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Vizita unei delegații a CC. al P.M.R. 
în Uniunea Sovietică

Luni a plecat în Uniunea So
vietică, Intr-o vizită prietenească, o 
delegație a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Din 
delegație fac parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, membri supleanți ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

La plecare, la aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovară

șii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Moghloroș, membri ai 
C.C. al P.M.R. și activiști al C.C. al 
P.M.R.

A fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă.

★

In aceeași zi delegația C.C. al 
P.M.R. a sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delegația 

a fost înttmpinată de N. V. Pod- 
gornîi, A. N. Kosîghln, membri al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., I. V. 
Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Leseciko, membru al 
C.C. alP.C.U.S., și activiști cu munci 
de răspundere ai P.C.U.S.

Au fost de față N. Gulnă, ambasa
dorul Republicii Populare Romîne în 
U.R.S.S., și colaboratori al amba
sadei.

PE TEMELE ZILEI

0 nouă 
promoție 
a școlilor 
profesionale 
și tehnice

Nu peste mult timp, in uzine și 
fabrici, pe șantierele de construcții 
și în unități agricole socialiste din 
întreaga țară își vor începe activi
tatea proaspeții absolvenți ai școli
lor profesionale și tehnice. Sînt cir
ca 65 000 de tineri — strungari, for
jori, electricieni, mecanici agricoli, 
țesători etc. — care de-a lungul ani
lor de școală și-au însușit o temei
nică pregătire de specialitate ; pen
tru ei este o adevărată cinste să 
lucreze acum alături de muncitori cu 
o bogată experiență în producție, 
care au contribuit la făurirea unor 
puternice și moderne unități indus
triale ori la dezvoltarea multilate
rală a agriculturii noastre socialiste.

Pregătirea și educarea schimbului 
de mîine al clasei muncitoare con
stituie o preocupare permanentă a 
partidului și statului nostru. Tineri
lor dornici să-și însușească o înaltă 
calificare le-au fost create condiții 
bune de învățătură — peste 800 de 
școli profesionale și tehnice, că
mine și cantine bine amenajate, în
treținerea gratuită la școlile profe
sionale, burse la școlile tehnice etc. 
Răspunzînd cerințelor economiei 
naționale, învățămîntiil profesional 
și tehnic asigură instruirea elevilor 
într-un mare număr de meserii. 
Printre noii absolvenți se află, ală
turi de cei pregătiți în specialitățile 
consacrate, montatori de prefabri
cate pentru construcții, electricieni 
pentru locomotive Diesel, operatori 
chimiști, mecanici pentru aparate 
de măsură și instalații de automati
zare, pentru fabrici de plăci fibro- 
lemnoase, electricieni pentru apa
rate de radio și televiziune etc.

A devenit o tradiție pentru colec
tivele de muncă și organizațiile de 
partid ale unor uzine ca „23 Au
gust“ din București, „Steagul roșu“ 
din Brașov, „Electroputere“ din 
Craiova, „Uzinele de vagoane" din 
Arad să primească într-un cadru 
sărbătoresc tineri repartizați în 
producție. îndrumate de ministerele 
de resort și de organizațiile de 
partid, conducerile întreprinderilor 
au datoria să repartizeze pe noii 
muncitori și tehnicieni în locuri de 
muncă corespunzătoare pregătirii 
lor, să le creeze condiții pentru a 
trece cît mai repede peste greutățile 
inerente începutului.

Terminînd școala, tinerii munci
tori și tehnicieni nu și-au încheiat 
pregătirea. Ei sînt chemați să-și 
îmbogățească necontenit cunoștin
țele profesionale și de cultură gene
rală, să-și însușească experiența co
lectivelor în sporirea producției și 
productivității muncii în condițiile 
înzestrării uzinelor și fabricilor 
noastre cu tehnica modernă. Mun
cind cu seriozitate și spirit de răs
pundere, încadrîndu-se din primele 
zile în ritmul de muncă al colecti
velor unde își vor începe activitatea 
tinerii absolvenți, vor reuși să-și în
deplinească cu succes sarcinile ce le 
sînt încredințate, dovedind în acest 
fel recunoștință pentru condițiile de 
învățătură ce le-au fost create, ata
șamentul față de poporul muncitor.

Uzinele chimice Rîșnov. Vedere generală

Pe șantierele industriei 
siderurgice

în prima jumătate a anului 1964 
colectivele întreprinderilor de con- 
strucții-montaj ale Ministerului In
dustriei Metalurgice și-au depășit 
sarcinile de producție în medie cu 
circa 2 la sută, reușind să asigure 
terminarea și darea în funcțiune a 
obiectivelor principale prevăzute în 
planul de stat. Astfel, s-au dat în 
funcțiune înainte de termen cuptorul 
nr. 7 de la oțelăria Martin II șl la
boratorul central metrologic de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
aducțiunea de apă Cdnciș-Teliuc, 
un grup de 6 MW și conducta 
de gaz de furnal pentru centrala e-
lectrică de termoficare „7 Noiem
brie' de la
Reșița, o 
extindere a

Combinatul siderurgic 
parte din lucrările de 
liniei de sîrmă de la

I.S.C.L. din Galați etc. Colectivele 
acestor întreprinderi de construcțll-
montaj au depășit sarcinile de pro
ductivitate a muncii cu 5 pînă la 15
la sută, realizînd în această perioa
dă importante economii de materia
le și manoperă, asigurînd totodată 
o folosire judicioasă a utilajelor de
construcții.

Expoziție bienală
In sala mare a Sfatului popular 

al regiunii București s-a deschis 
luni cea de-a treia expoziție bienală 
de artă populară din regiunea 
București. Sînt prezentate circa 180 
de exponate — costume, țesături, 
cusături, ceramică — selecționate 
din expozițiile raionale. Expoziția

RECOLTAREA CEREALELOR
In aceste zile, lucrătorii din gospodăriile de stat, colectiviștii și 

mecanizatorii din numeroase regiuni continuă in ritm susținut recol
tarea cerealelor păioase, arăturile și însămînțările în miriște. Iată ce 
relatează cîțiva corespondenți ai noștri în legătură cu desfășurarea 
acestor lucrări :

Plecarea prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri Gheorghe Apostol 

într-o vizită in Austria
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Apostol, îm
preună cu Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
însoțit de Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei meta
lurgice, și de alte persoane oficiale, 
a plecat luni dimineața în Austria, 
unde va face o vizită la invitația 
vicecancelarului Austriei, dr. Bruno 
Pittermann. Aceasta constituie răs
punsul la vizita făcută de vicecan
celarul Austriei în R. P. Romînă în 
luna aprilie.

Pe aeroportul Băneasa, la plecare, 
au fost de față Alexandru Drăghici 
și Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, minis
trul minelor și energiei electrice, 
Victor Ionescu, ministrul comerțu
lui exterior, Sergiu Bulgacoff, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, și membri ai 
conducerii unor ministere.

Au fost prezenți dr. Franz Irbin-

ger, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Austriei la București, și membri 
ai ambasadei.

★
In aceeași zi, tovarășii Gheorghe 

Apostol, Constantin Tuzu și persoa
nele ce-i'însoțesc au sosit la Viena.

Pe aeroportul Schwechat, împodo
bit cu drapele de stat ale R. P. Ro
mîne și Austriei, oaspeții romîni au 
fost întîmpinați de vicecancelarul dr. 
Bruno Pittermann, ministrul de ex
terne, dr. Bruno Kreisky, ministrul 
transporturilor și. energiei electrice, 
Otto Probst, ambasadorul Austriei la 
București, Paul Wetzler. Au fost, de 
asemenea, de față ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, Mircea Ocheană, 
membrii ambasadei romîne, nu
meroși ziariști austrieci și străini.

Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, a rostit un cuvînt de 
bun sosit.

A răspuns prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Apostol.

(Agerpres)

CONSTANȚA In regiunea Do- 
brogea recoltarea 

orzului se apropie de sfîrșit. Acum, 
în toate gospodăriile colective și de 
stat se muncește cu însuflețire la 
strînsul grîului. La gospodăria agri
colă de stat Moșneni această lucrare 
a și fost executată pe mai mult de 
jumătate din cele 2 000 hectare cul
tivate cu grîu. Avansate sînt și gos
podăriile colective din Pecineaga, 
Scărișoreanu, Fîntînele și altele. 
Pînă acum, în regiunea Dobrogea 
grîul a fost strîns de pe aproape 
50 000 hectare. Paralel cu recoltatul, 
mecanizatorii și colectiviștii se în
grijesc de eliberarea terenului de 
paie și de executarea arăturilor de 
vară. Folosind bine colectoarele, mai 
mult de trei sferturi din suprafața 
recoltată a fost eliberată de paie. Pe 
aproape 10 000 de hectare s-au exe
cutat arături.

PLOIEȘTI In gospodăriile de 
stat și colective 

din regiunea Ploiești se lucrează in
tens la strînsul păioaselor. Pînă în 
seara zilei de 5 iulie s-au secerat or
zul, grîul și secara de pe o suprafață 
de peste 16 000 hectare. In raioanele 
Buzău și Mizil s-a recoltat peste 20 
la sută din suprafața cultivată. După 
strîngerea recoltei, mecanizatorii au 
trecut la executarea arăturilor de 
vară și la însămînțarea plantelor fu
rajere.

ha. Pentru a obține cantități sporite 
de nutrețuri, colectiviștii au semă
nat plante de nutreț în cultură du
blă pe 800 hectare. Totodată, ei au 
recoltat furajele de pe 1100 ha și au 
însilozat peste 1 000 tone di 
nutrețuri. (De la Elena Ci 
coresp. voluntar).

da^ferite 
hiâHKașu,

PITEȘTI Consiliile agrico
le regional și ra

ionale au îndrumat gospodăriile co
lective din regiunea Argeș să încea
pă recoltatul păioaselor pe parcelele, 
acolo unde această lucrare poate fi 
efectuată. Datorită acestei măsuri, 
precum și organizării temeinice a 
muncii, colectiviștii și mecanizatorii 
obțin rezultate bune. In raionul Gă
iești orzul a fost strîns de pe întrea
ga suprafață. Pe circa 1 000 de hec
tare s-a însămînțat porumb furajer 
în cultură dublă. într-o serie de gos
podării colective, cum sînt cele din 
Uliești, Petrești, Vișina, Ștefan cel 
Mare s-a terminat și seceratul grîu
lui. în raionul Drăgănești-Olt cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de gospodăriile colective din Crîn- 
geni, Seaca și Călinești. Pînă în sea
ra zilei de 6 iulie în regiune s-au

strîns orzul de pe 4 050 hectare și 
grîul de pe 5 300 hectare.

BALȘ In executarea la 
timp a lucrărilor 

agricole, gospodăria colectivă din 
comuna Osica de Jos, raionul Balș, 
primește un sprijin puternic din 
partea S.M.T. Olari. Campania de 
primăvară a fost terminată la 
timp. Tractoriștii au lucrat bine și 
am fost mulțumiți. Acum, la recolta
re, S.M.T. nu ne mal dă aceeași a- 
tenție. Seceratul orzului a fost ter
minat de mult, dar pentru că batoza 
nu funcționează nu s-a putut începe 
încă treieratul. Nici cu arăturile de 
vară nu stăm bine. Tractoarele ne- 
fiind bine revizuite și reparate se 
opresc în brazdă ore și chiar zile 
întregi. Peste puțin timp va începe 
recoltarea celor 450 ha cu grîu. Am 
organizat temeinic munca, iar S.M.T. 
Olari ne-a pus la dispoziție 5 com
bine. Dar ele nu au fost reparate. 
Din această cauză nu au putut fi 
folosite nici la recoltatul orzului. 
Conducerea stațiunii a fost sesizată 
de consiliul de conducere al gospo
dăriei să ia măsuri pentru a urgen
ta punerea lor în funcțiune. Efectul 
sesizărilor noastre încă nu se vede. 
Socotim că conducerea S.M.T. Olari 
trebuie să ia măsuri pentru ca a- 
ceste defecțiuni să fie grabnic înlă
turate. (De la M. Tănăsescu, colec
tivist).

12-19 iulie: Edijia a XVII-a

„Sursa Scinteii“
Competiția clclistă de lung kilo

metraj „Cursa Scînteii’, organizată 
de ziarul nostru cu colaborarea teh
nică a Federației de specialitate, se 
va desfășura anul acesta între 12 și 
19 iulie. Traseul, în lungime de circa 
1 100 de kilometri, va fi parcurs în 
șapte etape, astfel : la 12 iulie Bucu
rești—Ploiești—Buzău ; 13 iulie Bu
zău—Focșani—Adjud—Onești ; 14 iu
lie Onești—Sf. Gheorghe—Tușnad— 
Miercurea Ciuc ; 15 iulie Miercurea 
Ciuc—Odorhei—Sovata—Tg. Mureș; 
18 iulie — zi de odihnă la Tg. Mu
reș ; 17 iulie Tg. Mureș—Tîrnăveni— 
Mediaș—Sibiu ; 18 Iulie Sibiu—Căli- 
mănești—Rm. Vîlcea—Pitești ; 19 iu
lie Pitești—București.

de artă populară
«coate la iveală o serie de frumoase 
și valoroase creații populare din re
giunea București, printre care se 
remarcă ceramica expusă de Școala 
populară de artă Giurgiu, precum și 
țesăturile pe motive folclorice ale 
unor talentați artiști populari.

