. Să luăm două unități de coman
dă pentru încălțăminte ale „Progre
sului", La cea de pe strada 6 Mar
tie (complex) se lucrează conștiin
cios, clienții nu sînt amînați. La cea
laltă, de pe strada Libertății, dimpo
trivă — pentru o pereche de pantofi 
ori de sandale oamenii sînt purtați 
pe drumuri săptămîni și chiar luni 
întregi Există aici comenzi date în 
februarie, dar încă neexecutate. La 
fel stau lucrurile și la Casa de 
modă. Cît despre responsabilul uni
tății nr. 2 „Arta croitorilor" de pe 
strada Ștefan cel Mare, el împarte 
clienții în două categorii, dintre care 
una în mod deosebit — aceea a 
prietenilor și cunoscuților — este 
deservită operativ și cu solicitudine.

Respectarea cuvîntului dat, a ter
menelor stabilite pentru probe și li
vrare nu înseamnă încă totul. De o 
mare atenție din partea cooperato
rilor; trebui© să se bucure calitatea! 

efectiv pentru piese brute turnate. 
Aceste piese mai poartă atît adau
surile tehnologice, cît și cele de pre
lucrare, care trebuie, la rîndul lor. 
înlăturate prin așchiere, spre a se 
obține în final piesele gata pentru, 
montaj. Adausurile reprezintă 10 
pînă la 50 la sută și uneori chiar 
mai mult din greutatea piesei brute 
turnate. Iată că, pînă la urmă, piesa 
din oțel turnat, gata pentru montaj, 
cîntărește abia 30—50 la sută din 
greutatea metalului lichid utilizat.

Un calcul concludent
Tehnica nouă poate aduce contri

buții hotărîtoare la reducerea con
sumului de metal lichid. Care sînt, 
în esență, posibilitățile ce pot fi puse 
în valoare pe această cale ?

Maselotele, acele rezervoare de 
metal lichid necesare procesului de 
solidificare, pot fi reduse substanțial 
dacă se utilizează așa-numitele că
măși exotermice (generatoare de căl
dură). Datorită cantității mari de 
căldură pe care o degajă la contactul 
cu metalul lichid, aceste cămăși 
mențin maselota în stare caldă și 
metalul lichid timp îndelungat, per
mițând reducerea volumului maselo- 
tei. Aplicarea maselotelor cu căimăși 
exotermice își găsește teren larg atît 
la turnarea în serie și de masă, cît 
și la turnarea de unicate.

lucrărilor. In această privință, o 
bună carte de vizită prezintă atelie
rul de încălțăminte de pe strada Ana 
Ipătescu și altele. Aprecierile clien- 
ților oglindesc meritele în mun
că ale meșterilor, comportarea lor 
plină de solicitudine față de pu
blic. Și în acest domeniu, în 
unele secții ale acelorași coopera
tive se întîlnesc însă aspecte contra
rii. La centrul de comandă încălță
minte de pe strada Libertății se află 
o ciudată expoziție, permanent des
chisă : un raft întreg cu încălțăminte 
refuzată de clienți din pricina execu
ției neglijente. Unora li s-a repetat 
de cîteva ori comanda. în iarnă, ci
neva și-a comandat o pereche de 
pantofi. De trei ori i s-a luat măsura 
și tot de trei ori, cu o totală lipsă de 
răspundere, ea a fost ignorată; zilele 
trecute încă nu erau gata. Comen
zile refuzate din astfel de pricini zac 
luni de zile în „expoziție" pînă gă
sesc un cumpărător.

De mai multă atenție ar trebui să 
se bucure calitatea execuției și în 
alte sectoare de deservire a popu
lației ale cooperației meșteșugă
rești. „Haina pe care am dat-o Ia 
curățat mi-a fost restituită cu pete"
— scrie o gospodină în condica uni
tății de boiangerie și curățătorie chi
mică din cadrul complexului coope
rației. Unele sesizări arată că obiec
tele se înapoiază clienților necăl
cate. Ana Cucu, responsabila u- 
nității, își are punctul ei de vedere. 
„Este normal să existe și reclamații
— spune ea. Numai cine nu mun
cește nu greșește". Dar oare lipsa 
de considerație față de cetățeni 
este o simplă greșeală ?

Dacă produsele unor unități sînt 
de calitate necorespunzătoare, a- 
ceasta se datorește în bună măsură 
nivelului profesional scăzut al unor 
cooperatori. Conducerile cooperati
velor „Arta croitorilor", „Progresul" 
nu au acordat atenția cuvenită pre
gătirii cadrelor necesar©, creșterii 

în uzinele unde acest procedeu se 
aplică în mod organizat, ^efec
tele sînt excelente. De pildă, la 
Uzinele „Tractorul“ din Brașov și la 
Uzinele „Grivița Roșie“ din Capitală 
consumul de metal lichid a fost sim
țitor micșorat pe această cale. La 
Uzinele de utilaj petrolier Tîrgoviște 
există însă un consum relativ ridi
cat de oțel lichid, din cauza maselo
telor exagerat dimensionate.

Există deci în uzinele menționate 
importante rezerve de bună utiliza
re a oțelului lichid, ce se poate trans
forma în piese turnate. Pentru a 
ilustra și mai clar importanța aces
tor rezerve, arătăm că la o produc
ție de 30 000 tone/an piese din oțel 
reducerea consumului de oțel lichid 
de la 1,95 la 1,55 t/t înseamnă pu
nerea în valoare a unei rezerve de 
metal de 11 850 tone pe an. Aceasta 
echivalează cu capacitatea unei tur
nătorii noi de mărime mijlocie, care 
ar putea acoperi întregul necesar de 
oțel lichid pentru fabricația motoa
relor Diesel electrice de locomotivă 
din anul 1964.

Rețelele de turnare — alcătuite 
dintr-o succesiune de canale, înce- 
pînd cu pîlnia de turnare și sfîrșind 
cu alimentatoarele — servesc la in
troducerea metalelor în cavitatea 
formei. Trebuie arătat că utilizarea 
unor rețele de turnare construite pe 
considerațiuni empirice duce fie la 
consumuri exagerate de metal, fie la 
rebuturi de piese turnate. Rețelele 
de turnare se cer calculate și ampla
sate în conformitate cu legile turnă
rii și solidificării metalelor, corelate 
cu mărimea și configurația piesei ce 
urmează să se toarne.

Cît privește rebuturile, ele nu re
prezintă unul din posturile de pier
deri foarte importante. Aceasta nu 
înseamnă, desigur, că problema nu 
trebuie să rămînă în continua preo
cupare a tehnologiloi’ și a conduce
rilor tehnico-administrative din tur
nătorii. Rebuturile scad și în toate 
cazurile calitatea se îmbunătățește 
dacă se iau măsuri cu caracter gene
ral și fundamental, ca : întocmirea 
instrucțiunilor de elaborare a tutu
ror aliajelor utilizate în turnătoria 
respectivă și a iristrucțiunilor ' de 
preparare a amestecurilor de forma
re ; pregătirea tehnologică riguroasă 
a fiecărui reper ; execuția corectă și 
la timp a SDV-urilor (modele, cutii 
de miez, rame de formare) ; organi
zarea controlului interfazic ; introdu
cerea unei discipline tehnologice se
vere ș.a.

Rezultate concludente din acest 
punct de vedere au obținut colecti
vele de turnători din uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila, „Grivița Roșie“- 
București, „1 Mai“-Ploiești etc.; spre 
deosebire de I.M.U.-Medgidia, unde, 
fie din lipsă de măsuri, fie din ne- 
respectarea lor, rebuturile înregis
trează încă valori și variații mari.

Ridicarea gradului 
de precizie

Pentru a reduce adausurile de 
prelucrare și adausurile tehnologice, 
este necesar să se mărească gradul 
de precizie în execuția formelor și 
a miezurilor ; în unele cazuri este 
eficace și modificarea construcției 
piesei de către proiectant. în vede
rea sporirii însușirilor ei tehnolo
gice. în acest sens s-au pus la 
punct o serie de metode noi de 

calificării lor. Este necesar să se in
tensifice și munca de educare a lu
crătorilor din ateliere, a responsabi
lilor de unități, deoarece comporta
rea unora dintre ei față de clienți 
mai lasă mult de dorit.

Atît cooperativa „Progresul" cît și 
„Arta croitorilor" au participat în 
ultimul an la mai multe concursuri, 
expoziții. Cu aceste prilejuri, mo
delele prezentate au întrunit bune 
aprecieri. Cu atît mai curios este 
faptul că puține dintre aceste mo
dele noi ajung la cetățeni. Condu
cerile cooperativelor găsesc tot fe
lul de explicații : ba că nu dispun 
de materialele necesare, ba că nu 
au cadrele care să le poată executa 
etc. Dar de modele în sine, care să 
aducă laude și premii și să intre 
apoi în inventarul atelierelor — nu 
are nimeni nevoie. Unitățile acestor 
cooperative trebuie să se ocupe 
de crearea cît mai multor modele 
noi, originale, moderne, care să fie 
puse operativ la îndemîna clienților.

Se fac simțite lipsuri și în ce pri
vește reclama, informarea publicului 
de către cooperativele meșteșugă
rești. Parte din gecții nu sînt cunos
cute de populație. Biroul de informa
re creat este insuficient.

Cetățenii mai așteaptă din partea 
cooperației meșteșugărești, la Bacău 
și în alte orașe ale regiunii, organi
zarea unor noi prestări, despre care 
se vorbește de multă vreme: orna
mentație și artizanat, stoparea și re
pararea îmbrăcăminții, reparații și 
montare de jaluzele, spălarea și căl
carea rufelor.

După cum se vede, cooperativele 
din orașul și regiunea Bacău au în 
fața lor un cîmp larg de desfășurare 
pentru extinderea și îmbunătățirea 
activității, pentru mai multă inițiati
vă în deservirea cetățenilor.

Nicolae MOCÀNU 
u coresp. „Scînteii“ 

formare-turnare, care permit redu
cerea sensibilă a adausurilor de pre
lucrare și tehnologice ca : turnarea 
în forme coji (cu plan de separație), 
executate din amestecuri cu lianți 
termoreactivi ; turnarea în forme 
coji (fără plan de separație), execu
tate cu modele fuzibile ; turnarea în 
forme și miezuri din amestecuri cu 
sticlă solubilă, întărite cu bioxid de 
carbon ; turnarea statică în forme 
metalice (cochile) și altele.

în ultimii 2—3 ani, progresele în 
tehnica execuției formelor și miezu
rilor au condus la obținerea de piese 
cu o precizie dimensională mărită, 
respectiv cu adausuri de prelucrare 
și tehnologice reduse.

Prin creșterea preciziei dimensio
nale se valorifică cantități însemna
te de metal (pot ajunge la 30—40 la 
sută din greutatea piesei) și mai a- 
les se economisește un volum mare 
de manoperă de prelucrare prin aș
chiere. în această direcție, însă, ar 
fi bine ca uzinele și mai ales Insti
tutul de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini din Bucu
rești să acționeze mai activ pentru 
determinarea parametrilor tehnolo
gici și a elementelor economice ale 
acestor metode moderne de fabrica
ție în vederea extinderii aplicării 
lor.

