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0 NOÜÄ PROMOȚIE
DE INTELECTUALI
PĂȘEȘTE ÎN VIÂTĂ

1
Acum, în preajma celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării patriei noa
stre, o nouă prom,oție de tineri spe
cialiști, absolvenții instituțiilor de în- 
vățămînt superior din 1964, se ală
tură — unii acum, alții în toamnă 
sau', la iarnă — frontului larg al in
telectualității care participă cu en
tuziasm și devotament la înfăptuirea 
politicii partidului și statului nos
tru. încheind cu succes anii de stu
diu, cei peste 11 700 de tineri ingi
neri, chimiști, fizicieni, medici, 
profesori, geologi, artiști pornesc 

/ ■ spre fabrici și uzine, șantiere de con
strucții, unități agricole socialiste, 
spre școli și instituții de cultură, 
peițtru a-și dedica puterea de muncă 
și priceperea cauzei mărețe a înflo
ririi patriei.

De cînd au pășit pe poarta facul
tății și pînă acum, cînd sînt reparti
zați :1a viitoarele locuri de muncă, 
tinerii intelectuali au simțit din plin 
grija partidului și statului demo
crat-popular pentru asigurarea 
unor bune condiții de învățătură și 
de viață. Pentru tineretul studios, 
aceste condiții sînt firești deoarece, 
în țara noastră socialistă, instruirea 
și educarea tineretului, formarea ca
drelor de specialiști bine pregătiți 
pentru toate domeniile de activitate 
din economie și cultură reprezintă 
O importantă problemă de stat. Con
gresul al III-lea al partidului a pre
conizat o largă dezvoltare a învăță
mîntului superior — ca de altfel a tu
turor celorlalte forme de pregătire 
științifică și practică a tinerei gene
rații — pe măsura necesităților spo
rite de cadre ale economiei și cul
turii. Aceste prevederi se înfăptuiesc 
cu succes. în acest an de învăță- 
mînt, numărul studenților din anul 
I a fost mai mult decît dublu față 
de anul 1959 și aproape egal cu cel 
al studenților cuprinși în toate insti
tutele superioare în anul 1938. 
Țară noastră se situează în ce pri
vește numărul de studenți, raportat 
la zece mii de locuitori, înaintea 
Unor țări cu vechi tradiții universi
tare. Tinerii dornici de învățătură 
au posibilitatea să se pregătească în- 
tr-una din cele 47 instituții de învă- 
țămînt superior din țară, unde func
ționează 171 de facultăți și 211 secții 
de specializare.

Deschizînd drum larg tineretului 
spre învățătură, spre știință, statul 
socialist a creat școlii o puternică 
bază materială. Scutiți complet de 
taxe, cei 112 000 de studenți existenți 
în trecutul an univerșitar s-au bu
curat de condiții bune de studiu. A- 
proape 65 la sută dintre studenții 
de la cursurile de zi au locuit în că
mine moderne și confortabile, iar 
peste 60 la sută au luat masa la can
tine ; toți au beneficiat de asistență 
medicală gratuită. Intelectualii din 
generațiile mai vîrstnice își a- 
mintesc de tabloul sumbru al vieții 
marii majorități a tineretului uni
versitar de odinioară ; în Romînia 
burghezo-moșierească doar unu la 
sută dintre studenți primeau burse, 
iar taxele prohibitive se ridicau ca 
stavile, uneori de netrecut, în calea 
fiilor de oameni ai muncii. Mulți 
dintre studenții care reușeau să ter
mine cursurile universitare, să-și ia 
diploma, nu aveau nici o certitudine 
că vor putea ocupa o slujbă, deoa
rece statul nu garanta post absol
venților. Asemenea stări de lucruri 
mai dăinuie și astăzi în țările capi
taliste.

Dintre tinerii absolvenți de azi,

mulți și-au însușit calificări supe
rioare de un nou profil, corespunză
tor dezvoltării actuale a științei și 
tehnicii. Printre aceștia se află in
gineri specialiști în domeniul auto
matizării, al electronicii industriale, 
specialiști în domeniul mașinilor de 
calcul, fizicii nucleare, semiconduc- 
torilor, peste 6 600 de profesori de 
diferite specialități, economiști, ar
tiști, medici etc. Este și aceasta o ex
presie a lărgirii și modernizării în- 
vățămîntului superior din țara noa
stră, potrivit cu cerințele economiei 
și culturii socialiste în plină dezvol
tare.