(Agerpres)
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Absolvenți ai Școlii profesionale de pe lîngă Uzinele „Semănătoarea" din București, după primirea di
plomelor Foto : I. Naumescu

B V;

CORABIA In ultimele zile, în 
raionul Corabia 

s-a intensificat mult ritmul de re
coltare a păioaselor. Pînă acum, grîul 
s-a strîns de pe aproape 10 000 ha. 
Gospodăriile colective din Dăbuleni, 
Bechetu, Sărata și altele au termi
nat recoltatul. O dată cu această lu
crare s-au executat arături pe 1 500

țara
în Capitala închiderea anului de învățământ 
de pe lingă cabinetul orășenesc de partid

Ieri, în Capitală, a avut loc festi
vitatea de închidere a anului de în- 
vățămînt politic de pe lîngă cabinetul 
orășenesc P.M.R. Anul acesta, Uni
versitatea serală de marxism-leni
nism, cursurile cu directori de în
treprinderi, secretari de organizații 
de partid, cadre conducătoare din 
comerț, cursul de estetică, formele 
de studiu individual au fost urmate

Trenuri speciale
Pentru o mal bună deservire a 

oamenilor muncii care pleacă pe 
litoral în concediu de odihnă sau la 
tratament, Direcția generală de re
sort a C.F.R. a luat măsura sporirii 
numărului de trenuri în sezonul 
de vară. Săptămîna trecută a în
ceput să circule trenul accelerat 
310/811 pe distanța Cluj — Man
galia, prin București. Acceleratu
lui 102/813, care circula pînă acum

de aproape 8 000 de cursanți. în 
total, peste 430 000 de oameni ai 
muncii din Capitală au fost cuprinși 
în diferite forme organizate ale în- 
vățămîntului de partid. La festivita
tea de închidere a anului de învă- 
țămînt de pe lîngă cabinet a luat 
cuvîntul tovarășul Florian Dănăla- 
che, prim-secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid.

spre litoral
de la Timișoara la București, i 
s-a prelungit parcursul pînă la 
Mangalia. S-a introdus în circu
lație și acceleratul 824/823 care 
se formează la Tecuci, din va
goanele directe pentru litoral, cu 
locuri rezervate, ale unor trenuri 
ce pleacă din Iași, Suceava și Ba
cău. Acest accelerat va merge tot 
pînă la Mangalia. Foto I M. Andreescn

Ia gospodăria agricolă de stat Romanești, regiunea Oltenia, 
a început recoltatul cerealelor. In fotografie : mecanizatori lucrînd Ia 

strînsul pâioaselor

C O N S T R U
• O noțiune dinamica : tipizarea • Machete, proiec
te, dezbateri • Ce este hala universală • Fabrici 
produse în fabrici e Arhitect + inginer tehnolog

De curînd, în incinta Institutului de 
construcții din Capitală erai întîmpinat 
de o expozifie interesantă. De-a lungul 
cîtorva perefi, fotografii, planșe, machete 
alcătuiau un veritabil film a ceea ce pre
zintă mai actual proiectarea și execuția 
clădirilor industriale de producție. Vedeai 
cum se realizează, după tehnologii moder
ne, prefabricatele și cum se montează ele 
pe șantier. Niște fotografii succesive redau 
creșterea rapidă, cu ajutorul mijloacelor 
mecanizate, a halelor industriale, lată, în- 
tîi, niște stîlpi prefabricați din beton ; în 
imaginea alăturată — gata înălțată una 
dintre secțiile Combinatului de aluminiu 
din Slatina, lată, pe foaia de calc, fațada 
unei construcții industriale moderne ; ală
turi, fotografia o înfățișează așa cum se 
prezintă ea acum, tn realitate, pe șantierul 
Combinatului siderurgic Galați. In alte ima
gini, se văd supuse la variate probe de re
zistență elementele tipizate din betoane 
grele și ușoare. Cîteva machete din ple
xiglas dezvăluie „sistemul osos" al unor 
construcții industriale la care s-au apli
cat soluții noi de structură și montaj pen
tru clădirile universale de producție.

Nu era, totuși, o expozifie în sensul 
obișnuit al cuvîntului, ci, dacă se poate 
spune așa, agenda ilustrată sau punctajul 
simpozionului care s-a ținut aici, timp de 
trei zile, consacrat tipizării clădirilor in
dustriale de producție și industrializării 
execuției lor. Sub egida Comitetului de 
stat pentru construcții, arhitectură și siste
matizare și a Institutului de proiectare a 
construcțiilor tip (I.P.C.T.), simpozionul a 
fost o trecere în revistă a posibilităților

și sarcinilor actuale și de perspectivă în 
acest domeniu. Informare, schimb de opi
nii, dezbatere de idei.

Vast șantier, țara noastră își îmbogă
țește continuu peisajul cu puternice com
binate, uzine și fabrici, materializare a 
operei de industrializare socialistă, înfăp
tuită cu perseverență sub conducerea par
tidului. In decursul acestei activități au 
avut și au loc prefaceri substanțiale în in
dustria de construcții, menită să fină pa
sul cu creșterea, atît cantitativă cit și cali
tativă, a investițiilor. Se extind metodele 
industriale de execuție prin dezvoltarea 
mecanizării, se folosesc pe scară largă 
prefabricatele și metodele de lucru rapi
de, munca pe șantiere capătă din ce în 
ce mai mult aspectul unui proces de mon
tare a elementelor gata confecționate în 
fabrici. Așadar, de la proiectare pînă la 
execuție, își croiesc drum larg concepții
le moderne, potrivit Directivelor Congre
sului al lll-lea al P.M.R. : „Pentru mărirea 
eficacității economice a metodelor indus
triale trebuie să se extindă tipizarea 
construcțiilor și elementelor de construc
ție și să se treacă la o producție indus
trială de mare serie a acestora".

Ascultînd cuvîntul participanților la 
simpozion, urmărind proiecțiile care înto
vărășeau referatele, ți se impunea dife
rența calitativă dintre această nouă orien
tare și vechiul fel, lent, meșteșugăresc, 
de înălțare a construcțiilor industriale. Ri- 
dicîndu-și ochii de pe filele înțesate de 
cifre și scheme, unii vorbitori au însoțit 
cu un zîmbet amintirea „pionieratului” ti
pizării. Parcă ar fi trecut o epocă de la

IDES
acele tipare în care s-au realizat, în con
diții modeste, primele elemente pretur- 
nate pe șantier pînă la orizonturile ac
tuale ale tipizării, reunind într-o concepție 
unitară, fundamentată științific, elementele 
și etapele construcției industriale.

Cu cîțiva ani în urmă, la un astfel de 
simpozion, încă mai trebuia făcută „agi
tație” în folosul tipizării ; acum, însă, pe 
deplin convinși de valabilitatea și pers
pectivele ei, participanfii au dezbătut sub 
foaie aspectele nenumăratele posibilități 
de ordin economic, funcțional și estetic 
pe care le oferă aplicarea cit mai largă 
a tipizării. Au reieșit și cîteva cifre sem
nificative : s-a realizat, cu ajutorul prefa
bricatelor, aproape o jumătate de milion 
metri pătrați de hale industriale, reducîn- 
du-se durata de execuție cu 20—30 la 
sută, iar prețul de cost, față de alte so
luții, cu 15—20 la sută. Interesantă cu 
deosebire este experiența acumulată în 
aplicarea halelor tipizate la construcțiile 
industriei forestiere. Astfel, s-au dobîndit 
economii de peste 112 milioane de lei la 
costul investițiilor, importante economii 
de oțel beton, ciment și material lem
nos, precum și reducerea proiectării cu 
240 000 de ore.

Cele 22 de referate prezentate în ca
drul simpozionului au demonstrat cu pri
sosință că tipizarea este o noțiune dina
mică, într-o continuă perfecționare la fla

căra unei gîndiri științifice și tehnice adîn- 
cite continuu, pentru atingerea unor in
dici și mai înalți în industria construc
țiilor. „Tipizarea este o metodă, dar nu 
numai afit — se spune în referatul pre
zentat de ing. Adrian Lupescu, director 
al I.P.C.T. și ing. Petru Vernescu, director 
tehnic în același institut. Prin caracte
rul impus de rezolvarea construcțiilor de 
masă, tipizarea schimbă concepțiile pro
iectării obișnuite, căpătînd caracterul unei 
discipline aparte. Prin condițiile pe care 
le creează, de studiu, de analiză compa
rativă, de sinteză de experimentare, in
ginerul își lărgește mult sfera de preo
cupări".

Idee pe care au ilustrat-o majoritatea 
contribuțiilor aduse în cadrul simpozionu
lui, dense, vădind o viziune de ansamblu, 
chiar în cazul unor teme mai restrînse, și 
o solidă fundamentare științifică.

Adeseori luminile din salü se stingeau... 
Proiecțiile, întovărășite de comentariul in
gineresc al expunerii, deschideau prive
liștea unor importante șantiere de cons
trucții industriale din diferite colțuri ale 
țării. Vederea de ansamblu a halei Fa
bricii de armături neferoase și echipa
ment metalic din Capitală, schema de 
plan general a sectorului de întreținere 
de la Combinatul siderurgic din Galați, 
o secțiune a Fabricii de anvelope „Danu
biana" precum și numeroase alte imagini 
de obiective industriale, realizate sau în 
curs de construcție, au sugerat dinamica 
tipizării. Principiile și metodele care stau 
la baza industrializării construcțiilor au 
putut fi astfel văzute în acțiune, în prac
tica execuției, materializate în halele din 
elemente prefabricate.

Oricît de deosebite sînt între ele com
partimentele cercetării — și tocmai de a- 
ceea ! — unul și același cuvînt a fost stă
ruitor repetat : colaborare. Tuturor le-a 
apărut limpede că tipizarea în construc
ții, acțiune complexă în actualul stadiu,

Victor VÎNTU

(Continuare în pag. IlI-a)
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O part» din sectorul zootehnia al gospodăriei de stat Burdujeni

ostat^u cea va

Producții

La sporirea producției agricole și reducerea prețului de cost al pro
duselor obținute în gospodăriile de stat contribuie, alături de alte mă
suri, mai buna profilare și specializare a producției acestor unități, po
trivit condițiilor pedoclimatice din fiecare zonă. In gospodăriile de stat 
din Trustul Gostat Suceava există, în această privință, o experiență po
zitivă. Un redactor al ziarului nostru a solicitat pe tov. Traian Corduban, 
directorul trustului, să ne vorbească despre rezultatele obținute.

Creșterea animalelor are o ponde
re mare în gospodăriile din trustul 
nostru. Pentru dezvoltarea continuă 
a șeptelului și sporirea producției 
s-a ținut seama de cîteva criterii 
de bază de ordin zoo-economic 
legate de specia și categoria de a- 
nimale preponderentă în gospodăria 
respectivă, de construcțiile existen
te, de distanța pînă la unitățile pre
lucrătoare a produselor dobîndite și 
de căile de acces, de posibilitatea asi
gurării unei baze furajere trainice, ex
periența cadrelor etc. Din 22 de gos
podării, vacile de lapte au fost re
partizate în 15 unități situate la dis
tanțe mici de centrele de colectare 
sau de fabricile prelucrătoare, sau 
în zona preorășenească cu posibili
tate de livrare a laptelui în tot 
cursul anului. S-au creat ferme pu
ternice, cum sînt cele de la gospo
dăriile de stat Cătămărești, Progre
sul, Fălticeni, Rădăuți, care la sfîr
șitul acestui an vor depăși, fiecare, 
1 000 de vaci.

Tineretul taurin femei de peste 6 
luni a fost repartizat în 5 gospodă
rii care cresc animale de prăsilă și 
livrează unităților specializate în 
producția de lapte juninci în luna 
6—7 de gestație. Aceste unități se 
ocupă de creșterea vițelelor de 6 
luni, clasate pentru prăsilă, iar vițe- 
lele care nu corespund acestui scop 
sînt crescute de cele patru gos
podării de stat care îngrașă bo
vine. Două dintre aceste îngră- 
șătorii sînt în zona de cultură 
a porumbului, Ripiceni și Albești, 
unde îngrășarea se face în principal 
cu tulpini de porumb, melasă și 
uree, iar celelalte două, Rădăuți și 
Burdujeni, folosesc în rația bovine
lor la îngrășat ciocălăi de porumb- 
uruiți, uree, borhot de cartofi de la 
fabrica de spirt Rădăuți. La fel, e- 
fectivele de porci au fost strîn- 
se în trei unități: Burdujeni, Leorda

Pe canalul Bega

ca întreg procesul de

unităților. Rezultatele

și Rădăuți, față de 14 cîte erau îna
inte.

Datorită acestor măsuri, s-a creat 
posibilitatea 
producție să fie condus din ce în 
ce mai bine de către specialiști, de 
conducerile 
obținute în ultimul trimestru al a- 
nului 1963 și în primele 5 luni ale 
acestui an sînt superioare tuturor 
realizărilor din perioada corespun
zătoare a anului 1962—1963. în pri
mul semestru al acestui an, cu toa
te neajunsurile legate îndeosebi de 
lipsa de furaje ca urmare a secetei 
din anul trecut, sarcinile la produc
ția globală și producția marfă au fost 
sistematic depășite. Producția de 
lapte obținută în primele 5 luni ale 
anului 1964 a fost de 1188 litri pe 
cap de vacă furajată, cu un consum 
de 1,08 unități nutritive pe litru de 
lapte. în aceeași perioadă, gospodă
ria de stat Progresul, de la un efec
tiv mediu de 746 vaci a obținut în 
medie, pe cap de vacă furajată, o 
producție de 1 218 1 lapte, cu un con
sum de numai 0,91 unități nutritive 
pe litru de lapte ; G.A.S. Șiret a 
înregistrat o producție medie de 
1 380 1 lapte pe cap de vacă furajată, 
cu un consum de 0,96 unități nutri
tive pe litru de lapte. Merită amin
tit faptul că la G.A.S. Progresul-Do- 
rohoi furajarea întregului efectiv de 
vaci în perioada 1 ianuarie — 15 
mai s-a făcut, în principal, cu tul
pini de porumb tocate și măcinate, 
înregistrîndu-se un consum de nu
mai 8 unități nutritive pe zi de fie
care vacă furajată.

Rezultate superioare celor înre
gistrate în anii anteriori s-au obți
nut și în cele trei gospodării care 
se ocupă de creșterea porcilor. 
In perioada 1 ianuarie—31 mai, 
la același efectiv de scroafe s-au 
obținut 31 043 purcei, față de 24 534

AU CIUT
0 PROPUNERE

In Capitală și în alte orașe din 
țară se fac eforturi pentru reduce
rea zgomotelor. O primă inițiativă, 
binevenită, a fost interzicerea cla
xonatului. I-au urmat alte măsuri, 
menite să asigure liniștea și odih
na cetățenilor. Citind în „Scînteia" 
scrisoarea intitulată „Unde se joa
că copiii", m-am gîndit să-mi spun 
și eu părerea. Locuiesc într-un 
cartier unde fiecare casă are o 
curte mai mult sau mai puțin spa
țioasă, dar cu suficient loc pentru 
joaca celor mici. Cu toate acestea, 
majoritatea copiilor se joacă în 
stradă. Este vorba, în special, de 
străzile Paris, arhitect Blank, Ar
gentina, Tirana, mica piață în care 
se întîlnesc aceste străzi. Deși pe 
aici este o circulație mare de ma
șini, vezi adesea grupuri de copii 
jucînd fotbal. Am fost de cîtéva 
ori martorul sforțărilor făcute de 
șoferi spre a preîntînipina acciden
tele. Pentru a feri de primejdie pe 
copii și pe conducătorii auto sînt de. 
părere că trebuie să se interzică jo
cul cu mingea în afara curților sau 
a terenurilor special amenajate. Cu 
atît mai mult cu cit jocul cu min
gea în stradă prezintă și alte ne
ajunsuri: lovirea trecătorilor, spar
gerea geamurilor și mai ales zgo
motul produs de cetele de „spor
tivi" care tulbură liniștea.