în ce privește precizia miezurilor, 
care asigură grosimi corecte pere
ților interiori ai pieselor turnate, a- 
ceasta nu poate fi realizată decît în 
ipoteza întăririi miezurilor în cutia 
de miez, ceea ce face posibilă evi
tarea deformării la operația de de- 
mulare. Realizarea acestui deziderat 
presupune utilizarea unor lianți care 
să permită amestecurilor de miez să 
se întărească la aer și care să dea 
naștere la amestecuri termorecrea- 
tive, cu mare viteză de reacțiune, 
asigurînd întărirea miezurilor în cu
tia caldă pe toată secțiunea. Lianții 
care răspund acestor două direcții 
principale sînt de natură organică și 
pot fi: lianți zaharoși, rășini carba- 
midice și rășini furanice (cei mai 
utilizați dintre aceștia sînt lianții 
preparați pe bază de furan). Pentru 
întărirea la aer a miezurilor, la o 
menținere a acestora timp de 20—30 
min^ute în cutiile de miez se folo
sește un liant pe bază de alcool 
furfurilic parțial polimerizat. Acest 
liant, în prezența unui catalizator 
(ca de exemplu acidul fosforic), 
polimerizează repede, provocînd în
tărirea miezului la dimensiuni 
exacte în cutie. Procedeul se pre
tează bine la turnarea unicatelor. 
La aplicarea acestui procedeu, cup
toarele de uscare devin inutile și 
se scurtează ciclul de fabricație.

Atît întărirea miezurilor în cuții 
calde, cît și întărirea lor la aer, 
prin menținerea amestecului, consti
tuie metode noi, perfecționate, capa
bile să asigure o precizie dimensio
nală ridicată în condiții mai econo
mice. Pentru acest considerent se 
recomandă în mod deosebit introdu
cerea și aplicarea lor pe scară largă 
în țara noastră.

Iată cum tehnologia modernă, a- 
plicată cu consecvență și discernă- 
mînt, poate contribui eficient la re
ducerea consumului de metal din 
turnătoriile de oțel, ceea ce se va 
reflecta nemijlocit asupra reducerii 
prețului de cost al pieselor turnate.

Ing. Claudiu ȘTEFĂNESCU 
consilier
în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini

CITITORII
ne sesizează

TELEFONUL PUBLIC
In anul 1963, în orașul Roman a in

trai în funcțiune o centrală telefonică 
automată. Întreprinderile, instituțiile și 
abonați! obțin acum legăturile mai ra
pid. S-au instalat și posturi telefonice 
publice. Unele la gară, altele prin cen
trul orașului. Cele mai multe au fost 
însă amplasate în diferite debite de tu
tun. După orele 20—21, aceste posturi 
nu mai pot fi folosite deoarece debi
tele sînt închise. Organele P.T.T.R. Ro
man ar trebui să ia măsuri pentru spo
rirea numărului telefoanelor publice și 
pentru amplasarea lor mai judicioasă. 
(De la loan Amarîei — electrician).

DEFECTE TEHNICE
Deși la cinematograful „Victoria" 

din Reșița se aduc filme bune, spec
tatorii nu se prea înghesuie din cauza 
condițiilor1 proaste de vizionare : între
ruperile sînt atît de dese, încît nu poți 
urmări decît unele scene din film, iar 
difuzorul este răgușit. Pe deasupra, a- 
paratele de proiecție fac un zgomot 
sîcîitor. Se impune repararea sau în
locuirea aparaturii acestui cinemato
graf. (De la V. Talapan — muncitor).

PENTRU 6 KILOMETRI
Ca să ajungă la Drăgășani, unde 

este centrul raional, cetățenii din co
muna Rîmești trebuie să meargă mal 
întîi 6 km pe jos, pînă la Ușurei, de 
unde-și poi continua drumul cu auto
buzul. Vara, cînd timpul este frumos, 
faci mai lesne cei 6 km. Dar cînd 
plouă sau ninge...

In anii din urmă, am cerut mereu 
Autobazei Drăgășani, apoi conducerii 
I.R.T.A. Argeș să dispună ca autobu
zele să vină pînă la Rîmești. Un 
timp ni s-a spus că traseul au
tobuzului nu poate fi prelungit 
din cauză că drumul este prost. 
Dar asta nu corespunde adevărului. 
Pe aici circulă, în condiții bune, auto
buzul de Slatina. La începutul aces
tui ah, în urma multor insistențe, ni s-a 
spus că este nevoie șă amenajăm o 
cameră pentru personalul autobuzului 
și. un loc pentru garat. Am făcut și a- 
ceste lucrări,.dar autobuzul tot nu și-a 
prelungit, traseul. (Dé la Nicolae 
Popa, președintele Sfatului popular al 
comunei Rîmești, raionul Drăgășani).

DE CE LIPSESC?
Ne aflăm în perioada' stropitului vii

lor. Numai că la cooperativa din co
muna Sfroeșfi, raionul Horezu, nu gă
sim piatră vînăfă. Și alte mărfuri, în
tre,care drojdie de bere, sare de lă- 
mîife etc,, lipsésc de mtiltă vreme. Con
ducerea cooperativei ar trebui să a- 
corde mai multă atenție aprovizionării 
acestei unități cu mărfurile căutate de 
cumpărători. (De la M. Boară •— 
muncitor agricol).

PÎRÎUL ALB
(Urmare din pag. I-a) 

mulgătorii creșterea vițeilor pro- 
veniți de la vacile lor, chiar dacă 
sînt dați în primire altor îngrijitori. 
Pe Simion Uscat îl cunosc pînă și 
vițeii, care vin la el cînd îi cheamă 
sau îl urmează de parcă el ar fi în
grijitorul lor, Multe dintre vacile pe 
care le are în lotul lui le-a crescut 
de mici. Așa procedează și alți mul
gători, ale căror vaci formează un 
fel de familie cu însușiri în multe 
privințe asemănătoare. Toate aces
tea se urmăresc însă științific, pe 
baza a numeroase registre de evi
dență, din care rezultă „arborele 
genealogic“ al vacilor. El poate fi 
urmărit pe filiera multor produși, la 
fel cum, pornind de la ramurile unui 
pom, se ajunge la tulpină.

Chiar dacă selecția nu are un 
efect imediat în creșterea pro
ducției, ea constituie premisa sigură 
pentru îmbunătățirea, în continuare, 
a efectivelor în gospodăriile co
lective și în alte unități crescătoare 
de animale. Acest lucru l-au înțeles 
oameni ca Gheorghe Krampultz și 
Simion Uscat. Corectitudinea cu care 
este înscrisă fiecare dintre zecile de 
mii de cifre care confirmă valoarea

T E A T R E ■ C I N E M A ■ T E L E V I Z I U N E
TEATRE. — Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne: CAVALERIA RUSTI
CANA și PAIAȚE — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala din Bd. Ma- 
gheru): OEDIP REGE ȘI OEDIP LA CO- 
LONOS — (orele 19,30); (Sala Studio): 
ZIZI ȘI... FORMULA EI DE VIAȚA - 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza-Bu- 
landra" (Sala din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1): COMEDIA ERORILOR — (ore
le 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești (la Teatrul de vară din Parcul „He
răstrău"): BAIAT BUN, DAR... CU LIP
SURI — (orele 19,30). Teatrul satiric-mu- 
zical „C. Tănase“ (la grădina „Boema”): 
ȘI BĂIEȚII ȘI FETELE — orele 20,15). 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala din Str. Aca
demiei): EU ȘI MATERIA MOARTĂ — 
(orele 20,30). Circul de stat: FORMULA 
MAGICA — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic: 
Patria (9,45; 12; 14,15; 18,30; 19; 21,15). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii): Republica (9; 12,45; 16,30; 20,30),
București (8,45; 12,30; 16,15; 20), Excelsior 
(9; 13; 17; 21), Grivița (0; 12; 16; 20), Me
lodia (9; 12,45; 16,30; 20,15), Modern (9,45; 
13,30; 17,15; 20,45), Patinoarul „23 August“ 
(Bd. Muncii — orele 21), Arenele Liber
tății (Str. 11 Iunie — orele 21,15), Gră
dina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — ore
le 21), Volga (orele 10). Cerul și mocirla: 
Carpați (10; 12; 14; 16), Festival (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina „Festival" (Pasa
jul „Eforie” — orele 20,15), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Stadionul „Dinamo" 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 21). Seara 
prietenilor filmului: Carpați (orele 19). 
Omul din fotografie: Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45,; 21; la grădină — orele 
20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; la.gră
dină — orele 20,30). Lumea comică a lui 
Harold Lloyd: .Victoria (9,30; 11,15; 13,15;

în sălile de concert

RECITALUL CHRISTIAN FERRAS
Și FESTIVALUL DE MUZICĂ FRANCEZĂ

Un număr considerabil de înre
gistrări pe discuri, numeroase cro
nici sau simple știri anunțînd pre
zența artistului la festivaluri inter
naționale și în concerte obișnuite 
explică faptul că iubitorului de mu
zică numele lui Christian Ferras îi 
este cel puțin familiar; firește, opi
niile formate în legătură cu însușiri
le artei sale se verifică, se comple
tează, se formează din nou o dată 
cu contactul direct realizat între in
terpret și auditori în sala de concert. 
Ferras face parte dintre acei violo
niști a căror artă ar putea fi defi
nită printr-un cuvînt poate prea pu
țin analitic, deloc științific, dar su
gestiv, cuprinzător tocmai în spon
taneitatea alegerii sale: farmecul. 
Aceasta implică și o oarecare inde
pendență a stilului său, pe care unii 
ar putea-o numi arbitrară, fără a se 
deosebi prea mult de aceia care îi 
admiră personalitatea artistică. 
Ferras își poate permite însă aceas
ta fiindcă este un instrumentist de- 
săvîrșit, un adevărat maestru al vio- 
linei, în spiritul strălucitelor tradiții 
ale artei violonistice, ale școlii fran
ceze îndeosebi. Astfel că în festiva
lul de muzică franceză, dirijat de 
maestrul George Georgescu la pupi
trul Filarmonicii, Christian Ferras 
ne-a oferit o. versiune captivantă a 
„Simfoniei spaniole" de Lalo. Și cred 
că în permanentul echilibru — mers 
ușor și foarte sigur pe un fir subțire 
și întrucîtva primejdios — pe care 
violonistul l-a menținut între expresia 
spirituală și stilul voit „lăutăresc", 
deslușim concepția unui interpret 
care — intuind prin antenele sensi
bilității fondul intim al acestei mu
zici — îi subliniază cu deliberare 
particularitățile (în cazul acesta 
glissandele, vibrato-ul intens, „inter
pretarea" anumitor pauze, respirații, 
accente, suspinele distribuite din 
belșug sînt justificate). Coloritul di
vers este un element al muzicii spa
niole, excelent surprins de Lalo și în 
aceeași măsură redat de violonist, 
desfășurînd un subtil joc al nuanțe
lor vecine și contrastante. De altfel 
se cuvine menționat faptul că 
Ferras pare a avea o receptivitate 
specială pentru tălmăcirea „caracte
rului popular" al anumitor partituri 
(„Havaneza" de Saint Säens, „Ha
banera" de Ravel sau „Hora Stacca
to" de Dinicu). De aceea interpreta
rea Sonatei a III-a „în caracter 
popular romînesc" de George Enes- 
cu — ne referim la o cunoscută în
registrare, alături de pianistul Pierre 
Barbizet, distinsă de Academia 
„Charles Gros" cu premiul discului 
pe anul 1964— este atît de reușită. Și 
aici este evidentă o anumită accen
tuare a spiritului improvizatoric, un 
fel de joc „de-a cîntatul lăutărește", 
și în același timp cîtă fantezie, cîtă 
expresivitate picturală în partea a 
doua, ce dinamică a dansului stili
zat în final 1

Recunoaștem în stilul lui Ferras 
ceva și din arta interpretativă a lui

animalelor èste tocmai un rezultat 
al acestui mod de a gîndi la ce va 
fi peste mai- mulți ani. Dacă n-ar 
exista acest mod de a privi în vii
tor s-ar pierde urma unor ani
male valoroase. Să folosim unul 
dintre exemplele care ne stau la 
îndemînă. Ajunsă la limită de 
vîrstă, vaca Buna, care a dat 5 139 
1 lapte într-o perioadă de lactație, a 
fost reformată. Dar cei 2 tăurași 
proveniți de la ea, dacă se vor do
vedi corespunzători pentru prăsilă și 
în continuare, fiind folosiți la însă- 
mînțările artificiale, vor putea trans
mite, în viitor, însușirile de a da 
mult lapte la 10 000—15 000 de ur
mași.