Cu prilejul examenelor de stat, 
prin lucrările și proiectele de diplo
mă noua promoție de specialiști a 
făcut dovada unei pregătiri temei
nice, bazată pe principii științifice 
solide, strîns legate de practică, 
de viață. Este o garanție că și 
examenul pe. care urmează să-1 
susțină în fața vieții va fi trecut cu 
succes. Acum cînd se îndreaptă spre 
noile locuri de muncă, tinerii absol
venți sînt animați de o puternică 
dragoste și recunoștință față de 
partid și popor, care le-au creat 
condiții prielnice de dezvoltare mul
tilaterală. Pilda profesorilor 
— oameni de știință 
ră, intelectuali 
cauzei constroirii socialismului — 
cunoștințele teoretice și practice te
meinice pe care aceștia le-au trans
mis cu dragoste și înaltă măiestrie 
pedagogică vor sluji tinerilor spe
cialiști ca 
înainte. Ei sînt hotărîțl 
ceașcă cu rîvnă pentru a-și îm
bogăți necontenit zestrea culturală 
și științifică pe care au dobîndit-o, 
să-și desăvîrșească pregătirea de 
specialitate la școala practicii. Cu 
entuziasmul lor tineresc, noii absol
venți își vor pune întreaga pricepe
re și talentul în slujba înfăptuirii 
politicii partidului nostru.

în numeroase întreprinderi și in
stituții a devenit tradițională primi
rea într-un cadru festiv a noilor ab
solvenți. Statul nostru democrat- 
popular se îngrijește ca tinerii spe
cialiști să fie repartizați cît mal 
judicios, ținîndu-se seama de ce
rințele economiei și culturii socialis
te, de aptitudinile fiecăruia. Această 
grijă trebuie să o manifeste și 
colectivele de muncă unde aceștia 
sînt repartizați, respectînd dispo
zițiile legale privitoare la înca
drarea absolvenților învățămîntului 
superior. Primirea cordială, încrede
rea acordată tinerilor tovarăși de 
muncă, asigurarea condițiilor cores
punzătoare de viață și de activitate 
de către conducerile întreprinderilor, 
instituțiilor, școlilor unde aceștia vor 
sosi în scurt timp, precum și de că
tre organele de partid și de stat, 
vor fi un sprijin puternic pentru 
noii absolvenți în străduința lor de a 
trece mai repede peste unele greu
tăți inerente începutului, de a se 
familiariza cu problemele specifice 
muncii lor. Alături de cadrele mai 
vîrstnice, noii ingineri, profesori, 
medici etc. sînt chemați să lucreze 
cu un înalt spirit de răspundere, să 
contribuie activ la îndeplinirea sar
cinilor care stau în fața colectivelor 
din care vor face parte.

O nouă promoție de intelectuali 
pășește în viață cu hotărîrea de a 
munci cu abnegație pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste, pentru 
înflorirea patriei. îi urăm spor la 
muncă și succes în viață !

lor 
și cultu- 

profund atașați

îndrumar și de acum 
să mun-

In gospodăriile de stat
240 OOO h a recoltate

PE GRAFICELE
ÎNTRECERII SOCIALISTE
Produse peste plan 
in valoare 
de 200 milioane lei

în ultimele zile gospodăriile de 
stat din întreaga țară și în mod deo
sebit cele situate în regiunile din su
dul și vestul țării au intensificat re
coltatul cerealelor păioase. Folosind 
din plin timpul prielnic, gospodăriile 
de stat au strîns recolta de pe mai 
bine de 240 000 ha cultivate cu grîu 
și orz. Pînă la această dată orzul a 
fost recoltat în proporție de peste 80 
la sută. Cele mai avansate cu recol-

tatul griului sînt gospodăriile de 
stat din trusturile Constanța, Tulcea, 
Brăila, Călărași, Fetești și Slobozia, 
care au strîns recolta de pe 60 la 
sută din suprafața cultivată cu grîu. 
Concomitent cu recoltatul griului, 
mecanizatorii din gospodăriile de stat 
execută balotatul paielor, arături de 
vară și însămînțarea culturilor fu
rajere. (Agerpres)

nucului în discuția

Colectivele întreprinderilor indus
triale din regiunea Ploiești au pro
dus peste plan, de la începutul a- 
nului și pînă acum, însemnate can
tități de ciment, benzine, uleiuri și 
motorine superioare, țiței, îngrășă
minte chimice, detergenți și alte 
produse a căror valoare se ridică 