Ion NICHIFOR 
economist

SOLUȚIE POTRIVITĂ
Am constatat și eu că uneori gos

podăriile colective întîmpină greu-

p o r i t e
lapte

perioadă a anului trecut.în aceeași
Sporul mediu zilnic de creștere în 
greutate la porcii puși la îngrășat a 
fost de 0,560 kg față de 0,496 kg în pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, iar consumul specific pe kilo
gramul de spor a fost de 5 unități 
nutritive, față de 5,4 în 1963. 
Gospodăria de stat Leorda, în peri
oada 1 ianuarie—31 mai, la un e- 
fectiv mediu de 4 870 porci puși la 
îngrășat a înregistrat un spor mediu 
zilnic de creștere în greutate de 
0,650 kg, cu un consum de 4,6 unități 
nutritive pe kilogramul de spor. 
Rezultate bune au fost obținute și în 
gospodăriile de stat Burdujeni și Ră
dăuți. în felul acesta, s-a creat po
sibilitatea realizării planului de li
vrare la toate sortimentele în mod 
ritmic pe luni și chiar pe decade.

Prin urmărirea mai îndeaproape 
a desfășurării procesului de produc
ție pe faze, cunoașterea elementelor 
care asigură producții sporite, a 
componentelor prețului de cost, or
ganizarea muncii la nivelul brigăzii 
pe principiul gospodăririi chibzuite, 
s-a ajuns la realizarea de economii 
însemnate. în primele cinci luni din 
acest an, un hectolitru de lapte de 
vacă a costat cu 8 lei mai puțin față 
de cel produs în perioada corespun
zătoare a anului 1963. La tau
rinele la îngrășat, kilogramul de 
spor de creștere în greutate s-a rea
lizat la un preț de cost cu 1,16 lei 
mai mic decît în 1963, iar la porcii 
la îngrășat, cu 1,22 lei. A scăzut 
simțitor și prețul de cost la ouă.

Adoptarea unor forme superioare 
de muncă imprimă producției în 
gospodăriile agricole de stat un ca
racter industrial. în același timp sca
de simțitor dependența producției 
agricole de capriciile naturii. Prin 
ridicarea calificării muncitorilor, în
cadrarea unităților cu absolvenți ai 
școlilor profesionale și tehnice, oa
menii stăpînesc mai bine producția 
și obțin rezultate superioare față de 
cele ce erau dobîndite de lucrători 
necalificați.

Rezultatele înregistrate și experi
ența acumulată în această privință 
constituie o garanție că în viitor se 
va obține o producție agricolă ridi
cată în toate gospodăriile de stat 
din regiunea Suceava.

Șl NE-AU SCRIS
tăți cînd este vorba de executarea 
reparațiilor la autocamioane. In 
scrisoarea publicată recent în ziar 
s-au făcut cîteva propuneri, rămî- 
nînd ca forurile în drept să o alea
gă pe cea mai potrivită. Intre al
tele, se arăta că ar fi nimerit ca u- 
nele S.M.T.-uri, care au posibilități, 
să efectueze și reparațiile la auto
camioanele G.A.C. Lucrînd în ca
drul școlii profesionale de mecanici 
agricoli de pe lîngă S.M.T. Zalău, 
mi-am dat seama că această stați
une ar putea executa în bune con
diții reparații curente la autoca
mioane, dispunînd de utilaj și 
cadrele necesare. Ar mai trebui, 
bineînțeles, sä se asigure și piese
le de schimb și să se dea cuvenita 
aprobare.

Vaslle CARDOȘ 
maistru

LA EXPOZIȚIE Șl ÎN MAGAZINE
Am citit articolul „Intre tradiție 

și concepția modernă" privind orga
nizarea unor expoziții cu cele mai 
noi tipuri de mobilă. Am vizitat și 
eu multe expoziții de acest fel și 
mi-a plăcut modul în care produ
cătorii au reușit să îmbine linia 
modernă cu ceea ce este specific 
și tradițional în diferite localități 
din țară. Vreau să relev însă că 
puține dintre tipurile de mobilă 
expuse ajung în magazinele din 
orașele mai mici. Dacă la Brașov 
și Cluj, de exemplu, există o mai

CORNELIU LEU

„PUTER
se petre- 
1944, în- 

mari fră-

Acțiunea acestui roman 
ce in zilele lui octombrie 
tr-un port. O perioadă de 
mîntări social-politice, cînd masele 
populare, conduse de comuniști, dau 
bătălii decisive în marea luptă pen
tru cucerirea puterii ; o perioadă 
încă tulbure, cînd elementele reac
ționare, văzîndu-și amenințate pozi
țiile social- economice, opun o rezis
tență îndîrjită transformărilor revo
luționare, întrețin specula, pun la 
cale sabotarea producției cu spriji
nul autorităților aservite partidelor 
„istorice’. Un merit al romanului este 
de a fi înfățișat, în cadrul acestei 
evocări, o figură complexă, bine 
individualizată de luptător comu
nist, în persoana muncitorului Dră- 
gan, viitorul primar al orașului.

Romanul lui Corneliu Leu se ci
tește cu vădit interes. Scriitorul știe 
să realizeze în crescendo tensiunea 
dramatică, partea a treia a cărții 
fiind condusă cu un remarcabil simț 
pentru dinamica acțiunii. Mai ales 
în capitolul intitulat Blocada este re
liefată tăria morală a comuniștilor 
care — asediați în primăria minată 
din ordinul autorităților burgheze — 
organizează, cu riscul vieții lor, ac
țiunea maselor. Nucleul în jurul că
ruia cristalizează acțiunea romanu
lui este, cum spuneam, episodul fi
nal. Dar pînă atunci, autorul reali
zează filmul agitat al mulțimilor 
străzii, urmărește tribulațiile sufle
tești ale așa-zișilor apolitici, schițea
ză cîteva profiluri de mic-burghezi, 
pătrunde în culisele politicianismu
lui abject al marii burghezii. Pînă la 
un anumit punct, romanul propune 
lectorului o secțiune transversală în 
viața socială a unul oraș de pro
vincie în perioada imediat următoa
re insurecției armate, pentru ca apoi 

FLORIN MUGUR

„SERILE DIN SECTORUL NORD
Deși scris cu intenția vădită de a 

comunica exclusiv faptul „brut“, 
sustras oricărei literaturizări, volu
mul lui Florin Mugur forțează nu 
o dată granițele reportajului, qpro- 
piindu-se de literatura pe care o nu
mim de ficțiune. Jurnalul tînărului 
profesor din satul C. devine astfel - 
jurnalul unui scriitor deprins să ob
serve viața, familiarizat cu com
plicatul proces al selecției faptului 
semnificativ. Autorul face mai mult 
decît să relateze întîmplări : el schi
țează caractere, sugerează substanța 
dramatică a unor împrejurări, în
tr-un cuvînt, construiește. Dip un
ghiul oricăror exigențe ar fi privit, 
ale reportajului sau ale literaturii de 
invenție, cartea oferă imagini inte
resante, adesea emoționante, ale vie
ții dintr-un sat contemporan, ale 
universului spiritual inedit și bogat 
al omului de azi.

Autorul știe să descopere poezia 
sufletului omenesc în gesturi sau 
priviri, în compunerile naive ale 
elevilor sau într-un dialog oarecare. 
Dar preferă să n-o sublinieze nicio
dată, să-i lase cititorului satisfacția 
de a fi „descoperitorul“, în timp ce 
el transcrie obiectiv, nu însă fără o 
participare afectivă implicită, bio
grafii și fragmente de lucrări șco
lare, documente de arhivă și discuții 
purtate în clasă, la schelă ori pe 
stradă, relevînd de flecare dată noi : 
profiluri umane.

Investigînd discret viața intimă a 
eroilor săi, cunoscîndu-le problemele

mare varietate de sortimente, in 
unele localități, între care și orașul 
Aiud, se găsesc rar. Cele existente 
sînt învechite, greoaie, cu aspect 
neatrăgător. Magazinul prezintă 
rar noutăți, iar în depozit sosesc 
tot așa de rar tipurile solicitate de 
cetățeni. Cu prilejul organizării 
viitoarelor expoziții, propun să fie 
invitați și responsabilii acestor 
magazine spre a cunoaște și co
manda tipurile de mobilă moderne 
apreciate de cumpărători.

Ferencz VASILE
funcționar

VALOAREA „CĂRNII" VEGETALE
Intr-adevăr, ciupercile sînt foar

te apreciate pentru calitățile lor. 
Intr-un articol publicat recent e- 
rau numite, pe bună dreptate, car
ne vegetală. Intrucît cultura ciu
percilor mă preocupă de mai mul
tă vreme, am încercat să procur și 
eu miceliul, dar n-am reușit. La 
magazinele „Agrosem" din Doro- 
hoi, Iași, Botoșani, Suceava și Ră
dăuți, unde m-am adresat, mi s-a 
spus că nu au. In comuna noastră 

dori 
de
a- 
ne

sînt mulți colectiviști care ar 
să cultive ciuperci, dar n-au 
unde să procure miceliul. De 
ceea propun ca „Agrosem" să 
acorde sprijinul necesar.

Vaslle DUMITRESCU 
colectivist 

sfera narațiunii să se restrîngă la 
momentele trăite de grupul comu
niștilor aflațl în primăria dinamita
tă. Scriitorul izbutește să observe 
detalii semnificative ale vieții coti
diene și apoi, să le îmbine într-o 1- 
magine de ansamblu a orașului por
tuar. Din păcate, în multe locuri au
torul nu lasă faptele și personajele 
să vorbească de la sine, ci le înso
țește de comentarii a căror notă di
dacticistă diluează substanța epică 
a unor capitole.

Rămîne apropiat cititorului, cum 
spuneam, comunistul Drăgan — a 
cărui evoluție psihologică autorul o 
urmărește cu toată atenția. Este o 
evoluție rapidă, dar veridică, și la 
sfîrșitul cărții — dintr-un ins dotat 
cu calitățile unui comunist, dar încă 
nerelevate pe deplin — ne apare un 
om maturizat, oțelit, apt să conducă 
colectivități umane.

Celelalte personaje legate de e- 
roul central prin comuniune de idea
luri, tovarășii săi de luptă, rămîn 
însă cum s-a mal arătat, lipsite de 
un relief concludent, gravitează în 
jurul lui Drăgan fără a se impune 
prin vreo trăsătură distinctivă puter
nică. Ceva mai bine individualizate 
sînt cîteva personaje aparținînd fa
unei politicianismului burghez.

Dezvoltînd laturile reușite ale a- 
cestui roman — ne referim în spe
cial la capacitatea lui Corneliu Leu 
de a urmări mișcările unor 
largi de oameni, de a evoca atmo
sfera agitată a străzii, de a 
momente de tensiune epică — scrii
torul va trebui să depună mai de
parte eforturi în direcția adîncirii 
problematicii abordate, a conturării 
multilaterale a caracterelor umane.

mase

reda

Al. CĂPRARII!

iA

și preocupările, profesorul, dar mal 
ales scriitorul, participă la procesul 
de transformare a conștiințelor, in
tervine activ în educarea, pe temeiul 
unor noi valori etice, a spiritului și 
caracterului uman. Portretele și e- 
venimentele înfățișate dobîndesc vir
tuți literare tocmai datorită faptului 
că viziunea autorului este dialectică, 
trecînd dincolo de aparențe și dez
văluind contradicțiile interioare, 
nuanțele mișcării psihologice. Poves
titorul parcă are în permanență un 
„de ce“ întipărit pe buze, o curiozita
te vie, care nu e numai a pedago
gului ci și a literatului, și totodată 
dorința puternică de a aduce el în
suși modificări în felul de a gîndi și 
de a se comporta al personajelor 
sale. Raporturile directe, prietenești 
ce se stabilesc între profesorul-scrii- 
tor și elevii eroi îi înlesnesc acestuia 
realizarea unor profiluri umane care 
poartă pecetea autenticității ; Nico
lae Aurel, Avram Gheorghe, Stănescu 
Gheorghe, Popescu M. Ion, Costică 
Ion, Cotaru, Doban, Sică, Ioana Co- 
man sînt nume care trec din pagi
nile catalogului în cele ale cărții, 
căpătînd identitate și consistență, 
devenind prezențe literare.

Dacă apreciem simplitatea „seacă“ 
și convingătoare a relatării, ne in
trigă — cu atît' mai mult — acele 
stridente polemici ale autorului (cu 
nu știu ce viziune „citadină“, cu 
niște abstracte principii pedagogice, 
cu diverse incertitudini profesionale 
etc.) care dau nu numai un ton pu
blicistic mărunt, dar șl o notă arti
ficioasă unor pagini ale volumului, 
viabil șl atrăgător tocmai prin ele
mentul de viață ce-1 conține.

Fără îndoială că „Serile din secto
rul nord“ constituie pentru tînărul 
scriitor, pe lîngă o utilă experiență 
pedagogică, o tot atît de utilă expe
riență literară, un contact cu oameni 
ai vremii noastre.

Dumitru SOLOMON

TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra* (la Teatrul de vară din Par
cul Herăstrău) : Comedia erorilor — (o- 
rele 20). Circul de stat: O seară cu co
micul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ocolul Pămîntu- 
lul în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 18,15 cu seria de bilete nr. 
1160), Republica (9,30; 13; 18,30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Feroviar 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grlvița (9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina „Progresul“ (Str. Ion
Vidu nr. 5 — orele 21). Madame Sans- 
GBne — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15).
Kozara : Carpați (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Aurora (10; 12,30; 15; 17,30; 20; la grădină
— orele 20,30), Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 
20), Grădina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 20,30), Stadionul „Dlnamo“ 
(Șos. ștefan cel Mare — orele 20,45). 
Lumea mare a celor mici : • Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15; la grădină
— orele 20,30), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Șelterazada — cinemascop : Festi
val (8; 11; 14; 17; 20), Grădina „Festival* 
(Pasajul „Eforie" — orele 20,30), Grădina 
„Doina* (str. Doamnei nr. 9 — orele
21.15) . Slujnica : victoria (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30).  Am ajuns șl rege : Central (10,30: 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 
18; 20; la grădină — orele 20,30). Domni
șoara... Barbă-Albastră : Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,30; 20,30). Omul din fotografie: 
Union (15; 17; 19; 21), Crîngași (16; 18,15;
20,30).  Program de filme pentru copii : 
Doina (orele 10). Culisele varieteului: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Doi
colonel : Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.15) , Volga (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Un ciclu de filme documentare: Timpuri 
Noi (rulează de la orele 10 la orele 21

o Editura pentru literatură a pu
blicat studiul lui Tudor Vianu 
„Arghezi, poet al omului". Lucrarea 
urmărește evoluția temei poetice a 
dezvoltării umanității din literatura 
antichității pînă în epoca noastră, 
încadrînd poema argheziană „Cîn- 
tare omului" în istoria universală a 
acestei teme.