Dacă nu s-ar fi gîndit încă din 
anii trecuți la viitor, Simion Uscat 
nu s-ar fi putut încumeta să obțină, 
așa cum s-a planificat, cu 18 430 1 
lapte mai mult decît Nicolae Greu- 
ruș, care are o grupă de vaci for
mată numai din acest an.

E un merit al organizației de bază 
și al consiliului de conducere al 
gospodăriei că stimulează pe mulgă
tori și le creează condiții bune de 
muncă, ce stau la baza realizărilor 
lor. De altfel, majoritatea îngrijito
rilor de animale sînt membri și can

15; 17; 19; 21), Luceafărul (16; 18; 20; la 
grădină — orele 20,15), Lira (10,30; 15; 17; 
19; la grădină — orele 20,30). Harakiri — 
cinemascop: Central (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30).  Limuzina neagră — cinemascop: 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 ru
lează în continuare; 16; 18,15; 20,30). Lo
cotenent Cristina: Union (15; 17; 19; 21). 
Program de filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Scrisoare de Ia o necunoscută: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Ano
timpuri: Giuleștl (9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15). Qivitoq; In grădina zoologică: 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare): Cei patru călu
gări: înfrățirea între popoare (10; 16;
18,15; 20,30), Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15; la 
grădină — orele 20,15), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Pompierul atomic: Cultural 
(15; 17; 19; 21). Am ajuns și rege: Fero
viar (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), To
mis (10; 12; 14; 16,30; 18,30; la grădină — 
orele 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . Frații corsicani — cinemascop: Da
cia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), Crîn- 
gașl (16; 18,15; 20,30), Bucegl (10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Nu se poate fără dragoste: Buzești (16; 
18). Cauze drepte — cinemascop: Unirea 
(11; 16; 18,15; 20,30; la grădină - orele 
20,15), Popular (10,30; 16; 18,30: 21). Zile 
de fior și rîs: Flacăra (14,30; 16,30; 18,30:
20.30) , Adesgo (15; 17,30; 20). Cascada dia
volului: Vitan (16; 18; 20). Dragoste lun
gă de-o seară: Munca (16; 10,15; 20,30). 
Totul despre Eva: Moșilor (15; 18; Ia gră
dină — orele 20,30). Kaloian: Cotroceni 
(16; 18; 20). Un surîs în plină vară: Vii
torul (15; 17; 19; 21). Căpitanul: Colenti- 
na (16; 18; 20). Un om care nu există: 
Volga (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Drumul 
Sării (16; 18; 20). Liturghia de Ia mie
zul nopții — cinemascop: Progresul (15,30; 
18;. 20,15). Dczrădăcinații: Pacea (16: 18; 
20). Imblînzitorii de biciclete — cinema
scop: Cosmos (16; 18; 20). Aven

George Enescu care i-a fost, un timp, 
dascăl. In mod sigur îți amintești de 
indicațiile lui Enescu, ascultîndu-1 pe 
Ferras cîntînd Partita nr. 3 în mi 
major de Bach ; în special amplul 
Preludiu, cu acea rostogolire năval
nică, stăvilită cu strășnicie de pilonii 
dîrzi ai accentelor, grația dansului 
lent denumit „Loure" sau ținuta 
demnă și maiestuoasă a Menuetului 
I. In Sonata a IlI-a în re minor de 
Brahms violonistul este captivat de 
generozitatea tematică a lucrării ; ar 
fi de relevat tocmai diversitatea in
terpretării acestui material de o atît 
de profundă substanță emoțională 
(de pildă Adagio-ul, una din carac
teristicile reverii brahmsiene, sau 
izbucnirea arzătoare a finalului, 
„Presto agitato").

Cum era de așteptat pentru un mu
zician de structura lui Christian Fer
ras, în Debussy tonul violoniștii; 
pretutindeni de o mare puritate — se 
adaptează universului sonor al. com
pozitorului, muzicii sale, căutînd e- 
chivalențe sonore pentru destăinui
rea unei sensibilități fragile. Poate 
mai mult decît oriunde, Ferras a 
desfășurat aci farmecul artei sale : 
suplețe, poezie „fantastă și lejeră", 
colorit delicat, în tonuri apropiate, 
ca într-o pînză de Whistler, pictorul 
pe care Debussy l-a admirat. Cu 
Poloneza nr. 1 de Wieniawski, piesă 
de virtuozitate spectaculoasă,- violo
nistul a încheiat programul recitalu
lui său (acompaniamentul a fost sus
ținut de Albert Guttman, unul dintre 
talentații pianiști ai tinerei generații), 
confirmînd ceea ce era vizibil de la 
primele măsuri ale „Simfoniei spa
niole" : artistul are o siguranță a 
meșteșugului, o certitudine personală 
asupra posibilităților sale, care co
munică imediat ascultătorului certi
tudinea că muzica se va simți bin© 
în mîinile sale stăpînind vioara.

★

Festivalul de muzică frahceză^pre- 
zentat de Filarmonica „George Enes
cu" luni seara a mai cuprins uver
tura „Carnavalul roman" de Berlioz 
și Simfonia de Cézar Franck. Am as
cultat, sub bagheta maestrului Geor
ge Georgescu, o interpretare de cal
dă și generoasă inspirație a acestei 
simfonii, căreia i se potrivesc cuvin
tele lui Romain Rolland descoperind 
în opera lui Franck „expresia sufle
tului ca unica rațiune de a fi a mu
zicii”. Pe această cale, dictată de 
partitură, a mers interpretarea, reali- 
zînd esențialul concepției maestrului 
Geo-ge Georgescu, care pregătește ' 
jubilația finală ca un contrast pu
ternic de mișcare și sentiment față 
de primele două părți. încheierea 
stagiunii ne-a adus anul acesta con
certe excepționale, ca un preludiu la 
debutul pe care îl va face în toam
nă festivalul „George Enescu".

Ada BRUMARU

didați de partid. Organizația de 
bază din brigada zootehnică anali
zează lunar activitatea desfășurată 
în sectorul zootehnic, stabilește mă
suri practice pentru lichidarea ope
rativă a lipsurilor și greutăților 
care se ivesc, se ocupă de rezolva
rea unor probleme de care depinde 
nu numai producția pe luna respec
tivă, ci și producția viitoare.

în prezent, la Cîlnic, ca și în alte 
părți, animalele au furaje din bel
șug. Se știe însă că adesea, prin 
lunile iulie-august, producția pășu
nilor scade. Cunoscînd modul gos
podăresc de a se gîndi și la ziua de 
mîine, nu ne miră că la Cîlnic s-au 
și însilozat primele sute de tone 
de ierburi, buruieni, secară, care 
constituie rezerve prețioase de nu
treț pentru perioada arșițelor de 
vară. Dacă această inițiativă s-ar 
extinde în toate gospodăriile co
lective și de stat s-ar putea 
asigura o rezervă de nutrețuri 
însilozate de multe sute de mii 
de tone. Pentru aceasta ca și- 
pentru aplicarea multora dintre me
todele folosite de către mulgătorii 
fruntași de la Cîlnic, există posibi
lități variate.

turile unui tînăr — cinemascop : 
Ferentari (10; 15; 18; 20,45). Viață
sportivă: Grădina „Modern" (Str. 11 Iu
nie nr. 75 — orele 20,15). îndrăgostitul: 
Grădina „Vitan“ (Calea Dudești — ore
le 20,30). Rosita: Grădina „Buzești” (Str. 
Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). Agatha, 
lasă-te de crime!: Grădina „Colentina“ 
(Șos. Colentina nr. 84 — orele 20,15). 
Apartamentul: Grădina „Progresul“ (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30),

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune: Apli
cații ale electronicii — Televiziunea în 
industrie, de ing. Cristina Ciucă. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pentru co
pii: „De ce fuge clinele după pisică“ — 
adaptare de Tudor Mușatescu după A. 
Stoiceva. 19,45 — Din viața muzicală a 
Elveției — reportaj filmat. 20,00 — Emi
siunea „Săptămîna". 21,00 — Cîntecul a- 
mlntirii — schiță biografică a vieții ma
relui nostru scriitor Mihail Sadoveanu. 
21,20 — Cîntă Elena Zamora. In încheiere 
— Buletin de știri și buletin meteoro
logic. '

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 

șl 22 Iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse locale de ploaie, cu deosebire în 
jumătatea de vest a țării. Vint slab, 
pînă la potrivit din sectorul estic. Tem
peratura în ușoară scădere în nord-ves- 
tul țării și staționară în rest. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 21 și 31 grade, local mai 
ridicate. In București : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul estic, 
Temperatura în general staționară.
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Reuniune internațională de experți 
în problemele educației tineretului

INFOR
CU PRILEJUL VIZITEI 

MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL R. P. UNGARE

Joi dimineața au început în Capi
tală lucrările Reuniunii internațio
nale de experți în problemele edu
cării tineretului în spiritul păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii în
tre popoare. Reuniunea este orga
nizată de Comisia națională a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O. Participă ex- 
perții : Z. Elhabashy (R.A.U.), M. 
Lankasek (R. S. Cehoslovacă), P. 
Lesueur (Franța), M. Zrelek (R. S. F. 
Iugoslavia), E. Maouad (Liban), A. 
Segrouchni (Maroc), Al. Bălăci 
(R. P. Romînă), I. Samb (Senegal), 
H. Sfar (Tunisia), V. N. Oriol 
(U.R.S.S.), K. Ischii (Uniunea inter
națională a studenților). Din partea 
Secretariatului U.N.E.S.C.O. parti
cipă P. François. Au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, profesori, ziariști.

Participanții la reuniune au fost 
salutați de acad. M. Ralea, pre
ședintele Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., și de 
prof. dr. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului. Repre
zentantul directorului general al 
■'3.N.E.S.C.O., P. François, a subliniat 
,n cuvîntul său importanța inițiati
vei R. P. Romîne de a organiza a- 
ceastă reuniune internațională, me
nită să promoveze în rîndurile tine
retului idealurile păcii și prieteniei.

La propunerea sa asistența a păs
trat un moment de reculegere în 
memoria acad. Tudor Vianu, secretar 
general al Comisiei naționale a îl. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., membru 
în Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O.

Au mai adus saluturi experții din 
Tunisia, Senegal, R.A.U., Franța, 
precum și reprezentantul U.I.S.

în continuare, participanții au a- 
doptat ordinea de zi a reuniunii, care 
cuprinde dezbaterea unor probleme 
referitoare la : Atitudinea tinerilor 
față de marile probleme ale lumii 
contemporane ; Acțiuni întreprinse 
pentru promovarea înțelegerii inter
naționale ; Măsuri destinate să fa
vorizeze în rîndurile tineretului 
idealurile de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare.