• Primele trei volume ale lucră
rii „Istoria limbii romîne" de acad. 
Al. Rosetti au fost retipărite de Edi
tura științifică într-o ediție revăzută 
și adăugită.

• Volumul de povestiri „Podul 
de aur" de Aurel Mihale a apărut 
la Editura militară.

• La Editura pentru literatură a 
văzut lumina tiparului volumul de 
versuri „Inima desenată" de Radu 
Boureanu.

L SARAȚEANU

„A C A S A LA

• „Tainicul arhipelag", se intitu
lează volumul de versuri semnat de 
Nicolae Țațomir, tipărit de Editura 
pentru literatură.

Colecția în jurul lumii, îngrijită 
de Editura tineretului, și-a cîștigat 
un meritat prestigiu în rîndul citi
torilor, prin publicarea unor intere
sante impresii de călătorie sem
nate de scriitori și publiciști ro- 
mîni sau străini. Pe linia acestei 
preocupări, în colecția amintită a 
apărut recent volumul lui L. Sără- 
țeanu „Acasă la...“. Autorul a re
curs la o formulă originală de pre
zentare a datelor oferite de reali
tate, invitîndu-ne să-1 însoțim în 
scurte, dar edificatoare vizite, „aca
să la... cîțiva prieteni ai tuturor ge
nerațiilor“. E o călătorie de-a lun
gul și de-a latul Europei, prin cetăți 
ale civilizației continentului nostru, 
în tovărășia unui ghid care cunoaș
te bine locurile și care a știut să 
selecteze date caracteristice privind 
cultura popoarelor, viața lor din 
trecut și de astăzi.

Vizitînd diverse orașe, autorul 
stăruie asupra monumentelor și ca
selor memoriale închinate lui Sha
kespeare, Dickens, Rubens, Chopin, 
Liszt, Respighi, lui Rousseau, Hugo, 
Goethe, poposește în cartierele sau 
locurile unde au trăit sau pe care 
le-au înfățișat în opera lor acești 
creatori, confruntînd trecutul cu 
imaginea realităților actuale. în a- 
ceste impresii de călătorie nu se dau 
date statistice privind economia sau 
aspectele sociale, dar în permanen
ță, prin caracterizări concise, autorul

în continuare). Frații corslcani — cine
mascop : înfrățirea între popoare (10; 
15; 17,15; 19,30), Unirea (11; 18; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). îndrăgostitul : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Imblînzitoril do 
biciclete — cinemascop: Dacia (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Asasinul din cartea de te
lefon : Buzești (15,15; 17,15; 19,15; 21,15; la 
grădină — orele 20,30), Melodia (10; 12; 
15; 17; 19; 21,15), Floreasca (10,30; 16;
18,15; 20,30), Patinoarul „23 August" (Bd. 
Muncii — orele 20,30). Cerul și mocirla: 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,30), Viitorul (16; 18,15; 20,30),
Drumul Sării (16; 18; 20). Fata din casa 
roșie : Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30).
Cuba’58 : Flacăra (16,30; 18,30; 20,30). Ro
sita : Vltan (16; 18; 20). Lumea comică 
a lui Harold Lloyd : Munca (15; 18,15;
20.30) , Colentina (15,30; 17,45; 20; la gră
dină — orele 20,30), Grădina „Vltan” 
(Calea Dudești — orele 21,15). Frumoasa 
americană : Popular (15; 17; 19; 21). Ta
xiul morții : Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină — orele 20,30). Feriga de aur — ci
nemascop : Cosmos (16; 18; 20). Dardée: 
Luceafărul (16; 18; la grădină — orele
20.30) . Totul despre Eva : Progresul (14,30;
17,15; 20), Arenele „Libertății“ (Str. 
11 Iunie — orele 20,45). Apartamentul — 
cinemascop: Lira (15; 17; 19). Anaconda: 
Ferentari (16,30; 18,30; 20,30). Dezrădăci- 
națll : Cotrocenl (16; 18; 20). Limuzina 
neagră — cinemascop: Pacea (16; 18,15;
20,30).  Un suris în plină vară : Grădina 
„Lira“ (Calea 13 Septembrie nr. 196 — 
orele 20,30). Divorț italian: Grădina „To
mis“ (Calea Văcărești nr. 21 — orele
20,30).

TELEVIZIUNE : orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru cei mici: 
Năzdrăvăniile vulpii (VIII) „Vulpișor 
salvat de... furnici“, adaptare și drama
tizare de Sergiu Milorian. 19,45 — Emi
siune de știință : „Dr. Victor Babeș", de

• La Editura tineretului s-au ti
părit într-un volum romanele lui 
A. J. Cronin „Anii adolescenței" 
și „Drumul Iui Shannon".

• Aceeași editură a publicat în 
colecția „Cele mai frumoase poezii" 

„Versurile" luiun volum din
Bertolt Brecht. Traducere și în
grijire de ediție de Demostene Bo
tez și Lazăr Iliescu. Cuvînt înainte 
de Paul Langfelder.

o La Editura pentru literatură 
universală au apărut în ultima vre
me :

— „Dafnis și Cloe“ de Longos, 
cunoscută lucrare în proză a litera
turii antice. Traducere, prefață și 
note de Petru Creția.

— „Clochemerle", roman de Ga
briel Chevallier. In romînește de 
F. Bninea-Fox. Cuvînt înainte de 
Constantin Prisnea.

— Două volume cuprinzînd 
„Povestirile din Canterbury" de 
Geoffrey Chaucer. Traducerea este 
semnată de Dan Duțescu, iar pre
fața de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Ilustrațiile și prezentarea grafică de 
Val Munteanu.

fixează o imagine precisă, reală, a 
societății contemporane, surprinde 
contraste edificatoare, sugerează 
transformările sociale profunde pe
trecute în Polonia și R. D. Germană. 
Anversul lui Rubens și Brugesul 
prin care a trecut Ulenspiegel, sau 
Bruxellesul nu sînt doar cetăți co
merciale din epoca lui Filip al II-lea, 
ci orașe vii ale vremii noastre. Este 
emoționantă și plină de dramatism 
opoziția dintre Weimarul lui Goethe, 
orașul unde a trăit acest mare uma
nist, creatorul lui Faust, și fostul 
lagăr al morții de la Buchenwald, 
cetate a obscurantismului și a bes
tialității fasciste.

Legăturile multiple dintre marii 
creatori și poporul lor sînt urmărite 
și pe cheiurile Tamisei, unde repor
terul pășește pe urmele lui Di
ckens, și în orașul de pe malul la
cului 
tatea 
aceea 
Senei
Gavroche, copilul Parisului.

Interesul pe care îl suscită volu
mul „Acasă la...“, se datorește și va
riatelor modalități publicistice folo
site de autor : întîlnim reflecții des
pre artă, descrieri concise ale unui 
reporter experimentat, note ale unui 
cronicar de politică externă. Este o 
carte care oferă cititorului o lectură 
atrăgătoare, instructivă.

Leman unde confruntă socie- 
din vremea lui Rousseau cu 
întîlnită astăzi, și pe malul 
unde reîntîlnește spiritul lui

Al. GlRNEAȚA

prof. dr. Emil Crăciun. 20,05 — Recital 
vocal-lnstrumental. 20,40 — Antologie
contemporană. 21,30 — „Muzica s-a în
drăgostit de Mamaia“ — film muzical. 
In încheiere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri tn țară : Vremea a fost instabilă, 

cu cerul variabil, mai mult senin, ex- 
ceptind estul Bărăganului și Dobrogea 
unde vremea a fost în general frumoasă, 
cu cerul mal mult senin. Au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse, înso
țite pe alocuri de descărcări electrice 
în Ardeal, Banat și Moldova, iar în Ol
tenia și Muntenia ploile au avut carac
ter izolat. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit cu intensificări din sectorul 
estic, apoi din vest. Temperatura aeru
lui a scăzut șl a înregistrat la orele 14 
valori cuprinse între 31 grade Ia Cala
fat șl Băileștl șl 14 grade la Săcueni. 
In București : Vremea a fost în general 
frumoasă, devenind instabilă în cursul 
după-amlezil, cînd cerul s-a înnourat șl 
au căzut averse de ploaie. Vîntul a 
suflat slab cu intensificări din sectorul 
estic. Temperatura maximă a atins 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 iulie a.c. In țară : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul variabil, mai mult se
nin noaptea și dimineața. Vor cădea ploi 
locale de scurtă durată. Vîntul vș su
fla potrivit. Temperatura în creștere u- 
șoară ; minimele vor fl cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 
grade. In București și pe litoral : Vreme 
ușor instabilă, cu cerul variabil, mal 
mult senin noaptea șl dimineața. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt potri
vit, temperatura în creștere ușoară,
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PE VAOEA
OLTULUI

Sanatoriul medical balnear Călimănești

‘^7 a

„Mi-a plăcut foarte multi" O a- 
preciere frecvent întilnlîâ In con
dicile de impresii ale stațiunii 

balneoclimaterice Căciulata

Fie iarnă sau vară, Valea Ol
tului oferă turiștilor și celor aflat! 
la odihnă frumoase priveliști. Sta
țiunile balneoclimaterice Govora, 
Olăneștl, Călimănești, Căciulata 
cunosc, în aceste luni de vară, o 
solicitare maximă. Aerul ozonat 
și mireasma pădurilor, potecile 
umbroase și izvoarele de apă atrag 
mii de oameni la odihnă și trata
ment. Dis-de-dimineafă începe a- 
nimația în stațiuni, îndeosebi la

cultural-artistice
seri literare, concursuri-ghicitoare, 
seri distractive pentru tineret, iar 
specialiști din diferite domenii iau 
parte la simpozioane, conferințe 
cu caracter tehnic, medical etc. 
La sfîrșitul perioadei de tratament 
a fiecărei serii se organizează 
concursuri cu premii pentru de
semnarea celui mai bun interpret 
vocal, instrumentist, cititor artis
tic etc. Împletind tratamentul cu 
voia bună, efectele curative ale 
apelor par a fi mai bune.

Text: Gh. VILCEANU 
Foto: M. ANDREESCU

izvoare.
Aici s-au asigurat oamenilor 

muncii veniți la tratament condiții 
bune de cazare și de hrană. La 
majoritatea vilelor și pavilioane
lor s-au efectuat reparații și rea- 
menajări. în vile s-a adus mobilier 
nou, a sporit gradul de confort. 
S-au făcut unele modernizări și 
reparații la cantine, care au fost 
dotate cu mașini electrice de spă
lat vase, injectoare și alte utilaje 
corespunzătoare. Recent, la Căli
mănești au intrat în iuncfiune un 
complex frigorific și o fabrică de 
gheată, un laborator de cofetărie.

înfrumusețarea stațiunilor a stat 
în atenția gospodarilor. Ei au 
plantat mii de flori de sezon, ar
buști ornamentali, iar la Călimă- 
nești-Căciulata au fost create două 
parcuri, se fac reparații de tro
tuare, lucrări de pietruire și as
faltări, se extinde rețeaua de apă. 
La Călimănești însă cîteva lucrări 
au fost sistate înainte de a se ter
mina — asfaltarea drumului spre 
gară pe o porțiune de 600—700 m 
și a celui de acces spre izvorul 
nr. 14.

Pentru folosirea plăcută a tim
pului liber, săptămînal se organi
zează excursii cu autocarele 
O.N.T. Carpați pentru vizitarea 
muzeelor, monumentelor istorice 
etc. Se fac plimbări spre Co- 
zia, „Masa lui Traian", „Iz
vorul lui Cuza", aflate în apro
pierea stațiunii. Localitățile cu

nosc si o intensă viată artistică.

Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
Teatrul tineretului, Teatrul satiric 
muzical C. Tunase din Capitală, 
Teatrul de stat „Al. Davila" din 
Pitești, Teatrul de estradă din 
Brașov, orchestrele „Doina Arge
șului“ din Pitești, „Cindrelul" din 
Sibiu și altele au dat aici specta
cole. Pe ecrane rulează cu regula
ritate filme. Pentru a asigura o 
varietate mai mare manifestărilor 

se organizează

25 de ani de la apariția 
ziarului „igazsăg"

Se împlinesc 25 de ani de la apa
riția în ilegalitate a primului număr 
al ziarului „Igazsăg“, organ în lim
ba maghiară al Comitetului Terito
rial din Transilvania și Banat al 
Partidului Comunist din Romînia. 
Incepînd cu primul său număr, zia
rul a oglindit lupta maselor condu
se de partid împotriva exploatării 
celor ce muncesc, pentru drepturi 
democratice, împotriva fascizării țăr 
rii și a pregătirilor de război între
prinse de clasele dominante.

După eliberarea patriei noastre, 
ziarul „Igazsăg“ ca organ al Comi
tetului regional Cluj al P.M.R. și al 
sfatului popular regional, alături de 
întreaga presă, a militat pentru în
făptuirea politicii partidului de con
struire a socialismului și apărare a 
păcii. „Igazsăg“ a mobilizat oamenii

muncii din regiune la transpunerea 
în viață a sarcinilor stabilite de 
partid pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii socialiste, pentru în
florirea științei și culturii, a militat 
permanent pentru adîncirea con
științei socialiste, educarea celor ce 
muncesc în spiritul patriotismului 
și internaționalismului socialist, 
pentru întărirea frăției de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și mino
ritățile naționale.