A fost ales apoi Biroul reuniunii 
alcătuit din V. Lipatti, directorul Se
cretariatului Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O. — 
președinte, Z. Elhabashy (R.A.U.) și 
M. Zrelek (R.S.F. Iugoslavia) — vi
cepreședinți, P. Lesueur (Franța) — 
raportor. în după-amiaza aceleiași 
zile s-a desfășurat prima ședință 
de lucru .

Comisia națională a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. a oferit joi un 
cocteil în cinstea participanților la 
reuniune.

(Agerpres)

15 ani de la apariția 
„Știință și tehnică"

revistei

Revista „Știință și tehnică“, pu
blicație editată de C.C. al U.T.M. și 
de Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, îm
plinește 15 ani de la apariție. în a- 
ceastă perioadă revista a populari
zat în rîndurile cititorilor săi, din
tre care o mare parte sînt tineri, noi 
cuceriri ăle științei și tehnicii con
temporane, realizări ale științei și 
tehnicii din țara noastră, a contri
buit la răspîndirea cunoștințelor 
privitoare la tradițiile progresiste 
ale culturii poporului nostru. Cu 
sprijinul: a numeroși oameni de ști
ință și al altor specialiști, revista 
și-a cîștigat aprecierea tineretului 
prin preocuparea de a-i stimula in
teresul și a-i lărgi orizontul de cu
noștințe în domenii cum sînt fizica, 

’’jmia, geologia, medicina, biologia 
etç., prin materiale care explică fe- 
nomenè din sfera științelor naturii. 
Cititorii urmăresc de asemenea ma
terialele de informare tehnico-știin- 
țifică și doresc să găsească în pagi-

nile revistei mai multe articole — 
prezentate în forme atractive și 
accesibile — despre principalele as
pecte ale unor procese și fenomene 
științifice.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări, urăm colectivului de redacție și 
colaboratorilor revistei noi succese 
în activitatea de popularizare a ști
inței și tehnicii înaintate.

Cu prilejul vizitei de prietenie, pe 
care ministrul afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Péter Jânos, a făcut-o 
în țara noastră, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Romîne, a oferit în 
cinstea oaspetelui un dineu, la care 
au participat Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori din 
acest minister.

La dineu au participat Jenö Kuti, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Joi dimineața, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare a părăsit 
Capitala. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost condus de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de funcționari 
superiori din acest minister. Au fost 
de față Jenö Kuti, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Ungare în R. P. Romînă, și membrii 
ambasadei.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
R. P. ROMÎNE CARE A PARTICI
PAT LA CONFERINȚA PENTRU 

COMERȚ ȘI DEZVOLTARE

Joi seara s-a întors de la Geneva 
delegația R. P. Romîne, care a par
ticipat la lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare. Au sosit Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, secretar gene
ral în Ministerul Comerțului Exte
rior, și alți membri ai delegației. De
legația a fost întîmpinată de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, precum și de funcționari su
periori din cele două ministere.

Simpozion
Ieri dimineață, în aula Bibliotecii 

centrale universitare din Capitală au 
început lucrările simpozionului de 
agrochimie. Organizat de Institutul 
de cercetări chimice — ICECHIM 
— și Institutul central de cercetări 
agricole, simpozionul va dezbate 
timp de 3 zile probleme legate de 
sprijinul pe care chimia îl poate da 
agriculturii. în deschidere au vorbit

de agrochimie
ing. Aurel Groapă, secretar general 
al Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei, despre sprijinul dat de 
industria chimică agriculturii, și Da
vid Davidescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., membru al Co
mitetului executiv al Consiliului Su- 
perioi' al Agriculturii, despre contri
buția chimizării agriculturii la spo
rirea producției.

MATH
♦

MINISTRUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE DIN REPUBLICA 
MALI A PĂRĂSIT CAPITALA

Joi dimineața a părăsit Capitala 
dl. Abdoulaye Singare, ministrul 
educației naționale din Republica 
Mali, care, la invitația Ministerului 
învățămîntului, ne-a vizitat țara 
timp de o săptămînă. Pe aeroport, 
oaspetele a fost condus de Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Costin Nădejde, adjunct al minis
trului, funcționari superiori din ace
lași minister, studenți.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
DIN R. P. D. COREEANĂ

în cadrul planului pentru aplica
rea Acordului de colaborare cultu- 
ral-științifică între R. P. Romînă și 
R.P.D. Coreeană, joi după-amîază a 
sosit în Capitală o delegație con
dusă de Kim îi Sun, adjunct al mi
nistrului industriei materialelor de 
construcții din R.P.D. Coreeană. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de Valeriu 
Cristescu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor, Nicolae Dro- 
geanu, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru construcții, arhitectu
ră și sistematizare, de funcționari su
periori din aceste instituții.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
ÎNTRE RADIOTELEVIZIUNEA 

ROMÎNĂ ȘI RADIOTELEVIZIUNEA 
FRANCEZĂ

Joi a avut loc în Capitală sem
narea unui protocol între Radiotele- 
viziunea romînă și Radioteleviziunea 
franceză. Protocolul prevede schim
buri de programe muzicale, repor
taje și filme de televiziune cultural- 
artistice, schimburi de dirijori, pre
cum și de colaboratori pentru docu
mentare și realizare, de programe de 
radio și televiziune. Din partea ro
mînă protocolul a fost semnat de 
Ion Pas, președintele Radioteleviziu
nii romîne, iar din partea franceză 
de Robert Bordaz, director general 
al Radioteleviziunii franceze.

. La semnare a,fost de față Pompi-. 
liu Macovei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Au fost prezenți 
Jean François Noiville, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței în R.P. 
Romînă, membri ai ambasadei, ăi 
delegației Radioteleviziunii franceze, 
care se află în țara noastră cu acest 
prilej.

★

Joi dimineața, un grup de specia
liști mineri condus de Eugen Matyas, 
adjunct al ministrului minelor și 
energiei electrice, a plecat în Franța 
și Belgia unde va face o vizită de 
documentare.

(Agerpres)

Lucrările Congresului P. M. U. P.
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 

18 iunie, la cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez au continuat dezbaterile pe 
marginea raportului Comitetului 
Central al P.M.U.P., prezentat de 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. Au luat cuvîntul 
Ignacy Loga-Sowinski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.,

Zygmund Ostrowski, ministrul in
dustriei grele, Marian Renke, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretu
lui Socialist, E. Szyr, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și alți de
legați.

Congresul a fost salutat de Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației Partidului Muncitoresc

Romîn, Max Reimann, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Germania, 
conducătorul delegației P.C. din 
Germania, Ivan Goșniak, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
conducătorul delegației U. C. I., și 
de Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, conducătorul delegației P. C. 
Bulgar.

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnăraș
război mondial. Conștientă de răs
punderea și îndatorirea fiecărei țări, 
mari sau mici, de a face tot ce-i stă 
în putință pentru apărarea păcii, 
R. P. Romînă desfășoară la O.N.U. 
și în alte organisme și confe
rințe internaționale o activitate 
susținută, manifestă inițiative menite 
să contribuie la îmbunătățirea cli
matului internațional, dezvoltă rela
țiile comerciale, economice, culturale 
cu toate statele. Țara noastră spriji
nă acțiunile Uniunii Sovietice,, ale 
celorlalte state socialiste și ale tutu
ror țărilor iubitoare de pace îndrep
tate spre destinderea încordării in
ternaționale, lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, 
desființarea blocurilor militare și în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Acordăm o înaltă prețuire ac
tivității pe plan extern a R. P. Po
lone, inițiativelor ei privind asigura
rea securității în Europa Centrală, 
înlăturarea primejdiilor pe care 
cercurile revanșarde le creează la a- 
dresa păcii.

Chezășia victoriei cauzei păcii și 
socialismului, luptei popoarelor pen
tru libertate, democrație, indepen
dență și progres social o constituie 
unitatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale. Grija pentru întărirea per
manentă a acestei unități este supre
ma datorie internaționalistă a fiecă
rui partid marxist-leninist. Partidul 
Muncitoresc Romîn își exprimă pro
funda încredere că deosebirile de 
vederi ce apar între partidele fră
țești pot fi soluționate în spiritul 
respectului reciproc, prin discuții to
vărășești, căutarea cu perseverență 
și răbdare a căilor de înțelegere și 
de apropiere a pozițiiloi- pe baza 
principiilor înscrise în Declarațiile 
consfătuirilor de la Moscova din 1957 
și 1960, în concordanță cu normele 
relațiilor din cadrul mișcării comu
niste, stabilite în comun.

Partidul nostru va milita în conti
nuare cu perseverență pentru salv
gardarea și întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, fiind 
convins că esențialul îl reprezintă 
ceba ce unește partidele frățești : țe
lurile comune în lupta pentru pace 
și socialism, internaționalismul pro
letar, ideologia noastră cohiuriă — 
marxism-leninismul.

Dragi tovarăși,
Urăm din toată inima partidului 

dv., harnicului și talentatului popor 
polonez succes deplin în înfăptuirea 
hotărîrilor importante pe care le va 
adopta Congresul, noi victorii în în
florirea Poloniei socialiste.

Trăiască Partidul Muncitoresc U- 
nit Polonez, inspiratorul și organiza
torul victoriilor poporului polonez !

Trăiască în veci prietenia de ne
zdruncinat dintre popoarele romîn și 
polonez !

Trăiască unitatea comunității ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale !

relații întemeiate pe egalitatea de
plină în drepturi, respectarea suve
ranității și a intereselor naționale, 
avantaj reciproc și întrajutorare to
vărășească.

înfăptuirea consecventă a politicii 
de industrializare socialistă, promo
varea sistematică a progresului teh
nic au asigurat dezvoltarea armo
nioasă, în ritm susținut, a economiei 
R. P. Romîne, sporirea necontenită 
a productivității muncii sociale.

Programul adoptat de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialismului 
se îndeplinește cu succes. In primii 
patru ani ai planului nostru șesenal 
(I960—1965), producția industrială 
globală a crescut cu 74 la sută, în- 
tr-un ritm mediu anual de 15 la sută 
față de 13 la sută cît era prevăzut 
pentru întreaga această perioadă, 
ritmurile cele mai înalte înregis- 
trîndu-se în ramurile hotărîtoare : 
siderurgia, construcția de mașini și 
prelucrarea metalelor, producția de 
energie electrică, industria chimică.

A fost încheiat procesul de trans
formare socialistă a agriculturii ; 
producția agricolă a crescut continuu 
în țara noastră, întrecînd media a- 
nuală antebelică atît în ceea ce pri
vește producția globală, cît și pro-1 
ducția la hectar. Partidul nostru a- 
cordă o mare atenție dezvoltării in
tensive și multilaterale a agricultu
rii, mecanizării și chimizării acesteia.

Rezultatele obținute în dezvoltarea 
economiei socialiste au făcut posibile 
ridicarea sistematică a nivelului de 
trai material și cultural al oameni
lor muncii, extinderea construcției 
de locuințe la orașe și sate, alocarea 
unor fonduri sporite pentru dezvol
tarea învățămîntului, științei și cul
turii.

Folosind toate posibilitățile de care 
dispune pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, 
Republica Populară Romînă acțio
nează neabf cut pentru întărirea con
tinuă a colaborării economice cu ță
rile socialiste membre ale C.A.E.R., 
prin coordonarea planurilor econo
mice, ca- mijloc principal de înfăp
tuire a diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, îndreptate spre 
progresul economic al fiecărei țări în 
parte și al comunității socialiste în 
ansamblu. Totodată, partidul nostru 
se pronunță statornic pentru întări
rea și lărgirea colaborării cu toate 
țările socialiste, pentru înfăptuirea 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii pe întregul sistem economic 
socialist, ca necesitate obiectivă a 
dezvoltării acestui sistem, ca o trai
nică bază materială a unității țări
lor socialiste.

Tovarăși,
Năzuința arzătoare a poporului ro

mîn, ca și a tuturor popoarelor, este 
menținerea și consolidarea păcii în 
lume. împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate forțele păcii și pro
gresului, țara noastră militează pen
tru triumful principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre statele cu 
orînduiri sociale diferite, pentru so
luționarea problemelor internaționa
le litigioase pe calea tratativelor, 
pentru preîntîmpinarea unui nou

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele Comi

tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă, să 
transmit celui de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, clasei muncitoare, poporului 
polonez, un călduros salut frățesc..

Congresul dv., care dezbate liniile 
directoare ale dezvoltării R. P. Po
lone. pînă în anul 1970, constituie un 
eveniment deosebit în viața parti
dului și a poporului polonez. Rapor
tul C.C. al P.M.U.P. înfățișează un 
bilanț rodnic al însemnatelor succese 
obținute pînă în prezent de oamenii 
muncii în construcția socialistă. în 
anii care au trecut de ia eliberare, a 
fost clădită o Polonie nouă, socia
listă, în continuă dezvoltare, care a- 
duce o contribuție importantă la în
tărirea sistemului mondial socialist 
și acționează ca un factor dé seamă 
al păcii și progresului pe plan in
ternațional.

Potehțialul economic al Republicii 
Populare Polone a crescut rapid, au 
fost create noi ramuri industriale, 
s-au construit numeroase întreprin
deri moderne. Creșterea producției 
industriale globale a R. P. Polone de 
aproape 9 ori și a producției pe cap 
de locuitor de 10 ori față de nivelul 
antebelic este rezultatul muncii a- 
vintate, pline de abnegație a po
porului polonez, reprezintă o vie 
mărturie a capacităților lui crea
toare. .....

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă se bucură din 
toată inima și felicită poporul frate 
polonez pentru realizările dobîndite 
în construcția economică, în înflori
rea științei și a culturii, în ridicarea 
nivelului său de trai, sub conduce
rea încercată a Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a Comitetului 
său Central, avînd în frunte pe to
varășul Wladyslaw Gomulka.

Ne manifestăm adînca satisfacție 
că relațiile de colaborare și întraju
torare frățească dintre R. P. Romînă 
și R. P. Polonă, statornicite în anii 
puterii populare, au cunoscut o dez
voltare continuă, multilaterală, și ne 
exprimăm convingerea că ele se vor 
lărgi și mai mult în viitor spre bi
nele ambelor popoare și al întregii 
comunități socialiste.

Tovarăși,
Ca și poporul polonez, poporul ro

mîn sărbătorește în acest an împli
nirea a două decenii de la elibera
rea sa de sub jugul fascist. In cei 20 
de ani trecuți de la 23 August 1944, 
Romînia și-a schimbat în mod radi- 
oal înfățișarea.

în opera de făurire a noii orîn- 
duiri socialiste, Partidul Muncito
resc Romîn a concentrat și concen
trează eforturile oamenilor muncii 
spre mobilizarea intensă a propriilor 
forțe și valorificarea maximă, la un 
nivel superior, a. resurselor naturale 
ale țării în vederea soluționării cu 
succes a sarcinilor dezvoltării eco
nomiei naționale. La succesele înre
gistrate de țara noastră, ca și de ce
leilalte țări socialiste, o contribuție 
însemnată aduc relațiile rodnice de 
colaborare dintre țările socialiste,
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Scor sever
în meciul „Steaua“-U. T. A.

Mii de bucureștenr au umplut ieri 
tribunele stadionului „Republicii". 
Speranțele lor de a asista la o par
tidă de fotbal atractivă au fost sa
tisfăcute numai în parte și doar de 
către o singură echipă — „Steaua". 
Cealaltă formație, U.T.A., a fost doar 
un partener de joc destul de șters. 
Ea nu s-a dovedit deloc periculoasă 
și a primit nu mai puțin de 7 goluri. 
Prima repriză s-a încheiat cu 3—0. 
Au înscris, în ordine, Voinea, cu 
capul, reluînd o minge pasată de că
tre Raksi, (minutul 21), Pavlovici 
care, cu un șut sec, a trimis balonul 
pe jos, în colțul din stînga porții (mi
nutul 23), și din nou Pavlovici (minu
tul 34). Al treilea gol înscris în poar
ta echipei arădene a fost cel de-al 
18-lea marcat de Pavlovici în acest 
,'ampionat (fruntaș în clasamentul 
golgeterilor). In repriza a doua, tot 
jucătorii militari sînt aceia care ac
celerează ritmul și creează faze fru
moase, unele terminate cu goluri. 
Rînd pe rînd marchează Petescu, 
Voinea, Raksi și Bacoș (autogol). 
Acțiunile mai periculoase ale arăde
nilor pot fi numărate pe degete și în 
partea a doua a întîlnirii. Au avut 
doar cîteva sclipiri, cînd s-au apro
piat de poarta lui Suciu, încercînd 
să micșoreze scorul, dar Floruț și 
Chivu au ratat. A plăcut faza din 
minutul 51, cînd mingea șutată in
tr-adevăr mai puternic și pe poartă 
de Tomeș, a fost apărată printr-un 
salt acrobatic de Suciu.

După cum se desfășura meciul, 
n-ar fi mirat pe nimeni dacă întîlni- 
rea s-ar fi terminat cu un scor și mai

sever. Dar cu 15 minute înainte de 
sfîrșitul partidei, ritmul jocului a fost 
încetinit brusc de către jucătorii de 
la „Steaua". Mingea a început să fie 
jucată exasperant de mult înapoi. 
„Demonstrația" nu numai că n-a plă
cut, dar a fost dezaprobată de pu
blic.

După meciul de ieri și mulțumită 
golaverajului „Steaua" trece pe locul 
II în clasament, cu același număr de 
puncte ca și Rapid, care urmează pe 
locul III.

Astăzi încep CAMPIONATELE 
DE GIMNASTICĂ ALE R.

Astăzi, în sala sporturilor din Con
stanța, încep întrecerile din cadrul 
celei de a 7-a ediții a campionatelor 
internaționale de gimnastică ale ță
rii noastre. Ediția din acest an reu
nește gimnaști și gimnaste din Fran
ța, Norvegia, R. P. Ungară, R. D. 
Germană, Iugoslavia, R. P. Polonă,

INTERNATIONALE
P. ROMÎNE

R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria și 
R. P. Romînă. în prima zi, de la ora 
16, vor avea loc exercițiile impuse. 
Sîmbătă după-amiază se vor desfă
șura exercițiile liber alese. Dumini
că dimineața de la ora 9 primii 6 își 
vor disputa victoria la aparate.

Noile promovate in categoria A la fotbal: 
„STIINTA“ CRAIOVA SI „MINERUL“ BAIA MARE
77 y y y 77

încheierea lucrărilor 
Congresului P. C. 
din Australia

In cîteva rînduri
• în cursul săptămînii \<itoare se vor 

desfășura la Moscova campionatele europe
ne de haltere. Joi, federația de specialitate 
a stabilit următorul lot de sportivi care vor 
lua parte la aceste campionate : Ion Pa
nait (cocoș), Toma Alexandru (pană), Fitzi 
Balaș (pană), Lazăr Baroga (semigrea) și 
Silviu Cazan (grea). Capionatele vor avea 
loc între 25 și 28 iunie.

Q Echipa masculină de popice a Iugosla
viei a oîștigat titlul de campioană europea
nă totalizînd 5 410 puncte (nou record 
mondial). Vechiul record mondial era de 
5 250 puncte și aparținea de asemenea echi
pei iugoslave. Pe loourile următoare s-au 
clasat R. D. Germană — 5 325 puncte, 
R. F. Germană — 5250 puncte, R. P._ Ro
mînă 5 202 puncte; R. P. Ungară — 5 179 
puncte. Campionatele mondiale de popice au 
continuat la Budapesta cu desfășurarea con
cursului individual masculin. în fruntea cla
samentului, după prima zi a calificărilor, se 
află sportivul romîn Ion Micoroiu cu 896 
puncte, urmat de Heidvogel (Austria) — 893 
puncte, Varfalvi (R.P.U.) — 888 puncte, 
Carbasch (R.P.U.) — 886 puncte, Kierski 
(R.F.G.) — 878 puncte, Martina (R.P.R.) —• 
877 puncte,

Dumitru MINCULESCU

„Știința Craiova

La capătul a 26 de etape, două e- 
chipe de fotbal din categoria B și-au 
văzut realizate năzuințele: Știința- 
Craiova (antrenor Oțeleanu) și Mine- 
rul-Baia Mare (antrenor Gallis) au 
promovat în categoria A.

Merită subliniat faptul că atît Ști- 
ința-Craiova cit și Minerul-Baia 
Mare au luptat cu ardoare pentru a- 
ceastă performanță, că jucătorii am
belor formații n-au precupețit nici 
un efort pentru a răsplăti încrederea 
și speranțele iubitorilor fotbalului 
din cele două orașe.

Este îmbucurător faptul că, după 
17 ani, Craiova își face reintrarea în 
rîndurile celor mai bune centre fot
balistice ale țării. In ceea ce privește 
orașul din nordul țării, Baia Mare, 
fotbaliștii Minerului au fost an de an 
printre fruntașii categoriei B; în 
1960 au fost finaliștii Cupei R.P.R.

Prezența acestor echipe în catego
ria A le obligă la o pregătire serioa
să, temeinică, pentru a confirma că 
locul lor în rîndurile echipelor de 
fotbal fruntașe este meritat.

„Minerul" Baia Marț

r. P. Bulgaria Consfătuire consacrată 
problemelor calității producției industriale

SOFIA 18 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță că la Sofia a avut 
loc consfătuirea pe țară a activiști
lor de partid din economie, sindi
cali și organizații de tineret con
sacrată problemelor calității pro
ducției industriale. La consfătuirea 
luat cuvîntul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria. El a subliniat că în 
etapa actuală Bulgaria este inte

resată în dezvoltarea în primul rînd 
a energeticii, industriei construc
toare de mașini, metalurgice, chi
mice, industriei ușoare, precum și 
altor ramuri ale economiei națio
nale. T. Jivkov a arătat că pentru 
îmbunătățirea rapidă a calității 
producției-marfă este necesară 
crearea unui sistem de planificare 
mai eficace, acordîndu-se o deose
bită atenție progresului tehnic și 
pregătirii de cadre tehnice.

SYDNEY 18 (Agerpres). — Intre 
12 și 15 iunie s-au desfășurat la Syd
ney lucrările celui de al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Australia. Raportul la congres a 
fost prezentat de secretarul general 
al partidului, Lawrence Sharkey.

Congresul a aprobat programul 
partidului, proiectul cu privire la 
modificarea statutului partidului și 
a ales noul Comitet Central. în 
funcția de secretar general al par
tidului a fost reales Lawrence Shar
key. iar în funcția de președinte — 
R. Dixon.