La a XXV-a aniversare a ziaru
lui, felicităm călduros colectivul re
dacțional și tehnic, corespondenții 
voluntari ai ziarului „Igazsăg“, urîn- 
du-le noi succese în munca rodnică 
pe care o desfășoară în slujba înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
nostru de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

INFORMAȚII
»

SEMNAREA UNEI CONVENȚII 
ROMÎNO-IUGOSLAVE

între 27 Iunie și 6 iulie 1964 au 
avut loc la Ministerul Afacerilor 
Externe tratative între, o delegație 
guvernamentală romînă și o dele
gație guvernamentală iugoslavă. în 
urma acestor tratative, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere reciprocă 
deplină, la 6 iulie a fost semnată 
Convenția privind desființarea vi
zelor pentru călătoriile în scop ofi
cial și particular între R. P. Romînă 
și R. S. F. Iugoslavia. Convenția va 
intra în vigoare după aprobarea ei 
de către guvernele celor două țări.

Convenția a fost, semnată în nu
mele guvernului romîn de I. Bălței, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar în numele guvernului 
iugoslav de Slavko Odici, ministru 
plenipotențiar în Secretariatul de 
Stat pentru Afacerile Externe. La 
semnare au fost de față Petru Bur- 
lacu, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, și funcționari 
superiori din M.A.E. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu ocazia tratativelor, Arso Mi
latovici, ambasadorul R. S. F. Iugo
slavia la București, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

După semnare, Petru Burlacu, 
secretar general al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, a oferit un dejun.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
CULTURALE A R. P. CHINEZE
După o vizită de trei săptămînl în 

țara noastră, în cadrul planului pen
tru aplicarea acordului de colaborare 
culturală și științifică dintrp R. P. 
Romînă și R. P. Chineză, delegația 
culturală chineză condusă de Hu 
Yu-djî, locțiitor al ministrului cultu
rii, a părăsit lüni dimineața Capita
la. La aeroport, oaspeții au fost con
duși de Dumitrii Popescu, Vicepre
ședinte ap Comitetului de Stat- pen
tru Cultură și Artă, de funcționari 
superiori ai C.S.C.A. și ai M.A.E. ■

Au fost de față Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

înainte de plecare, Hu Yu-djî a

(Urmare din pag. I-a)

pune probleme care solicită experiența 
reunită a executantului, fabricantului, cer
cetătorului și proiectantului. Orice proiect 
poartă semnătura arhitectului, inginerului 
și tehnologului : colectivul complex do 
proiectare. Dar, s-a subliniat, nu este de 
conceput o proiectare complexă fără ca 
autorii respectivi, de diverse specialități, 
să nu cunoască în mare și meseriile celor
lalți colaboratori. In lumina acestei indis
pensabile colaborări, cîteva probleme de 
interes comun — printre care realizarea 
halei universale, uzinarea elementelor ti
pizate și experiența de asamblare și mon
taj pe șantiere — au avut darul de a po
lariza atenția generală.

Ce este hala universală î Acea con
strucție care permite atît amplasarea unui 
număr mare de procese tehnologi
ce fără modificări structurale, cit și 
schimbarea în timp a acestor procese. 
Necesitatea universalității este impusă 
de rapida dezvoltare și perfecționare a 
procedeelor și mașinilor producției in
dustriale. Pentru a folosi o comparație, 
hala universală este asemănătoare unei 
haine care trebuie astfel croită încît să 
poată fi ușor adaptată pe un trup sau 
altul. Sau, cum se spune într-unul din 
referate: „Ideea generală care stă la baza 
rezolvării acestor hale este aceea ca 
prin folosirea unui sortiment de prefabri
cate unificat, prin combinații adecvate, 
să se poată asambla o serie de 
hale industriale cu diferiți parametri și 
cu diferite performanțe funcționale*. A 
reieșit încă o dată, în cadrul simpozionu
lui, că există posibilități de folosire în 
diferite industrii a acestui tip da hală.

Avantajele multiple, de la accelerarea 
ritmului execuției construcțiilor pînă la 
scăderea prețului de cost, pledează pen
tru folosirea halei universale — și iată 
de ce ea s-a înscris ca temă principală 
în planul Institutului de proiectări a con
strucțiilor tip și se bucură de o atenție 
mereu sporită din partea tuturor celor
lalte institute de proiectări industriale.

Prin intermediul referatului „Tehnolo
gia actuală și de viitor pentru uzinarea 
elementelor tipizate’ al inginerilor Mir
cea Borcoman și Constantin Ciolacu am 
făcut o călătorie prin cîteva „fabrici pro
ducătoare de fabrici“. Proiectată pe 
ecran, îndeosebi a părut interesantă teh
nologia în conveier, introdusă la I.P.E.C.- 
Brașov și I.P. „Progresul''-București. Insta
lațiile de formare se deplasează mecanic 
sau automat de-a lungul liniei tehnolo
gice, elementele prefabricate din beton 
armat — componente ale viitoarelor 
hale — închegîndu-se astfel treptat, în

condiții moderns. Urcate în vagon, ele 
pornesc apoi căfre șantierele de con
strucții, unde nu mai urmează decît să 
fie asamblate. CT. _l_ 
tori atestă, într-adevăr, 
tele constituie elementul 
țiun'ea de industrializare 
construcții“.

Din uzină, călătoria a 
șantiere, fiind călăuziți de alte două 
referate, unul prezentînd experiența fo
losirii elementelor prefabricate tipizate 
(ing. Ara Tacorian și ing. Anton Trelea), 
celălalt — influența tehnologiei de pre
fabricară și de montaj asupra proiectării 
clădirilor industriale (ing. Mircea Lupu). 
Este semnificativ că pentru punerea în 
operă a unui metru cub de beton armai 
monolit (deci cofraje, armături, turnarea 
betonului etc.) sînt necesare 39 de ore, 
pe cînd punerea în operă a aceleiași 
cantități de beton armat prefabricat, în 
elemente uzinate, necesită doar 5 ore de 
lucru. E lesne de înțeles de ce „șantie
rul — ca unitate de montaj — a devenit 
o mare aspirație a constructorilor*. Lirism 
tehnic...

Ridicîndu-se împotriva „montajelor 
Improvizate*, autorul ultimului referat 
propune o nouă soluție de montaj prin 
intermediul unei metode de proiectare 
pe machetă, subliniind că ea ar putea 
fi pusă la dispoziția șantierului drept 
călăuză pentru montajul halei. Salutară 
propunere. Ea s-ar cere extinsă și asu
pra celorlalte idei noi și îndrăznețe 
care se află cuprinse în materialele sim
pozionului. E de așteptat o largă difu
zare a lor, spre a deveni un bun nu nu
mai al participanților la simpozion, ci al 
tuturor unităților interesate, al arhitec- 
ților, inginerilor, proiectanților, al con
structorilor de pe șantiere. O bună pro
pagandă tehnică ar constifui-o și produ
cerea unor filme avînd ca temă noile 
metode 
pizate.

Păcat 
discuții, 
zionului 
cum sînt producerea și introducerea ma
terialelor noi în construcții. S-a mai re
proșat faptul că unele referate au fost 
lipsite de exemplificări, insuficient cri
tice, îngusiînd astfel bazele unei po
sibile dezbateri pe marginea lor. O pro
blemă cum este „Arhitectura clădirilor 
industriale cu elemente tipizate" nu s-a 
bucurat de tratare mai adîncifă, cum ar 
fi fost de așteptat. Tocmai de aceea, 
unii vorbitori și-au și exprimat regretul 
că timpul hărăzit discuțiilor a fost destul 
de redus.

Cifrele furnizate de au- 
că „prefabrica- 
de bază în 
a sectorului

ac-
de

pecontinuat p- 
alte două

avînd ca temS noile
de realizare a construcțiilor ti-

tnsă, așa cum s-a subliniat în 
că au lipsit din profilul simpo- 
unele teme de mare interes,

★
„Cu fața spre viitor“ — a fost una 

dintre principalele concluzii prezentate

RĂSFOIND PRESA
SAVANTUL PAULING DESPRE
PROBLEME INTERNAȚIONALE

de arh. Ladislau Adler, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S. In paralel cu aplicarea actua
lelor proiecte tip și cu introducerea struc
turilor mai avansate puse în discuție este 
necesar să se efectueze cercetări și' ex
perimentări mai sistematice de perspec
tivă. Ca metodă științifică, tipizarea tre
buie să conducă, prin analiză comparată, 
la soluții îmbunătățite din țoale punctele 
de vedere, chiar și la pereți, luminatoare, 
unde nu s-a ajuns încă la nivelul rezol
vărilor obținute la structurile construc
tive. Se pune problema găsirii unor so
luții mai elastice, adecvate mai multor 
ramuri industriale, care să țină pasul în 
același timp și cu dezvoltarea tehnolo
giei. După cum au arăta* și referatele, 
s-au dobîndit bune rezultate în ce priveș
te metodologia elaborării proiectelor. Ac
țiunea de consultare se cere însă adîn- 
cifă, iar una dintre forme ar fi crearea 
unui organ consultativ din care să facă 
parte cîte un reprezentant al fiecărui 
institut de proiectare, organism viu, re
ceptiv la cerințele vieții, ale progresu
lui tehnic.

Și încă o dată, în .concluzii, s-a accen
tuat necesitatea colaborării sfrînse, crea
toare, nu numai dintre arhitecfi, ingineri 
și tehnologi ci, în sensul cel mai larg, 
dintre toți factorii interesați în tipizarea 
clădirilor industriale de producție și in
dustrializarea execuției lor. Simpozionul 
a avut darul de a releva vastele posibi
lități creatoare dintr-unul din cele mai 
dinamice domenii de activitate străbă
tute de ritmurile înalte ale industrializă
rii socialiste.

Tipizarea : șantier de gîndire, inițiativă, 
creație.

declarat unui redactor al Agenției 
romîne de presă „Agerpres" :

.Săptămînile petrecute în Romînia 
ne-au dat prilejul să ne putem face 
o impresie generală despre felul în 
care se desfășoară opera de con
struire a socialismului în frumoasa 
dv. țară. Totodată, vizitarea centre
lor universitare București, Cluj, Iași, 
a Muzeului de artă al R. P. Romîne, 
a Muzeului satului, a Muzeului Bru- 
kenthal, ca și a altor instituții det 
cultură, ne-a dovedit eforturile fă
cute de partid și- guvern: pentru ca 
învățămîntul și cultura să devină ac
cesibile maselor populare.

Inteligența și hărnicia poporului 
romîn, care luptă cu entuziasm pen
tru construirea socialismului, nivelul 
de trai ridicat al locuitorilor ne-au 
impresionat profund. Vizitînd hidro
centrala de la Bicaz și Combinatul 
chimic de la Borzești am remarcat 
înflorirea industriei.

Rezultatele contactelor pe care 
le-am. realizat în cursul acestei vi
zite le vom împărtăși Ta reîntoarce
rea în țară și vom informa poporul 
nostru despre munca minunată ce se 
desfășoară în Romînia spre binele și 
fericirea omului.

*
Luni, delegația Uniunii Tineretului 

Comunist Leninist condusă de H, A. 
Vezirov, care a făcut o vizită înR. P. 
Romînă, a fost primită la C.C. al 
U.T.M. La întîlnire au participat Pe
tre Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., secretarii și membri ai Bi
roului C.C. al U.T.M. Discuția s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

în după-amiaza aceleiași zile, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, a oferit la sediul 
ambasadei o masă tovărășească în 
cinstea delegației U.T.C.L.

★
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Consiliului federativ pentru 
coordonarea cercetării științifice al 
R.S.F. Iugoslavia, care va semna 
convenția și planul de colaborare 
științifică între Academia R. P. Ro- 
nfiine și .acest consiliu, în . cadrul 
Acordului de colaborare tehnico- 
științifică încheiat între guvernul 
R.P.R. și guvernul R.S.F. Iugoslavia 
la 27 octombrie 1956. Delegația este 
condusă de dr. Ivița Marinici, secre
tar. general al Consiliului federativ 
pentru coordonarea cercetării știin
țifice al R.S.F. Iugoslavia.

★
La București au loc ■ în prezent 

lucrările de organizare a unei ex
poziții a industriei iugoslave. Pe o 
suprafață de 1 800 m.p., dintre care 
o treime în aer liber, vor fi expuse, 
între 15 iulie și 5 august, diferite 
produse care vor permite o cunoaș
tere mai largă a realizărilor indus
triei iugoslave. Locul ’ cel mai im
portant îl ocupă exponatele indus
triei de utilaj electric și electroteh
nic. Vor fi prezentate și unele din 
produsele industriei constructoare 
de mașini. Bine reprezentate vor fi 
și alte ramuri industriale.

(Agerpres)

Simpozion
Luni s-a deschis în aula Acade

miei R. P. Romîne cel de-al treilea 
simpozion de prospecțiuni geofizice 
și fizica scoarței globului în R. P. 
Romînă, organizat de secția de geo
logie și geografie a Academiei R. P. 
Romîne, Comitetul geologic, Minis
terul Industriei Petrolului și Chi
miei și Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice. La lucrările simpozio
nului participă cercetători specia
liști în geofizică din diferite institu
ții și întreprinderi de specialitate. In 
cadrul ședinței de deschidere au luat 
cuvîntul acad. Al. Codarcea, pre
ședintele secției de geografie și geo
logie a Academiei R. P. Romîne și 
președinte al Comitetului geologic, 
Ion Dumitru, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei, acad. 
Sabba Ștefănescu, directorul Cen
trului de cercetări geofizice ăl Aca
demiei R. P. Romîne. Lucrările sim
pozionului continuă.

Se montează o hală universală.» Macheta reflectă o realitate caracteris
tică șantierelor noastre: tipizarea construcțiilor

Cunoscutul savant american, de două 
ori laureat al Premiului Nobel, profeso
rul dr. Linus Pauling, a ținut la Mün
chen (R. F. Germană) o conferință pe 
tema „Știința în slujba dezarmării“. Re
producem după ziarul vest-german 
„Süddeutsche Zeitung" o relatare despre 
această conferință.

Profesorul L. Pauling, care întreprinde 
o călătorie prin R. F. Germană pentru a 
ține o serie de conferințe, a arătat în
tr-o primă cuvîntare la München grava 
primejdie pe care ar reprezenta-o pentru 
civilizație dacă, în caz de război atomic, 
s-ar folosi bombele nucleare stocate în 
prezent. „Războiul va deveni însă în viitor 
imposibil, dacă omenirea va manifesta su
ficientă rațiune pentru a împiedica propria

sa distrugere“;- Subliniind însemnătatea 
acordului privitor la încetarea experien
țelor atomice în trei medii, savantul a 
spus : Să sperăm că acest acord va fi 
urmat „de o serie întreagă de alte înțe
legeri. Această dezvoltare poate duce 
spre o lume a viitorului în care războiul 
să fie exclus pentru totdeauna".