Sesiunea Consiliului 
național al P. C. 
din India

PREMIUL NEHRU PENTRU PACE

India a creat un premiu internațio
nal pentru pace în memoria fostului 
premier Nehru. Premiul va fi acordat 
anual celor care au contribuit cel mai 
mult la promovarea relațiilor interna
ționale de înțelegere și prietenie în
tre popoare. Premiul valorează 100 000 
de rupii.

TRANDAFIR ALBASTRU

Cei 250 000 de vizitatori ai expozi
ției horticole londoneze „Chelsea 
Flower Show“ au putut admira o 
nouă varietate de trandafir, primul în 
lume, de culoare albastră. Această 
nouă specie a fost creată de horticul
torul britanic Wheatcroft, care a de- 
numit-o „luna albastră“.

„MARELE PESCUIT"

Astfel se numește operația îndepli
nită în multe insule polineziene de 
întreaga populație. La început ies în 
mare numai bărbații în bărci canoe. 
La un semnal, pescarii încep să bată 
în apă cu pietre legate cu frînghii de 
cocos. în felul acesta ei alungă peș

tii spre mal, sau mai precis, spre o 
barieră formată din frunze de pal
mier (fotografia alăturată), avînd 
forma de V. Aici și-au ocupat locu
rile din timp mamele, soțiile și su
rorile pescarilor. Femeile deplasează 
bariera spre mal și, cînd peștele se 
găsește în ape puțin adînci, nu le ră- 
mîne decît să-l adune. „Marele pes
cuit“ se termină printr-o sărbătoarea 
bucuriei, cu cîntece și jocuri.

Convocarea Congresului 
partidului pentru luna 

noiembrie
DELIII 18 (Agerpres). — La 17 iu

nie a luat sfîrșit sesiunea de 10 zile 
a Consiliului național al Partidului 
Comunist din India consacrată discu
tării proiectului de program al par
tidului ce urmează a fi prezentat la 
cel de-al VII-lea congres. Consiliul a 
hotărît convocarea Congresului P. C. 
din India, la Bombay, în luna noiem
brie a.c.
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Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva

Vizita lui N. S. Hrușciov în Danemarca

A FOST ADOPTAT UN ACORD PRIVIND 
ORDINEA DE ZI A TRATATIVELOR

COPENHAGA 18. Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Continuîndu-și călătoria prin 
Danemarca, joi dimineața N. S. 
Hrușciov și persoanele care-1 înso
țesc, împreună cu primul ministru, 
Otto Krag, au sosit pe calea aerului 
în insula Fünen,
ferma lui Karl Skytte, 
agriculturii

ÎN PREGĂTIREA CONFERINȚEI 
PENTRU DENUCLEARIZAREA 
REGIUNI! MEDITERANEENE

La Washington s-a deschis expoziția
À

în cursul aceleiași zile,

precum și orașul

GENEVA 18 (Agerpres). 
tetul celor 18 state pentru 
re a adoptat în ședința de joi ordi
nea de zi pentru următoarele cinci 
săptămînj privind discutarea măsu
rilor colaterale menite să contribuie 
la destinderea încordării internațio
nale și să .ușureze calea spre reali
zarea unui tratat de dezarmare gene
rală și totală.

în cursul ședinței, reprezentanții 
Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, și 
Statelor Unite, William Foster, au 
informat, în calitate de copreședinți 
ai Conferinței, că au ajuns la un a- 
cord de procedură în această privin
ță. Potrivit înțelegerii, în ședințele 
din fiecare joi vor fi luate în discu
ție diferite probleme legate de mă
surile destinate să reducă încordarea 
internațională. Cei doi copreședinți 
au anunțat că durata acordului rea
lizat cu privire la ordinea de zi va 
putea fi prelungită.

Conferința a aprobat în unanimi
tate ordinea de zi care prevede, prin
tre altele, discutarea problemei redu
cerii bugetelor militare, interzicerea 
producției de materiale fisionabile 
pentru arme nucleare, prevenirea 
răspîndirii armelor nucleare.

în cercurile Conferinței se apre
ciază că acest acord deși nu înlătură 
sau reduce deosebirile fundamentale 
dintre Est și Vest în nici una din 
măsurile propuse, constituie prima 
înțelegere formală realizată în de
cursul celor doi ani de activitate a 
Conferinței și poate contribui la îm
bunătățirea atmosferei generale a 
tratativelor.

— Comi- 
dezarma-

GENEVA 18 (Agerpres). — Joi, 
V. A. Zorin (U.R.S.S.) și W. Foster 
(S.U.A.), copreședinți ai Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, au 
primit împreună, în Palatul Națiuni
lor, o delegație a Consiliului Mon
dial al Păcii. Conducătoarea delega
ției, Isabelle Blume, a înmînat co
președinților un mesaj din partea 
prof. J. Bernal, președintele execu
tiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, în care se subliniază că 
milioane de partizani ai păcii din 
toate continentele urmăresc cu aten
ție și speranță 
dezarmare de la 
Mondial al Păcii 
cere Conferinței 
de la Geneva să 
rințelor opiniei
zeze măsuri cît mai grabnice și con
crete privind dezarmarea. Mesajul 
va fi difuzat în rîndurile delegaților 
Comitetului celor 18.

A fost vizitată 
ministrul 

al Danemarcei, o altă

Contract 
de vase 
Uniunii Sovietice

pentru livrarea 
daneze

In Consiliul de Securitate

O nouă condamnare 
a apartheid ului

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a adoptat în 
ședința de joi dimineața un proiect 
de rezoluție norvegiano-bolivian care 
condamnă din nou politica de apart
heid a guvernului Republicii Sud- 
Africane și hotărăște crearea unui 
comitet de experți însărcinat cu e- 
laborarea unui studiu asupra posibi
lităților, eficacității și incidențelor 
unor sancțiuni eventuale împotriva 
Africii de sud. Rezoluția reafirmă a- 
pelul anterior adresat de Consiliul 
de Securitate guvernului sud-african 
de a pune în libertate toate persoa
nele întemnițate pentru că s-au 
opus politicii de apartheid și cere 
guvernului R.S.A. să renunțe la exe
cutarea persoanelor condamnate la 
moarte.

Reprezentanții Coastei de Fil
deș și Marocului au exprimat rezer
ve față de proiectul de rezoluție în- 
trucît, după cum au spus ei, acesta 
nu întrunește așteptările statelor a- 
fricane. Proiectul de rezoluție a fost 
adoptat cu opt voturi pentru, nici 
unul împotrivă și trei abțineri.

fermă model situată în regiunea 
Odensee, precum și gospodăria unui 
fermier.
oaspeții au vizitat Colegiul agrono
mic din Dalum,
Odenseel După-amiază a fost vizi
tată casa-muzeu din . Odensee unde 
a. trăit ,și lucrat : marele , povestitor 
danez Hans. Christian Andersen.

ALGER 18 (Agerpres). — Comite
tul pentru pace din Algeria l-a în
sărcinat pe secretarul general, Al 
Sayed al Tohamy, să ducă tratative 
cu părțile interesate în convocarea 
Conferinței pentru denuclearizarea 
regiunii mediteraneene. O delegație 
a și plecat la Paris, unde va duce 
tratative cu Consiliul național al 
mișcării pentru pace din Franța.

Dezbateri de politică externă
în Camera Comunelor

„ARHITECTURA IN R. P. ROMINA

tratativele pentru 
Geneva. Consiliul 

— arată mesajul — 
pentru dezarmare 

fie la înălțimea ce- 
publice și să reali-

LA LUCCNEC (SLOVACIA)

MOSCOVA 18 (Agerpres). TASS 
anunță că Organizația sovietică 
pentru comerțul exterior „Sudoim- 
port" a încheiat un contract cu fir
ma daneză „Burmeister og Vain“ în 
baza căruia Uniunea Sovietică va 
primi în anul 1966 patru nave ma
ritime frigorifice cu o capacitate de 
încărcare de 2 550 tone fiecare. 
Acesta este un nou contract im
portant cu firma daneză mențio
nată. Potrivit contractului anterior 
această firmă urmează să livreze 
Uniunii Sovietice în anii 1964—1965 
șapte nave de acest gen.

cehoslovaco-romine“

LONDRA 18 (Agerpres). — în 
cursul dezbaterilor de politică ex
ternă din Camera Comunelor, minis
trul de externe britanic, R. A. But
ler, a făcut o declarație în care 
s-a referit la o serie de probleme in
ternaționale de actualitate. Abordînd 
problema relațiilor Est-Vest, Butler 
a subliniat necesitatea adoptării unei 
politici mai „flexibile“ în relațiile cu 
țările socialiste. Ministrul .britanic a 
dat asigurări. Camerei Comunelor că 
Marea Britanie va continua să încu
rajeze liberalizarea schimburilor co-, 
merciale și că va intensifica schim
burile culturale cu statele socialiste.

în legătură cu problema dezarmă
rii el a arătat că între planurile ame
rican și sovietic, expuse la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva, e- 
xistă puncte de apropiere. Butler a 
ținut să precizeze însă că „nu in-

britanic a afirmat 
intenționează să-și 
militare din Aden, 
Cipru.

cumbă Mafii Britanii să propună un 
compromis“. El a menționat, totoda
tă, că S.U.A. și Marea Britanie sînt 
dispuse sa semneze cît mai repede 
cu putință cu U.R.S.S. un tratat pri
vitor la nediseminarea armelor nu
cleare. Ministrul 
că guvernul său 
mențină bazele 
Singapore și din

Primul ministru britanic, Douglas 
Home, care a luat apoi cuvîntul, și-a 
exprimat la rîndul său părerea că 
Conferința celor 18 state pentru de
zarmare ar putea permite realizarea 
de progrese pe calea spre dezarma
re, facilitînd un acord asupra cre
ării de posturi de observație menite 
să preîntîmpine atacurile prin sur
prindere. EI s-a pronunțat, în altă 
ordine de idei, pentru reprezentarea 
R.P. Chineze în O.N.U.

WASHINGTON 18 (Agerpres) 
în sala Armory din Washington 
deschis expoziția „Arhitectura 
Republica Populară Romînă".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Lucius Battle, asistent al 
secretarului de stat pentru proble
me culturale și de educație, care a 
arătat că Departamentul de Stat sa
lută cu bucurie cooperarea cu gu
vernul romîn în organizarea unor 
schimburi de mare amploare în di
ferite domenii. Prin arhitectura unei 
țări poate fi înțeleasă țara și po
porul ei. Salutăm cu bucurie prilejul 
de a cunoaște mai bine Romînia și 
sînt convins că poporul american, 
pe măsură ce această expoziție va fi 
prezentată în Statele Unite, va găsi 
un nou înțeles, o nouă bogăție și o 
nouă experiență.

în cuvîntul său, ministrul R. P. 
Romîne în S.U.A., P. Bălăceanu, a 
arătat că expoziția de arhitectură va 
oferi posibilitatea vizitatorilor ame
ricani să cunoască concepțiile urba
nistice și soluțiile arhitecturale fo
losite astăzi în țara noastră, ca și 
volumul și ritmul acestor construcții 
în ultimul timp. „Noi considerăm — 
a spus vorbitorul — că astfel de ex
poziții, ca și alte schimburi culturale,

s-a
în

reprezintă un instrument de cunoaș
tere, apreciere ‘ și apropiere între 
popoare, o contribuție la prietenia 
dintre națiuni, o punte de cunoaștere 
între popoarele romîn și american. 
In încheiere el a citit mesajul pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cuprins în broșura de prëzeh- 
tare a expoziției : „Poporul romîn 
înfățișează poporului american, prin 
intermediul acestei expoziții, noul 
cadru de .viață pe care îl făuresc 
constructorii și arhitecții noștri, măr
turie a năzuinței spre pace a Romî- 
niei.

Transmițînd vizitatorilor expozi
ției un cordial salut al poporului ro
mîn și cele mai sincere urări de fe
ricire și prosperitate, îmi exprim 
convingerea că o mai bună cunoaș
tere va contribui la înțelegerea și 
respectul, reciproc dintre națiunile 
noastre“.

La deschiderea expoziției au parti
cipat reprezentanți ai Departamen
tului de Stat și ai altor departamen
te, șefi ai unor misiuni diplomatice, 
diplomați, arhitecți, ziariști și alte 
personalități din domeniul artei și 
culturii.

Delegația guvernamentală romînă 
și-a încheiat vizita în S. U. A.a , -------------

NEW YORK 18 (Agerpres). — La 
18 iunie a părăsit Statele Unite, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de Gheorghe

Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a dus 
tratative cu guvernul S.U.A. asu
pra unor probleme ce interesează 
ambele guverne.

■ț

PRAGA 18 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a în
ființării organizației de pionieri din 
R. S. Cehoslovacă, în orașul Luce- 
nec din Slovacia a fost inaugurat 
„Parcul prieteniei cehoslovaco-ro- 
mîne“. Parcul este amenajat lîngă 
monumentul ostașilor romîni căzuți 
în războiul antihitlerist.

în cuvîntarea rostită la mitingul 
care a avut loc cu această ocazie și la 
care au participat peste 2 500 persoa
ne, Ondrej Bartie, prim-secretar al 
Comitetului organizației raionale Lu- 
cenec a P.C. din Slovacia, a elogiat 
faptele de arme săyîrșite de armata 
romînă în luptele düsê pentru eli-

MADRID 18 (Agerpres). — Intr-o 
notă a Ministerului Informațiilor al 
Spaniei se declară că în cursul ulti
melor săptămîni la Barcelona, Se
villa, Valencia, Alicante și în alte

berarea Cehoslovaciei. „Departe de 
patrie — a spus el —• ostașii romîni 
au dat dovadă de un înalt simț pa
triotic și internaționalism proletar, 
jertfindu-și viața pentru noi, pentru 
fericirea noastră a tuturor. Deși cei 
care au căzut pe cîmpul de luptă 
pentru eliberarea Cehoslovaciei nu 
se voi- mai întoarce, jertfa lor va ține 
mereu trează în inimile noastre re
cunoștința ce le-o purtăm. Niciodată 
nu vom uita pe acei care s-au jertfit 
pentru ca noi să putem construi o 
viață nouă și fericită copiilor noștri“.

La festivități au participat și re
prezentanți ai ambasadei R. P. Ro- 
mîne în R. S. Cehoslovacă.

orașe, aproximativ 100 de persoane 
au fost arestate și puse la dispoziția 
tribunalului special. Numai la Bar
celona numărul arestaților se ridică 
la aproximativ 40.

Rezultatele alegerilor pentru Senat
ANKARA 18 (Agerpres). — Au 

fost date publicității rezultatele ofi
ciale ale alegerilor parțiale pentru 
Senat de la 7 iunie, în cadrul cărora 
au fost aleși 51 de senatori. Princi
palul partid de opoziție, Partidul

dreptății, a obținut 31 de locuri, 
Partidul republican al poporului 19 
locuri și Partidul independenței 
1 loc. Au participat 60 la sută din 
cei înscriși pe listele electorale.

DRUMURILE NORDULUI
A

• In țara fiordurilor • 0 istorie și un episod
• Cărbunele alb • La Bergen cu pescarii

Din avion, țărmul norvegian apare for
fecat de ape. In larg marea și cerul se 
înfilnesc, albastre, prin contrast cu ce
nușiul insulelor de piatră, care străpung 
spuma fosforescentă a valurilor legănate 
de vînt. De la aeroportul Fornebu pînă 
în oraș, luciu! azuriu al fiordului Oslo 
ne însoțește de o parte a șoselei, partea 
cealaltă fiind străjuită de verdele crud al 
pădurilor și de stînci fumurii de granit. 
Norvegia se conturează, din primele clipe, 
în miniatură : piatră, apă și pădure.

De la clădirea Stortingului ') pînă la 
palatul regal, parcurgînd calea Karl-Jo- 
han, ai străbătut aproape întregul centru 
al capitalei norvegiene. In dreptul Uni
versității se-nalță Teatrul Național, în 
fața căruia statuile in bronz ale lui Bjoern- 
son. și Ibsen amintesc că în țara aceasta 
au scăpărat nu numai luminile roșietice 
ale aurorelor care luminează creștetul 
înghețat al munților, ci și geniul creator 
al unor mari spirite umaniste. După 900 
de ani de existență, Oslo freamătă de 
tinerețe, cu studenții lui revărsați pe 
toate străzile orașului, cu larma vehicu
lelor și a tramvaielor, cu terasele și gră
dinile animate, cu portul lui clocotitor. 
Metroul — al cărui traseu subteran mă
soară, numai cîteva sule de metri — te 
poartă către Tryvannsfarnet, în urcuș con
tinuu, printre păduri de brazi și stînci de 
gresie și granit. De sus cuprinzi întreaga 
panoramă a orașului cu vegetația lui 
luxuriantă, cu admirabilele cartiere de 
vile inundate de arbori, cu înalta tram
bulină a concursurilor olimpice de schi 
de la Holmenkollen, cu fiordul care se 
insinuează adînc prin labirintul de piatră 
și pădure, pînă la o depărtare de 10G 
km în interior. Nu este însă cel mai 
adine dintre fiorduri : Hardangerfjorden 
măsoară 170 km, iar fiordul Sogne — 
200 km. Sint ca niște fluvii mari care

încearcă tăria munților din sud-vestul 
Norvegiei.

★
Fata cu uniformă albastră ne oferă bi

lete de vapor și un zîmbet însorit : 
„Insula Bygdoey vă" așteaptă“. Este 
insula muzeelor — și, de fapt, de-aici 
începe cu adevărat itinerarul norvegian. 
Spre miazănoapte de Oslo s-au desco
perit trei corăbii rămase din vremea vi
kingilor. Cu o mie de ani în urmă — 
poate chiar și mai mult — ele au în- 
spăimîntat populațiile Islandei și ale An
gliei, Groenlandei și țărilor Mediteranei, 
ajungind pînă în Marea Neagră, la por
țile Consiantinopolului. Vasele din mu
zeul vikingilor au fost modele excelente 
pentru pescarii din Gloppen care, din 
Nordfjord pînă la Bergen, au tras din 
greu la ramele ambarcațiunilor con
struite de ei mai tîrziu și expuse sub 
acoperișul Muzeului naval. „Fram“, ves
titul vas al lui Nansen,, adăpostit în pa
vilionul vecin, evocă epopeele expediții
lor polare de la sfîrșitul secolului trecut 
și din pragul veacului nostru. Dimpotrivă, 
pluta din trunchiuri de „balsa" și trestii 
de bambus, căreia Thor Heyerdahl i-a 
dat numele lui Kön-Tiki — „Soarele Tiki" 
— 'a străbătut, în 1947, 8 000 km pe va
lurile oceanului Pacific, pentru a de
monstra că oamenii fostului imperiu al 
incașilor au putut întreprinde, cu 1 400 
ani în urmă, asemenea senzațională 
aventură, pornind din rada portului Cal
lao (Peru) și ajungînd, după uluitoare 
peripeții de 101 zile, pe insula poline- 
ziană de corali Raroia.

Muzeele din Bygdoey reconstituie o 
întreagă istorie plină de acțiuni teme
rare, istoria unui popor de navigatori. 
Dacă ar fi să credem tabloul lui Krohg, 
expus la Muzeul Național din Oslo, nor
vegianul Leiv Eriksson a descoperit A- 
merica în jurul anului 1 000, cu o jumă
tate de mileniu înaintea lui Cristofor Co- 
lumb. Oamenii ținuturilor acestora de tu
multuri naturale nu s-au temut să în
frunte vijeliile năpraznice ale apelor și

ale zăpezilor. Ei doar au crescut cu 
marea, cu lacurile glaciare, cu stîncile 
bîntuife de furtuni albe, cu torentele 
prăbușite în prăpăstiile amețitoare ale 
munților pleșuvi, cu podișurile nesfîr- 
șite și virgine, cu insulele mirosind a 
turbă și alge putrezite, cu insulele care 
refuză viața — 150 000 de insule I —cu 
pădurile de brazi, de mesteceni și de 
sălcii, cu lichenii și pustiul, cu turmele 
de reni din Finnmark, cu cerbii din sud, 
cu lupii și iepurii, cu vulpile și rîșii, cu 
cocoșii de munte și păsările din miază
noapte, milioanele de păsări veșnic mi
gratoare.

Undeva, în curmătura unor munți săl
batici în care brazii și piatra se înfră
țesc, o cădere de apă înaltă de 300 m 
pune în funcțiune turbinele unei mari 
hidrocentrale, care alimentează o uzină 
de hidrogen. Ne aflăm într-o regiune de 
lacuri, de torente și de stînci, între Nu- 
medal și Telemark, la Vemork. Locul a 
devenit celebru în anii celui de-al doilea 
război mondial datorită unei acțiuni de 
sabotaj : cîțiva oameni curajoși s-au 
furișat pînă la fabrica de apă grea, as
cunsă aici, și au aruncat-o în aer, dînd 
astfel o serioasă lovitură încercării lui Hit
ler de a construi bomba atomică. După 
cum se știe, fără apa grea nu se poate 
construi arma nucleară.

★

Jotunheimen. Lacuri imobile sub un 
cer capricios, cînd întunecat, cînd de un 
albastru pur. Intre ele, piatra aspră a 
stîncilor și avalanșe de zăpadă. La 3 000 
de picioare deasupra nivelului mării, to
rente înspumate mugesc în cădere, tî- 
rînd mari bolovani de granit în văile de 
un verde intens. Nu departe de apele 
cristaline ale lacului Gjende, Besseggen 
își înalță piscul majestuos sub o man
tie de zăpadă imaculată. Dar mai înalt 
decît el, Snechätfa ajunge la 2 300 m, 
punct culminant al crestelor de ghețari. 
Cea mai însemnată avuție este apa în
săși, prăbușită în largi șuvoaie cloco- 
tinde, așa cum o întilnești și în salba de 
cascade din zona alpină pe care o tra
versează expresul Oslo-Bergen.

Despre „cărbunele alb“ al Norvegiei 
ne-a vorbit inginerul șef al hidrocentra
lei Kykkelsrud, Arne Bö. Vechea uzină,’) Parlamentul norvegian.

: SCU R T E ȘT I RI
VIENA. Cu prilejul comemorării a 

75 de ani de la moartea lui Mihai 
Eminescu, la Viena a apărut în lim
bile romînă și germană un volum o- 
magial, care cuprinde mărturii ale lui 
Nicolae Iorga, Gala Galaction, Mihail 
Sadoveanu, Tudor Arghezi și George 
Călinescu. Volumul conține, de ase
menea, date cu privire la anii petre- 
cuți de Eminescu ca student la Viena 
(1869—1872).

ATENA. Miercuri a fost dat publi
cității programul vizitei oficiale pe 
care G. Papandreu, primul ministru al 
Greciei, o va face în Statele Unite în
tre 23 și 25 iunie. La Washington, 
Papandreu va avea întrevederi cu pre
ședintele-S.U.A.,-Johnson, cu George 
Ball, subsecretar de stat al S.U.A., pre
cum și cu secretarul general al O.N.U., 
U. Thant.