„Popoarele trebuie să respecte prin
cipiile eticii și moralei" — a spus Pau
ling. Intre aceste principii și știință 
există o sfrînsă legătură. Experiențele cu 
arme atomice cauzează oamenilor daune 
serioase. Chiar și experiențele de pînă 
acum au adus daune, transmise prin ere
ditate, unui număr de circa 12 milioane 
de copii din lumea întreagă. Actuala 
rezervă de bombe nucleare este de cir
ca 320 000 megătone față de o mega- 
tonă în anul 1954. Nici un fel de diver
gențe și nici un fel de probleme între 
sfate nu pot justifica un război 
atomic. împotriva bombei atomice nu 
există o apărare eficace. în legătură cu 
aceasta, omul de știință a caracf^izaf 
construirea de adăposturi antiatoșnice

drept o „înșelătorie“. Asemenea adă
posturi nu oferă nici o siguranță la 
bombe cu calibru mai mare. Pauling a 
criticat așa-zisa „apărare civilă”, caracfe- 
rizînd-o drept „un fel de militarism", caro 
contribuie la sporirea primejdiei izbucnirii 
unui război. Datorită acestei „apărări*, 
oamenilor li se inoculează un fals senti
ment de securitate.

Pauling, ținâ .pronunțat. pentru admiterea 
Chinei la O.N.U.'

Trebuie împiedicată, de asemenea, a 
spus vorbitorul, răspîndirea armelor nu
cleare. Savantul s-a pronunțat pentru crea
rea unei zone denuclearizate, demilitari
zate în Europa centrală. „Adepții războ
iului rece sînt împotriva acestui plan pen
tru că se tem că el ar putea submina 
N.A.T.O. și că ar împiedica reînarmarea 
Germaniei occidentale*.

Vorbitorul s-a pronunțat împotriva 
participării Republicii Federale la for
țele atomice multilaterale ale N.A.T.O. 
în acest fel Republica Federală ar pufea 
atrage S.U.A. înfr-un conflict militar. 
„După demilitarizare, germanii trebuie 
lăsați să hotărască singuri în ce privește 
reunificarea“. Pauling a încheiat : „Noi 
trebuie să tindem spre o lume care să 
se călăuzească de dreptate și o legisla
ție internațională, și nu de forță. A sosit 
timpul ca războiul să fie eliminat*.

BOLIVIA DUPĂ ALEGERI

Ziarul englez „The Scotsman“ anali
zează intr-un articol situația din Bolivia 
în urma recentelor alegeri prezidențiale.

Președintele bolivian Victor Paz Esfens- 
soro, care la începutul lunii iunie a in
trat în ppsesia unui nou mandat prezi
dențial, vede acum că adversarii săi nu 
capitulează afit de ușor cum și-a închi
puit. După ce alegerile au fost lipsite a- 
proape de orice sens datorită boicotului 
lansat de toate celelalte partide, acum 
se vede clar că acestea sînt hofărîte să-și 
continue rezistența pasivă pînă vor socoti 
că a venit timpul să-și asume un rol mai 
activ.

Principalele partide care se opun gu
vernului lui Esfenssoro au format Frontul 
revoluționar național. Oponenții impor
tanți au fost trei fracțiuni ale partidului 
creștin democrat : creștin-socialiștii, so- 
cial-democrafii și falanga socialistă din 
Bolivia. Acum acestea au căzut de 
acord să aplaneze divergențele dintre

ele și să formeze un bloc comun. A- 
ceasta constituie o lovitură puternică^ 
pentru președinte, al. cărui partid, Miș
carea națională revoluționară (M.N.R.) 
este încă împărțit în urma rupturii cu 
fostul vicepreședinte Lechfn ' Jüan. 
Lechfn a devenit de fapt cel mai influ
ent adversar al guvernului, în parte da
torită abilității sale politice și în parte 
datorită popularității de care se bucură 
în rîndul unor sindicate miniere impor
tante.

într-o încercare de a submina influența 
fostului său coleg, președintele Estens- 
soro a căutat să promoveze un bloc 
sindical rival. Această încercare nu a 
prea reușit. Realitatea este că, înfruntat 
de sindicate și de partidele politice de 
opoziție, președintele are acum mai pu
ține șanse de a realiza ceva decît avea 
după 1952, în timpul primului mandat.

Prima victimă va fi țara, care se află 
înfr-o situație grea. Venitul pe cap de 
locuitor nu depășește 100 dolari anual, 
limita medie a vieții nu trece de 43 de 
ani, analfabetismul nici nu se poate 
calcula. Ca și alte țări din America La
tină, Bolivia continuă să sufere de pe 
urma înapoierii economice. In ciuda mi
lioanelor care au intrat în țară, volumul 
producției globale nu s-a schimbat mult

în ultimii ani. Prețurile scăzute oferite 
pentru minereul bolivian, precum și con
tinua lor fluctuație au consecințe foarte 
grave asupra situației economice a țării. 
Există o nevoie permanentă de a se im
porta cantități considerabile de produse 
agricole pentru a putea hrăni o populație 
de trei milioane și jumătate.

Fără îndoială că, în anii guvernării sale 
președintele Esfenssoro a depus unele 
eforturi pentru a schimba această situație. 
S-au construit drumuri și școli și s-au în
treprins unii pași în înfăptuirea reformei 
agrare. Dar toate acestea nu au reușit să 
scoată țara din ruină. Ținta atacurilor 
opoziției o constituie tocmai eșecul înre
gistra) de Esfenssoro în ce privește dez
voltarea țării conform cerințelor contem
porane.

Mecanismul cu ajutorul căruia Esfens
soro a schimbat constituția (pentru a 
rămîne mai departe în funcția de pre
ședinte) multora li s-a părut dubios, fapt 
ce a contribuit mult la crearea unui te
ren comun de alianță între forțele opo
ziției.

Azi pericolul constă în climatul de 
nesiguranță politică asemănător cu cel 
care, după 1952, a condus Bolivia spre o 
inflație violentă. Mulfi consideră că Her
nan Siles Suazo (fost președinte între 
1955 și 1960) este persoana care ar pu
tea oferi mai multe speranțe de stabili
tate. In momentul de față, Suazo s-a ală
turat lui Lechfn și celorlalte forțe din 
opoziție.

ÎN ȘEICATUL

Publicația americană „U. S, News and 
World Report" relatează despre situația 
din teritoriul Abu Dhabi, unde un șeic 
primitiv a pus mîna pe bogățiile terito
riului, lipsind populația de drepturi ele
mentare.

în acest colț scăldat în soare din Pe
ninsula Arabică, un șeic analfabet adună 
ceea ce în curînd ar putea deveni 
una din cele mai mari averi. Șeicul mul
timilionar este Shakbout Ben Sultan. în 
vîrstă de 60 de ani, el este sfăpînul ab
solut al unei fîșii de pustiu numită Abu 
Dhabi, unde noi și fantastice puțuri de 
petrol sînt săpate de companiile petro
liere occidentale.

Milioane de dolari anual — circa 25 
milioane în 1964.— se scurg In buzunarul 
șeicului, care conduce un șeicat-protecto- 
raf britanic și care nu are nici buget și 
nici vreo formă de guvern reprezentativ. 
Populația din întreg Abu Dhabi — care 
cuprinde orașul Abu Dhabi și alte cîteva 
sate împrăștiate într-o regiune pustie ceva 
mai mare decît Belgia — este sub 20 000 
oameni.

Pînă în prezent, după doi ani de ve
nituri uriașe stoarse de pe urma petro
lului, există puține semne de transformări 
în Abu Dhabi. Orașul Abu Dhabi s-a 
schimbat puțin față de satul adormit de

ABU DHABI
pescari dinainte. Orașul are numai două 
drumuri pavate. Nu există un sistem de 
canalizare, nici o iluminare a străzilor, de 
.asemenea; nîA exisfă electricitate în majo- 
ritâtea locuințelor. Cei mai mulți oameni 
scot apa’din aceleași puțuri pe care le-au 

..folosit secole de-a rîndul. Chiar și puținii 
negustori căre o duc bine din punct 
de vedere financiar trăiesc în colibe. Prea 
puține îmbunătățiri au fost făcute în ora
șul Abu Dhabi de la descoperirea petro
lului. Numărul populației a crescut de la 
3 500 la 5 000, în special ca rezultat al 
sosirii străinilor plini de speranță, care au 
mirosit potențialul unui teritoriu bogat în 
petrol și care sînt în căutarea unei șanse 
de a se îmbogăți.

Ce se înfîmplă cu toți banii realizați 
de pe urma petrolului ? Unde se duce ve
nitul ? Răspunsul pare să fie că majorita
tea banilor se duc la bancă, și rămîn a- 
colo. Din ziua în care a descoperit că 
este pe cale să devină bogat, șeicul din 
Abu Dhabi a acționat ca un om care este 
hotărît cu orice preț să facă avere. Timp 
îndelungat, el nu a putut fi convins că 
trebuie să-și depună banii la bancă, si 
cerea bani gheață, pe care îi ținea în 
lăzi sub pat. Nu de mult, el s-a lăsat, în 
sfîrșit, convins să-și depună capitalul la 
bancă, dar pînă în prezent s-a abținut să 
investească ceva în valori.

Șeicul a fost de acord, în principiu, 
cu un eventual plan de dezvoltare, 
referindu-se la astfel de lucrări ca dru
muri noi, un nou port și un aeroport, și 
aducerea apei printr-o conductă dintr-o 
oază apropiată. Dar cînd se ajunge la 
semnarea contractului pentru un anumit

proiect, el devine deosebit de bănuitor, 
se tîrguieșfe la nesfîrșit și rareori încheie 
un contract.

Cel puțin opt din cei 14 șeici care.l-au 
precedat au fost otrăviți de rude și nu
mai despre doi se știe că au murit de 
moarte naturală în cei 170 de ani ai di
nastiei.

Antreprenorii plini de speranță vin și 
umblă prin Abu Dhabi, plecînd de obicei 
cu mîna goală. Uneori șeicul este verbal 
de acord asupra unui contract, iar a doua 
zi își schimbă brusc părerea. Un antre
prenor care vrea să facă ceva ce nu-l 
cosfă nimic pe șeic, o duce mai bine. 
Atunci cînd se construiește ceva, șeicul 
nu vrea să folosească construcția respec
tivă. Așa este cazul cu noul chei de la 
marginea orașului. Șeicul le-a pus în ve
dere proprietarilor de vase să folosească 
vechiul chei cîf de mult posibil, de
oarece nu vrea ca cel nou șă fie lovit.

Dorința șeicului de a face economii l-a 
dus la multe practiçi pe care adversarii lui 
le numesc adevărate nimicnicii. El și fa
milia sa au conturi încărcate în toate pră
văliile din oraș. Unele din aceste conturi 
nu au fost niciodată plătite, de cînd au 
fost deschise. Șeicul rămîne în urmă cu 
plata salariilor funcționarilor săi. Chiar 
membrii propriei forțe de poliție nu pri
mesc salariul luni de-a rîndul.

Unii negustori din Abu Dhabi au ce
rut în ultimele luni permisiunea de a cum
păra pămînt pe care au construit case. Ei 
au fost aruncați afară de șeic. Vreo doi 
din aceștia sînt foarte bogați, dar trebuie 
să continue să trăiască în colibe cu aco
periș de stuf. Unui locuitor din Abu Dhabi 
care a construit o casă fără a cere mai 
întîi permisiunea, i s-a spus după termi
narea ei că a devenit proprietatea șeicu
lui și nu se poate atinge ,de ea.

întreceri internaționale ale sportivilor noștri
POLO. leii, în bazinul din parcul 

sportiv Dinamo, echipa olimpică de 
polo pe apă a țârii noastre a repur
tat o frumoasă victorie internaționa
lă, învingînd cu scorul de 4—3 (0—1; 
1—2; 2—0; 1—0) echipa U.R.S.S. 
Deși au lost conduși cu 0—2 și 1—3, 
jucătorii noștri au găsit resurse fizi
ce să egaleze și apoi sâ înscrie 
punctul victorios. Jocul a fost condus 
de maghiarul Istvan Bartaliș.

LUPTE. După trei zile de întreceri 
pe podiumul montat în incinta pati
noarului „23 August* din Capitală 
au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de lupte clasice și libe
re, la care au participat sportivi din 
12 țări. Luptătorii romîni au avut o 
frumoasă comportare, repurtînd vic
toria în 4 categorii la „clasice* și în 
tot atîtea la „libere*. In competiția 
de lupte clasice, primul loc a fost o- 
cupat de D. Pîrvulescu (52 kg), I. 
Cernea (57 kg), I. Țăranu (78 kg) și 
Gh. Popovici (87 kg). La „libere* au

obținut victorii Gh. Tâpălaga (52 kg). 
Al. Geantă (63 kg), P. Cîroiumaru 
(70 kg) și I. Popescu (78 kg). Dintre 
luptătorii oaspeți, o frumoasă impre
sie au lăsat S. Dimitrios (Grecia), I. 
Guttman (R. P. Ungară), Svenson 
(Suedia) și Semion (R.S.S. Bielorusa).

BASCHET. Selecționata masculină 
de baschet (tineret) a R. P. Chineze 
și-a început turneul în țara noastră, 
jucînd la Oradea în compania selec
ționatei orașului. Baschetballștii ro
mîni au terminat învingători cu sco
rul de 63—60 (29—31).

ÎNOT. La Belgrad s-a disputat un 
concurs internațional de natație cu 
participarea unor înotători din R. P. 
Romînă, R.P. Ungară, Austria, Italia, 
R.S Cehoslovacă, R.P. Bulgaria și 
R.S.F. Iugoslavia. Proba de 100 m li
ber a revenit austriacului Koelly în 
56”8/10. Voicu s-a clasat pe locul 6 
cu l’00"4/10. T. Șerban a ocupat lo
cul 6 în proba de 100 m spate, fiind 
cronometrat în l’08’’6/10.

In cîteva rînduri
• Astăzi so dispută ultimele două me

ciuri aie campionatului categoriei A de 
fotbal : C.S.M.S. Iași—rU.T.A. și Siderur- 
gistul Galați—Știința Timișoara. Stațiile 
noastre de radio vor transmite cu înce
pere din jurul orèi 18,25 aspecte din re
priza a doua a acestor meciuri. Transmi
sia se va face pe programul I.

® Cea de-a 5-a etapă a Turului ciclist 
al Franței pentru amatori s-a disputat 
contra-cronometru individual pe distanța 
de 36 km. (TarascOn—Foix)'șî tf fost cîști- 
gată de francezul Letort în. 51136’’ Cla
samentul general individual. are în frunte 
pe Garcia (Spania), urmat de Gismondi 
(Italia) lâ 24'’ Iu Turul Franței Rezervat 
profesioniștilor a fost zi de odihnă.

• Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurat în localitatea ■ Los Altos (Ca
lifornia), echipa clubului sportiv Santa 
Clara a stabilit un nou record mondial în 
proba feminină de ștafetă 4X100 m mixt 
cu timpul de 4’38’T/10.

• In prezența a peste 40 000 de spec
tatori, la . Stockholm a avut loc meciul de 
box dintre ..greii” Floyd Patterson și 
Eddie Machen, contînd ca semifinală pen
tru desemnarea viitorului adversar al cam
pionului lumii, Cassius Clay. După 12 re
prize, victoria a revenit la puncte lui 
Floyd Patterson.

© Pe stadionul, din Berlinul occidental 
s-a disputat un mare concurs internațional 
de atletism cu participarea unor sportivi 
din 10 țări. Atleta franceză Maryvonne 
Dupureur a parcurs distanța de 800 m 
plat în 2’03’’9/10 (nou record francez), 
timp care constituie cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.
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întrevederea
dintre tovarășul Gheorghe Apostol 
și președintele Austriei A. Schärf

Festivitățile din Malawi A

LA GENEVA AU ÎNCEPUT CONSULTĂRI Tratativele pentru formarea

VIENA 6. — Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite : Prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Apostol, împreună cu Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și alte persoane oficiale 
care-1 însoțesc au făcut luni o vizită 
președintelui Austriei, dr. Adolf 
Schärf, care s-a întreținut cordial cu 
oaspeții romîni. Tot în cursul primei 
zile, oaspeții romîni au făcut vizite 
cancelarului Austriei, dr. Iosef Klaus, 
vicecancelarului dr. Bruno Pitter- 
mann, precum și primarului orașului 
Viena, Franz Jonas. Pretutindeni ei 
au fost primiți călduros.

Luni la prînz, vicecancelarul Aus
triei, dr. Bruno Pittermann, a oferit 
în cinstea oaspeților o masă la hote
lul „Sacher" din Viena. La masă, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au participat printre 
alte personalități Alfred Maleta, pre
ședintele Consiliului Național, Karl 
Waldbrunner, al doilea președinte al 
Consiliului Național, Rudolf Salin
ger, președintele Camerei de comerț, 
dr. Franz Jonas, primarul orașului 
Viena, și alții.

După amiază oaspeții romîni au 
vizitat orașul Viena, iar seara vice
cancelarul Austriei, dr. Bruno Pit
termann, a oferit o recepție pe va
sul „Stadtwien“ pe Dunăre.

BLANTYRE 6 (Agerpres). — Du
minică și luni s-au desfășurat festi
vitățile proclamării independenței 
statului Malawi. După ce pe stadio
nul din Blantyre, în prezența a 
40 000 de africani și a oaspeților so
siți din peste 80 de țări, a fost 
coborît steagul britanic și înălțat 
drapelul național al noului stat — 
Malawi — purtînd culorile roșu, ne
gru, verde, pe străzilă orașului au 
avut loc manifestații populare. Se 
scanda : „Ufulu“, „Ufulu“ (Liber
tate).

în după-amiaza zilei de 6 iulie gu
vernul condus de dr. Hastings 
Banda a depus jurămîntul.

V

ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ guvernului italian într-o nouă fază

Azi la Bruxelles

CONFERINȚĂ ț
PENTRU TRANSFORMAREA 
BAZINULUI MEDITERANEAN
ÎNTR-O ZONĂ DENUCLEARIZATĂ

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai „celor șase“

BRUXELLES 6 (Agerpres). — Mi
niștrii afacerilor externe al celor 
șase țări membre ale Pieței’comu
ne vor avea o scurtă reuniune azi la 
Bruxelles consacrată în special fu
ziunii executivelor vest-europene 
(C.E.E., C.E.C.O., Euratom) și rela
țiilor cu Austria. Consfătuirea nu 
va lua hotărîri asupra fondului pro
blemelor. -Miniștrii vor aborda în 
mod formal reforma instituțiilor 
vest-europene, care ar trebui în 
principiu să intre în vigoare anul 
viitor sub forma unei comisii unice 
ale celor trei organisme vest-euro
pene. Cu acest prilej se va discuta 
componența viitoarei comisii unice, 
problemă asupra căreia țările Pieței

comune nu au realizat un deplin a- 
cord. Se știe că Olanda s-a declarat 
împotriva formării acestui nou or
ganism din 9 reprezentanți, cerînd 
ca numărul lor să fie de 14. Agenția 
France Presse arată că există posi
bilitatea ca Luxemburgul să nu ac
cepte fuziunea celor trei organisme 
vest-europene dacă nu va primi 
compensații pentru retragerea se
diului C.E.C.O. din Luxemburg. Co
misia C.E.E., care a examinat pro
blema eventualei asocieri a Austriei 
la Piața comună, a elaborat un ra- 
port care subliniază necesitatea în
ceperii cît mai rapide a negocierilor 
cu Viena.

S. U. A. După adoptarea definitivă a legii
drepturilor civile

NEW YORK 6 
gea cu privire la 
început să se aplice în numeroase 
localități din sudul S.U.A., care pî
nă nu de mult erau teatrul unor 
violente incidente rasiale. Accesul 
populației de culoare în hoteluri, 
cafenele, restaurante, cinematogra
fe și alte locuri publice, în care în 
trecut nu aveau acces, întîmpină în

(Agerpres). — Le- 
drepturile civile a

general mal puțină rezistență decît 
se așteptau sudiștii segregaționiști.

în același timp, din alte localități 
din sudul S.U.A. se anunță că nu
meroase magazine, restaurante, ho
teluri și cinematografe au fost în
chise pentru a nu se aplica legea.

ALGER. 6 Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite ! La 6 iu
lie, în sala Aletti din Alger și-a în
ceput lucrările Conferința interna
țională pentru transformarea bazi
nului mediteranean într-o zonă 
denuclearizată, convocată la iniția
tiva Comitetului partizanilor păcii 
din Algeria. Conferința este prezi
dată de conducătorul delegației al
geriene, Mohamed Yazid. La confe
rință participă reprezentanți ai 
organizațiilor pentru apărarea păcii 
din Albania, Algeria, Republic^, A- 
rabă Unită, Cipru, Franța, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Liban, Libia, Ma
roc, Siria, Spania, Tunisia, Turcia. 
Sînt prezenți, de asemenea, obser
vatori din partea organizațiilor care 
luptă pentru pace din țările afri
cane, arabe, din Asia, Europa șl 
America Latină, precum și oameni 
de știință și conducători sindicali, 
în calitate de observatori. La confe
rință participă acad. Miron Nico- 
lescu, ca reprezentant al mișcării 
pentru pace din R. P. Romînă.

Lucrările Conferinței au fost des
chise de președintele Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
Ben Bella, care în numele Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare 
Națională, al guvernului și al po
porului algerian, a salutat pe parti
cipant! și a urat Conferinței succes, 
exprimîndu-și în același timp spe
ranța că aceasta va adopta rezoluții 
practice de natură să contribuie la 
denuclearizarea Mării Mediterane și 
să îndepărteze pericolul nuclear.

© Primele întrevederi ale
• Situația în insula

GENEVA 6 (Agerpres). — Media
torul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuo
mioja, care a sosit la Geneva în ve
derea unor consultări în problema 
cipriotă, a avut o întrevedere cu mi
nistrul de externe al Ciprului, Spy
ros Kyprianu. Ministrul cipriot a re
afirmat din nou punctul de vedere 
cipriot, precizînd că singurul organ 
competent a se ocupa de măsurile 
ce trebuie luate în vederea soluțio
nării crizei din insulă este O.N.U.

Agenția Reuter, referindu-se la Ayios Theodoros, 
surse bine informate, subliniază că 
Sakari Tuomioja a cerut guvernelor 
Greciei, Turciei, Marii Britanii și Ci
prului să numească un reprezentant 
permanent la Geneva, care să ia 
parte la viitoarele negocieri pe care 
intenționează să le inițieze în vede
rea găsirii unei soluții în problema 
cipriotă.

Se relatează că. în aceeași proble
mă, fostul secretar de stat american, 
Dean Acheson, reprezentant personal 
al președintelui Johnson la tratati
vele în problema Ciprului, a sosit 
duminică la Geneva, unde urmează

mediatorului O. N. U.

se întîlnească cu Sakarl Tuomlo- 
De asemenea, se așteaptă să so-

să 
ja. 
sească la Geneva și secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, pentru a 
participa la tratative.

NICOSIA 6 (Agerpres). — Dumini
că, în regiunea muntelui Kyrenia 
s-au produs o serie de incidente în
tre cele două comunități cipriote. 
După cum informează agenția France 
Presse, schimburi sporadice de focuri 
au avut loc în localitățile Piyenia și 

teatrul unor vio
lente incidente petrecute cu o săp- 
tămînă înainte. Se relatează că poli
ția cipriotă a arestat doi ciprioți 
greci vinovați de uciderea, în apro
piere de Larnaka, a unui cipriot 
turc. Cei doi vor fi traduși în fața 
instanțelor de judecată. La Fama
gusta a avut loc în aceeași zi o ma
nifestație cu prilejul căreia a luat 
cuvîntul fostul lider al unităților de 
partizani Eoka, generalul Grivas. 
Potrivit agenției France Presse, Gri
vas a declarat că a sosit în Cipru 
pentru a lupta în vederea unirii Ci
prului cu Grecia („Enosis").

ROMA 6 (Agerpres). — Condu
cerea Partidului social-democrat 
italian a aprobat în unanimitate o 
declarație prin care acordă pre
ședinților grupurilor parlamentare 
social-democrate dreptul de a trata 
în vederea constituirii unui nou gu
vern de centru-stînga, în spiritul 
ordinei de zi adoptate de către con
ducerea partidului, la 27 iunie. A- 
ceastă ordine de zi prevedea ca 
politica de centru-stînga să fie fon
dată pe o „solidaritate guverna
mentală loială, vizînd apărarea pu
terii de cumpărare a salariilor și 
menținerea nivelului locurilor de 
muncă, în așa fel încît să fie posi
bilă aplicarea reformelor, putînd 
asigura muncitorilör o prezență mai 
determinantă în viața statului“.

Acceptarea de către conducerea 
Partidului social-democrat de a 
participa la tratativele în vederea

formării unui nou guvern de cen
tru-stînga italian urmează hotărîrii 
similare a Comitetului Central al 
Partidului socialist italian, care a 
aprobat tezele susținute de Pietro 
Nenni și Francesco de Martino, fa
vorabile unei reconstituiri a coali
ției guvernamentale de centru-stîn
ga, condusă de Aldo Moro.

Agenția Associated Press apre
ciază că, în ciuda faptului că toate 
cele patru partide politice italiene 
din fosta coaliție guvernamentală 
au acceptat să ducă tratative în 
vederea constituirii unui nou guvern 
de centru-stînga, observatorii poli
tici de la Roma „sînt reținuți în a 
prezice un succes sigur al acestuia“. 
Potrivit agenției, se așteaptă ca în
tre Moro și liderii celorlalte trei 
partide din fosta coaliție guverna
mentală de centru-stînga să aibă 
loc tratative dificile.

Noi obiective industriale 
intrate in funcțiune

Vizita delegației MAN. 
in R. P. Bulgaria

Expoziție „Arhitectura 
in R. P. Romină“ 
deschisă la Detroit

A-SOFIA 6. — Corespondentul 
gerpres, C. Linte, transmite :

Delegația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne care se află 
în R. P. Bulgaria la invitația Bi
roului Adunării Populare, a vizitat 
în cursul zilei de luni muzeul et
nografic din orașul Plovdiv. însoți
tă de Sava Dîlbokov, șeful secției 
plan-finanțe a C.C. al P.C.B., și 
Gheorghi Petkov, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului Popu
lar al orașului Sofia, delegația ro
mînă a vizitat complexul industrial 
„Marița-Est“ din apropierea orașu
lui Stara Zagora, termocentrala și 
mina „la zi“ Troianovo I din apro
pierea complexului, orașul Stara Za
gora și combinatul de îngrășăminte 
azotoase din apropierea orașului.

LaDETROIT 6 (Agerpres).
Detroit s-a deschis expoziția „Arhi
tectura în R. P. Romînă“. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de dr. 
Lesile Brady, director adjunct al 
Agenției de informații a S.U.A. 
(USIA), care a reprezentat Departa
mentul de Stat. A luat de asemenea 
cuvîntul Ion Bașchiru, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Romîne 
în S.U.A.

Asistența a manifestat un deosebit 
interes față de realizările prezentate 
în expoziție. înainte de deschidere 
arhitecții romîni, c,e însoțesc expo
ziția, au ținut o conferință de presă.

Expoziția va fi deschisă la Detroit 
pînă la 12 iulie, 'după care va fi pre
zentată la New York.

MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite : în 
R.S.S. Turkmenă au intrat în func
țiune cîteva obiective industriale 
importante — complexul de instala
ții pentru prelucrarea primară a 
petrolului și o instalație pentru fa
bricarea bitumului în cadrul rafi
năriei de la Krasnovodsk, magistrala 
de gaze Kotur-Tepe-Belek-Krasno- 
vodsk și fabrica de negru de fum 
de la Celekensk.

Prin intrarea în funcțiune a insta
lațiilor de la Krasnovodsk produc
ția de derivate petroliere ale Turk- 
meniei crește cu 150 la sută, iar cap
tarea și folosirea gazelor ca produ
se secundare de patru ori. Fabrica 
de la Celekensk va livra industriei 
de cauciuc importante cantități de 
negru de fum.
în fotografie : vedere a noii secții 
de prelucrare a petrolului de la 

Krasnovodsk

O delegație 
de specialiști din R.D.G. 
vizitează Anglia

BERLIN 6 (Agerpres). — După 
cum transmite A.D.N., o delegație 
de specialiști din industria de ma- 
șini-unelte din R.D. Germană a ple
cat la Londra, în conformitate cu o 
înțelegere intervenită între Camera 
pentru comerțul exterior a R.D.G. 
și cercurile economice britanice. De
legația germană va vizita Sheffield, 
Glasgow și alte centre industriale 
importante, pentru a se informa a- 
supra nivelului tehnic al industriei 
constructoare de mașini-unelte din 
Anglia. Totodată, delegația R.D.G. 
va vizita expoziția de mașini-unelte, 
care are loc la Londra și la care vor 
fi expuse și produse ale R.D.G.