LONDRA. S-a deschis tradiționalul 
Tîrg internațional al cărții, la care 
participă 200 de expozanți din peste 
20 de țări. Standul întreprinderii ro- 
mînești de comerț exterior, „Cartimex“ 
prezintă peste 500 de titluri în limba 
romînă și în limbi străine din litera
tura romînă clasică și contemporană, 
precum și traduceri din clasicii lite
raturii universale. In primele zile la 
standul romînesc s-au vîndut nume
roase cărți: beletristice, tehnice și 
științifice, dicționare, albume de artă, 
ghiduri turistice etc.

construită în 1903 de Siemens-Schuckerf, 
avea o capacitate de 12 MW. Azi ea a 
devenit cea mai importantă- forță ener
getică de pe. fluviul Glomma. Capacita
tea ei totală se ridică la 175 MW. E 
drept, însă, în Nord, pe rîul Tokke, s-au 
construit hidrocentrale mai' mari.

— De-aici, de la noi, ne-a spus ing. 
Arne Bö, pornesc liniile de înaltă ten
siune spre Sarpsborg, spre Oslo și spre 
Suedia, căreia îi livrăm energie elec

NICOSIA. „Situația rămîne explozi
vă în sectorul Piyenia din nord-ves- 
tul Ciprului. Ciprioții turci și greci 
din localitățile Ayios, Theodoros, Man- 
soura și Kokkina continuă schimbu
rile intense de focuri“, transmite a- 
genția France Presse. Un cipriot grec 
a fost ucis. Soldați din forțele inter
naționale ale O.N.U. se străduiesc să 
restabilească ordinea, iar guvernul 
cipriot a trimis în această zonă apro
ximativ 200 de membri ai gărzii na
ționale.

trul federal al economiei, Kurt 
Schmuecker, cu privire la reducerea 
cu 50 la sută a tarifelor vamale pen
tru importurile de produse finite din 
țările Pieței comune. Comisia nu a 
fost de acord nici cu contrapropune
rea lui Schmuecker de a excepta de 
la reducerea tarifelor vamale 25 de 
poziții, printre care produsele textile, 
de pielărie, hîrtie etc.

ISTANBUL. Au luat sfîrșit lucrări
le celei de-a 73-a sesiuni a Comite
tului executiv al Uniunii Internaționa
le a organizațiilor oficiale de turism 
(U.I.O.Ö.T.), la care au participat 40 
de delegați din 23 de țări. La sesiune 
s-a arătat că schimburile turistice în 
cursul anului trecut au sporit cu 13 
la sută. S-a stabilit ca viitoarea adu
nare generală a U.I.O.O.T. să aibă loc 
în octombrie 1965 în Mexic.

BREMERHAVEN. Pachebotul 
merican „Savannah“, prima navă 
pasageri cu propulsie atomică, a 
sit vineri în portul vest-german Bre
merhaven, prima etapă a unei croa
ziere pe care o întreprinde în diferi
te porturi ale Europei.
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WASHINGTON. Senatul american 
a respins și ultimul dintr-o serie de a- 
mendamente prezentate la proiectul de 
lege cu privire la drepturile civile de 
către senatorii din sud, adepți ai se
gregației rasiale.

BONN. Comisia parlamentară a co
merțului exterior vest-german a res
pins proiectul de lege depus de minis-

NEW YORK. Grupul de experți 
numit de Consiliul de Securitate pen
tru inspectarea regiunii de la frontie
ra Cambodgiei și Vietnamului de sud 
s-a întrunit la New York în prima șe
dință cu caracter procedural, înainte 
de a pleca să-și îndeplinească mi
siunea.

ROMA. Joi a sosit la Roma vice
președintele Comisiei Pieței comune 
europene, Robert Marjolin. Presa ita
liană scrie că el va purta discuții cu 
guvernul italian cu privire la un îm
prumut pe care îl vor acorda Italiei 
celelalte țări membre ale Comunității 
europene. Presa arată că este vorba de

un împrumut pe care îl va face Banca 
R. F. Germane cu participarea unor 
bănci franceze. Italia se obligă să fo
losească împrumutul potrivit directi
velor Comisiei Comunității economice 
europene.

NEW YORK. La New York s-au 
înapoiat membrii subcomitetului în
sărcinat de Comitetul special O.N.U. 
să poarte tratative cu reprezentanți ai 
guvernului britanic în problema viito
rului Rhodesiei de sud. în raportul 
subcomitetului se arată că pentru eli
minarea situației grave din Rhode
sia de sud este necesară elibe
rarea lui Joshua Nkomo și a ce
lorlalți lideri politici întemnițați, a- 
bolirea legilor represive și discrimi
natorii, abolirea restricțiilor privitoare 
la activitatea politică, acordarea de 
drepturi și libertăți democratice, ne
cesitatea stabilirii unei date cît mai L 
apropiate pentru acordarea indepen
denței Rhodesiei de sud.

NEW YORK. Agenția U.P.I. anunță 
că aviația americană a lansat de la 
baza aeriană Vandenberg din Califor
nia un nou satelit secret cu ajutorul 
unei rachete de tip „Thor-Agena“. Sa
telitul a fost plasat pe o orbită po
lară.

DELHI. Regele Nepalului, Ma
hendra, a sosit la Delhi într-o vizită 
de două zile.

trică. Le-am întîlnit la . Sarpsborg, se
diul concernului Borregaard, cel mai 
mare producător de celuloză, hîrtie, ce
lofibră și chimicale extrase din lemn.

— în lunile de vară, ne-a spus direc
torul Eikland, uzina noastră consumă pînă 
la 18 000 mc de apă pe oră, adică 
echivalentul consumului unui oraș cu 1 
milion de locuitori. Cît despre energia 
electrică... Mașinile noastre de filat firele 
sintetice realizează 18 000 de rotații pe

In meandrele fiordului

minut. Și într-o singură hală avem 30 000 
de fuse.

Am văzut o statistică grăitoare : în 
1905, 41 la sută din populația activă a 
Norvegiei erau agricultori, industria ab
sorbind numai 25 la sută ; azi,. raportul 
este de 26 și 36 la sută ; între an.i 
60 ai secolului trecut și anii 30 ai seco
lului nostru, mai bine de 1 milion de oa
meni au emigrat din Norvegia, în căutare 
de lucru, Psihoza a luat însă sfîrșit. Proce
sul de industrializare a ridicat economia 
țării. O lucrătoare de la „Norsk 
Frossensield", Alesund, m-a informat că 
pensionarea bărbaților se face la 70 de 
ani, iar a femeilor — la 60 de ani, dacă 
este vorba de un menaj. în caz contrariu, 
a adăugat ea, limita de vîrstă este a- 
ceeași. Numai cu salariile nu sînfem asi
milate cu bărbații. In cele mai multe ra
muri, femeile au salarii mai reduse".

★
Am văzut buștenii, purtați pe ape re

pezi spre fabricile de prelucrare a lem
nului. Norvegia este țara „aurului verde". 
8 milioane mc de lemn iau, în fiecare an, 
drumul întreprinderilor industriale. Alte 3 
milioane mc sînt lemn de construcție și 
pentru încălzit.

în văile fluviilor și rîurilor iuți au apă
rut, în anii din urmă, uzine electrochi- 
mice și elecfrometalurgice. „Aurul alb" 
este o sursă de viață.

Dar mai este și marea, marea din 
meandrele fiordurilor norvegiene, marea 
chemărilor îndepărtate, marea mirajelor 
tulburi și tulburătoare. In nord, o întreagă 
flotă special echipată se îndreaptă spre 
apele regiunii arctice, în asfințitul iernii, 
pentru a da bătălia cea mare împotriva 
balenelor și a focilor. Sînt vase-uzine, 
prevăzute cu macarale, cu instalații pen
tru prepararea vînatului, cu refrigeratoa
re : zile și nopți de-a rîndul, balenierele 
înfruntă apoi urgia oceanului, pentru a 
arunca în sfîrșit ancora în porturile brusc 
animate. Morunii, heringii, macrourile și 
sardelele se pescuiesc însă în apropierea 
coastelor, pentru a fi apoi exportate în 
numeroase țări europene, din Răsărit și 
din Apus.

In anul 1962, importul norvegian înre
gistra un excedent de 3 485 milioane co
roane în raport cu exportul. Anul trecut, 
balanța comercială a fost de asemenea 
deficitară. Lărgire» comerțului internațio
nal este de aceea considerată aici ca o 
necesitate imperioasă.

La Kolsas, lîngă Oslo, se află cartierul 
general al forțelor armate N.A.T.O. din

nord. Knut Svor, tehnician al unei între
prinderi metalurgice, cu care mă aflam 
în preajma Kolsasului, mi-a spus : „înainte 
de război, bugetul militar al Norvegiei nu 
depășea 40—50 milioane coroane anual. 
Acum, el este de peste 1 miliard. Aceasta 
împovărează nu numai bugetul statului, ci 
și pe al cetățenilor. Zilele trecute, scriito
rul Tarje Vesaas și alți intelectuali au pu
blicat un manifest împotriva înarmărilor a- 
tomice și pentru transformarea țărilor nor
dice înfr-o zonă denuclearizată. Flota 
noastră comercială ocupă al treilea loc 
în lume ca tonaj pe cap de locuitor. 
Fără comerț, ea ar lîncezi în porturi. 
De aceea, în opinia noastră publică 
se apreciază că este necesară deschide
rea ușilor către Est sau, mai exact, a dru
murilor de apă. Trebuie să ne îndreptăm 
cu fața și spre Răsărit".

După cîteva zile mă aflam la Bergen, 
bătrînul oraș al oamenilor mării.

— Nu te aventura cu pescarii de he
ringi și de somoni, ne-a prevenit priete
nul Oeivind Bolstad, scriitorul. Bergenul 
este capricios. La radio s-a anunțat că va 
ploua. Și cînd plouă la Bergen, e potop...

— Fii liniștit, i-am răspuns. Nu-ți amin
tești de pățaniile eroilor lui Jerome K. 
Jerome din „Trei într-o barcă?" Voi porni 
în' lumea apelor tocmai pentru că Dule- 
tinul meteorologic ne amenință cu pre
vestiri sumbre. Și într-adevăr : în zori, 
soarele a incendiat depărtările ; a fost o 
zi ca o albă pasăre de fiord. Cînd ne-am 
întors de la Kristiansand, la 30 de ore dis
tanță de Bergen, „Solrik" avea pînteceie 
încărcate de pește bine păstrat în lăzi cu 
gheață — nu numai heringi, ci și somoni. 
Pentru pescarii din sud somonul este tot 
atîf de prețios ca vulpea argintie pe care 
o pîndesc vînătorii ținuturilor din miază
noapte. Lars, bătrînul pescar cu brațe de 
oțel și barba cu reflexe arămii, a tras un 
chiot de bucurie, neobișnuit pentru oa
menii fiordurilor. Apoi s-a potolit brusc 
și mi s-a adresat pe un ton liniștit : „A 
fost o zi norocoasă".

Pe o suprafață de 10 000 mp, la „Bergen 
Fiskeindustri" se întind camerele frigori
fice. Alți 15 000 mp sînt destinați prepa
rării peștelui. Era, deci, loc suficient pen
tru captura celor de pe „Solrik". A 
mai rămas totuși pește pentru o ciorbă 
consumată în comun. M-am simțit întoc
mai ca la Mila 23 Sat, în delta noastră, 
printre pescarii noștri.

Horia LIMAN