NOTE
Seul. In timpul puternicelor demonstrații care au avut loc de curînd în 

Coreea de sud
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ROY WELENSKY
IESE DIN ANONIMAT

Roy Welensky, fostul prim-mi- 
nistru, de tristă faimă, al fostei 
Federații Rhodesia șl Nyassaland, 
trecuse aproape tn anonimat. Me
todele sale de reprimare a miș
cării de eliberare a populației a- 
fricane au trezit atîta indignare 
încît el devenise incomod chiar 
și pentru cercurile politice ale 
căror interese le promova. Cam
pion de box pe vremuri la cate
goria grea, Welensky „boxa" și 
în politică dar... fără mănuși. Ne
consolat probabil cu situația de 
a fi garat pe linie moartă, zilele 
trecute el a publicat în revista 
„Time and Tide“ un articol, inti
tulat cu modestie : „De ce con
damn eu O.N.XJ".

Sub imperiul realităților, în in
troducerea articolului se face 
constatarea : „Majoritatea oame
nilor ar fi de acord că o trăsă- Iată de ce în articol — exprimîn- 
tură caracteristică a Africii de 
azi este revendicarea acestui vast 
continent privind ruperea ime
diată a legăturilor coloniale și 
cererea de autoguvernare pe baza 
unui vot pentru fiecare om". 
Dacă ținem seama de concepțiile 
lui Roy Welensky, putem trece 
cu vederea felul cum sînt folo
site modurile verbelor în fraza de 
mai sus : ar fi de acord în loc de 
este de acord.

După aceasta, Welensky tși 
dezlănțuie atacul anunțat in titlu, 
înveninat peste măsură de fap
tul că tn ultimii ani O.N.U. a

devenit unul din forurile unde 
s-a făcut auzită năzuința spre li
bertate a popoarelor africane. 
Recunoscînd că în cadrul O.N.XJ. 
problemele lichidării colonialis
mului ocupă un loc însemnat, 
autorul articolului este șocat de 
faptul că votul țărilor afro- 
asiatice la O.N.XJ. nu este acordat 
„pe criteriul numărului popu
lației, bogăției sau puterii mili
tare". Aici, Welensky este con
secvent cu sine însuși. El se ridi
că mai întîi împotriva dreptului 
la vot „pentru fiecare om". In 
urmă cu doi ani, la alegerile pen
tru parlamentul federal, partidul 
condus de Welensky a „obținut" 
55 mandate din 59, după ce a ră
pit dreptul la vot aproape tutu
ror africanilor care constituie 90 
la sută din populația federației.

fricii — sărăcia pi foametea". 
Dar tn continuare, se spune tex
tual : „Cînd Congoul (cu capitala 
la Leopoldville) a devenit inde
pendent tn 1960, nu existau me
dici congolezi calificați, nu existau 
surori calificate, exista un singur 
avocat calificat pi doar un pumn 
de funcționari superiori califi
cați". Oare nu vede Welensky

Rezultatele alegerilor municipale din Grecia
ATENA 6 (Agerpres). — Dumi

nică au avut loc în Grecia alegerile 
municipale. Aproximativ 5 milioane 
de cetățeni au fost chemați să alea
gă pe viitorii primari și membri ai 
consiliilor municipale din 225 de 
orașe și 5 803 comune. Rezultatele 
definitive ale alegerilor vor fi cu
noscute în cursul următoarelor zile.

La Atena candidatul favorabil 
Uniunii de centru (partidul de gu- 
vernămînt) a totalizat 38 la sută din 
voturi, față de 31 obținute de can
didatul de dreapta și 28 la sută de 
candidatul E.D.A. La Salonic lista 
comună a candidatului Uniunii de 
centru și E.D.A. a întrunit 50 la sută 
din totalul voturilor. La Pireu și 
Patras candidații E.D.A. s-au situat 
în fruntea celorlalți candidați.

Ziarul „Messimvrini“ scrie că „a- 
legerile municipale de duminică au 
îmbrăcat un pronunțat caracter poli-

tic. Forțele de stînga au fost cele 
care au obținut victoria“. La rîndul 
său ziarul „Ta Nea“ scoate în evi
dență „înfrângerea candidaților for
țelor de dreapta și succesul forțelor 
democrate de stînga“.

R. S. S. Turkmenâ

Chombe însărcinat cu formarea
guvernului congolez

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). — 
Moise Chombe, fostul președinte al 
Katangăi, a fost însărcinat luni de 
președintele Kasavubu cu formarea 
guvernului provizoriu al Republicii 
Congo.

în legătură cu desemnarea lui 
Chombe de a forma un nou guvern 
de tranziție, agenția France Presse
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Hotărirea Comitetului Central al F. L. N. din Algeria

du-se fățiș regretul pentru faptul 
că în trecut „politica sa efectua 
mai mult în culise" — se su
gerează un sistem de vot care să 
asigure, poate, o pondere specia
lă unor guverne, ca cele din Rho
desia de sud, sau surata ei Afri
ca de Sud, unde discriminările 
fac lege.

în continuare, articolul, făcînd 
apologia „misiunii civilizatoare" 
a colonialismului, pretinde că a- 
cesta „a îmbunătățit situația asis
tenței sanitare, învățămîntulul și 
serviciilor sociale, a ținut tn frîu 
pe cei mai vechi dușmani ai A-

citava vrem» presa vest- 
germană comentează așa-numitul „caz 
Heye* („Fall Heye”). După cum 
s-a anunjaf, Hellmuth Heye, vice-ami
ral în retragere, actualmente comisar 
parlamentar pentru armată, a întocmit 
un raport pe care l-a prezentat Bun- 
destagului. în raport se arată că Bun- 
deswehr-ul se îndreaptă într-o direc
ție regretabilă și că tendinja de a 
deveni „stat în stat" este incontes
tabilă. „Dacă nu schimbă cursul 
acum, Bundeswehr-ul va deveni un 
organism de un gen pe care nu-l do
rim’ — a subliniat Heye. El și-a ex
primat temerea că se va „constitui o 
armată echipată cu armele de mîine, 
dar pregătită în spiritul zilei de ieri", 
„în cadrul Bundeswehr-ului stilul a- 
decvat timpurilor noi se lasă din ce 
tn ce mai mult așteptat... Acest lu
cru este îngrijorător, periculos..." — 
remarcă fostul vice-amiral.

Intrucît Gersfenmeier, președintele 
Bundesiagului, n-a fost de acord ca 
vice-amiralul să-și expună în fafa de- 
putafilor observațiile sale înfr-un 
mod mai detaliat, să le fundamente
ze cu exemple, el le-a publicat în re
vista „Quick". Devenite astfel cunos
cute opiniei publice, constatările lui 
Heye, cărora inlfial nu li s-a acordat 
atenjia cuvenită, au sfîrnit, de data 
aceasta, vii reacții. Astfel, președinte-

nici o contradicție între cele două 
afirmații 7

A ieși din anonimat și a lua 
pana în mină pentru a da un 
certificat colonialismului și ra
sismului tn zilele noastre 
o treabă ușoară. Sarcina 
pășit, fiindcă depășită de 
te este însăși politica pe 
servit-o orbește.

ALGER 6 (Agerpres). — Comite
tul Central al Frontului de elibe
rare națională din Algeria a adop
tat sîmbătă hotărîrea de a exclude 
din rîndurile partidului un număr 
de foști activiști ai F.L.N. Printre 
aceștia se află fostul comandant al 
regiunii a IV-a militare, Mohammed 
Chaabani, precum și Mohammed 
Boudlaf, Hocine Alt Ahmed, Moha
mmed Khider șl Hassan! Moussa^ 
care au pășit pe calea luptei des
chise împotriva măsurilor luate de 
F.L.N. și guvern.

Comitetul Central al F.L.N. a 
propus excluderea din Adunarea Na
țională a țării pentru activitate îm- 
po.trlva statului și a poporului a fos
tului ministru al justiției, Amar Ben- 
toumi, și a altor deputați printre 
care Hassanl Moussa.

C.C. al F.L.N. a dat mandat Bi
roului Politic al partidului „să ia 
toate măsurile necesare pentru a 
zdrobi contrarevoluția" și a cerut 
președintelui să-și asume puteri spe
ciale pentru a putea face față si
tuației.

a transmis un comentar în care su
bliniază că sarcina acestuia de a 
forma o echipă ministerială „de 
uniune și reconciliere națională“ 
care să cuprindă reprezentanți ai 
principalelor partide politice și ai 
sindicatelor, este grea și delicată. 
El va trebui să ia contact nu numai 
cu partidele politice, dar și cu auto
ritățile provinciale. Răsculații din 
provinciile Kivu, Kwilu și Katanga 
de nord vor constitui, de asemenea, 
o problemă dificilă. Chiar dacă gu
vernul de tranziție va proclama 
amnistia generală și se va declara 
gata să discute cu conducătorii răs- 
culaților, nu este sigur dacă aceștia 
vor accepta să colaboreze cu el.

BRAZZAVILLE 6 (Agerpres). — 
„Consiliul național de eliberare“, 
organizație a Congolezilor credin
cioși ideilor lui Lumumba, care își 
are sediul la Brazzaville, a dat pu
blicității un comunicat în care de
clară că nu împărtășește linia pe 
care a pornit fostul președinte ka- 
tanghez Chombe. Consiliul nu poate 
urma această cale, se arată în de
clarație, deoarece este conștient de 
răspunderea ce o poartă față de 
patrioții care au căzut în luptele 
pentru eliberarea Congoului.

nu este 
l-a de- 
realita- 
care a

le comisiei Bundesiagului pentru pro
blemele apărării, Jaeger, deputat din 
partea U.C.D., a declarat că prin pro
cedeul său Heye a declanșat „ o cri
ză de încredere".

Ministrul vest-german al apărării a 
avut o serie de întrevederi cu Heye, 
declarîndu-se în dezacord cu păreri
le acestuia. Vice-amiralul a continuat 
însă să-și apere concepfiile.

Zilele trecute comisia Bundestagu- 
lui pentru problemele apărării s-a 
ocupat într-o ședință specială de dez
văluirile lui Heye, iar Partidul liber- 
democrat a cerut chiar convocarea 
Bundestagului, care în prezent se află 
în vacanfă parlamentară, pentru a 
dezbate în amănunt toate aceste pro
bleme. Propunerea liber-democrafilor 
nu s-a bucurat de sprijinul celorlalte 
partide reprezentate în parlament. 
Intre timp Heye a plecat să urmeze 
o cură balneară, astfel încît dezbate
rile comisiei au fost amînate. Depu
tatul social-democrat Herold și-a ex
primat regretul că „starea sănătății 
fostului vice-amiral l-a 
mai acum să urmeze 
balnear".

Tn declarațiile făcute
te de a părăsi Bonn-ul, Heye și-a ex
primat intenția de a rămlne la pă
rerile sale șl de a acționa tn conti
nuare.

consirîni toc
uri tratament

presei, tnaln-

SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Grupul parlamentar en

glez O.N.U. și Asociația britanică pen
tru Națiunile Unite au propus în co
mun un program privind reducerea 
înarmărilor. Programul, care este o 
parte din planul în nouă puncte ela
borat de cele două organisme pentru 
a fi dezbătut la Conferința primilor 
miniștri din țările Commonwealthului, 
preconizează realizarea dezarmării în 
trei etape pe o durată de șase ani.

PARIS. în localitatea Aix Ies Bains, 
a avut loc cea de-a 4-a Conferință 
internațională de maladii reumatice. 
Din partea R. P. Romîne a partici
pat o delegație în frunte cu prof. Ion 
Stoia. în cadrul unei mese rotunde 
prof. Stoia a prezentat referatul inti-

tulat „Indicații, • modalități și rezul
tatele tratamentelor asociate în reu
matismele inflamatorii“. Referatul a 
fost ascultat cu viu interes de asis
tență, fiind urmat de numeroase dis
cuții. Concluziile trase do președin
tele Ligii internaționale de reumato
logie, prof. Robecchi, au cuprins re
petate referiri la lucrarea mențio
nată. Au fost prezentate și alte comu
nicări privind rezultatele obținute de 
cercetătorii romîni prof. C. G. Di- 
mitriu și dr. N. Ghita.

MOSCOVA. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a sosit la Moscova o dele
gație a Partidului Socialist din Ja
ponia.

Un nou lot do autobuse pentru Cuba executate de firme engleze
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PARIS. Primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Couve de 
Murville, sosește la 7 iulie în Sue
dia. în cursul vizitei la Stockholm, 
premierul francez va purta discuții 
cu primul ministru al Suediei, Tage 
Erlander, asupra relațiilor politice, e- 
conomice și culturale dintre Franța 
și Suedia, precum și asupra unor 
probleme ale actualei situații inter
naționale.

ROSTOCK. în cadrul „Săptămînii 
păcii în regiunea Mării Baltice“, la 6 
iulie, la Rostock și-a deschis lucrările 
Conferința’muncitorilor din țările bal
tice — Norvegia și Islanda. Delegația 
Federației Sindicale Mondiale, care 
participă la această conferință, este 
condusă de Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M.

STOCKHOLM. La șantierul naval 
„Gotaverken“ din Göteborg a fost 
construit primul bac plutitor de mare 
capacitate din cele două pe care șan
tierul le construiește pentru Uniunea 
Sovietică. După ce va face înconjurul 
malurilor de vest și de sud ale Euro
pei, bacul va ajunge în portul Odesa.

LONDRA. Primul ministru al Cey
lonului, d-na Sirimavo Bandaranaike, 
a sosit la Londra pentru a participa la 
conferința primilor miniștri ai țărilor 
membre ale Commonwealthului.

PARIS. La 5 iulie au avut loc în 
orașul Aulnay-Sous-Bois, departa
mentul Seine-et-Oise, alegeri munici
pale parțiale pentru reînnoirea man
datelor a șase consilieri municipali, 
în cel de-al doilea tur de scrutin, vic
toria a fost obținută de candidații co
muniști, care au ocupat astfel toate 
cele șase locuri.
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