' la 200 milioane lei. Productivitatea 
muncii, pe seama căreia a fost 
realizat întregul volum de produse 
peste plan, a sporit cu 2,4 la sută 
față de prevederi. Aceste rezultate 
sînt rodul îmbunătățirii necontenite 
a proceselor tehnologice, al folosi
rii mai bune a capacității de pro
ducție a agregatelor și instalațiilor. 
Multe colective de întreprinderi 
din regiune și-au îndeplinit de 
pe acum cea mai mare parte din 
angajamentele luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei. Analizînd rezervele in
terne de care dispun, numeroase 
colective din regiune și-au reînnoit 
angajamentul inițial, propunîndu-șl 
să realizeze pînă la 23 August e- 
conomii suplimentare la valoarea 
producției marfă de peste 10 mili
oane lei. (Agerpres)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri s-a încheiat la Craiova o con
sfătuire pe țară privind cultura și 
extinderea plantațiilor de nuc. 
luat parte specialiști din 
Superior al Agriculturii și 
siliile agricole regionale și

Expoziția școlilor 
profesionale

Au 
Consiliul 
din con- 
raionale,

din institutele de cercetări și din 
învățămîntul agricol superior etc. In 
prima zi a consfătuirii participanții 
au vizitat pepiniera Cîrcea de lîngă 
Craiova și bazinele cu tradiție în 
această cultură de la Bîrsești și 
Stroești. La stațiunea experimentală 
hortiviticolă Tîrgu Jiu a avut loc o 
demonstrație practică de altoire a 
nucilor, lucrare de mare importanță 
pentru înmulțirea celor mai valo
roase soiuri, grăbirea rodirii noilor 
plantații și obținerea unor producții 
constante. în a doua zi a consfătu
irii s-au ținut referate și au avut 
loc discuții. S-a subliniat că pentru 
extinderea plantațiilor de nuc în în
treaga țară sînt necesare asigurarea 
unor cantități mai mari de material 
săditor, valorificarea terenurilor în 
pantă nefolosite, a perimetrelor sil
vice libere, a marginilor șoselelor, 
vetrelor satelor etc. Toate aceste con
diții pot fi folosite în majoritatea 
regiunilor țării.

Amenajări 
in stațiunile balneare 
s La băile „1 Mai’ de lîngă Oradea 
s-au dat de curîjid în folosință o sală 
de cultură fizică medicală dotată cu 
tot aparatajul necesar, o secție de 
electroterapie, iar la stațiunea înve
cinată, Victoria „9 Mai", un cabinet 
de cardiologie. Totodată aici a fost 
extinsă și secția de electroterapie, 
care a fost înzestrată cu aparate 
noi. La Băile Herculane s-a terminat 
reamenajarea băii 7 Noiembrie, cu 
o capacitate de circa 200 de trata
mente pe zi.

Productivitate sporită 
si economii de metal

Laminoriș'tii Uzinei de țevi din 
Roman au acordat în fiecare deca
dă și lună din acest an o mare a- 
tenție îndeplinirii ritmice a planu
lui de producție. Măsurile tehnico- 
organizatorice luate au contribuit 
la creșterea productivității muncii 
pe uzină în primul semestru cu 1,2 
la sută. Ca rezultat al sporirii indi
cilor de utilizare a agregatelor, în 
această perioadă s-au produs pes
te prevederile planului semestrial 
4 000 tone țeavă finită. Totodată, 
laminoriștii au economisit o canti
tate de metal din care se pot fa
brica aproximativ 70 de tractoare.

în primul semestru din acest an, 
Uzina de țevi din Roman a asimi
lat în producție noi sortimente : 
prăjini de foraj pătrate și hexago
nale pentru sondeze folosite 
la prospecțiuni geologice. Uzina 
realizează în prezent mai mult de 
10 sortimente de produse, din care 
o mare parte se exportă.

Prefabricate pentru
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

— Muncitorii și. tehnicienii de la 
întreprinderea de preiabricate și 
materiale de construcjii din Con
stanța înscriu zi de zi pe graficele 
întrecerii însemnate realizări. De la 
începutul anului ei au produs peste 
plan 3 062 mc de prefabricate din 
beton armat și precomprimat, în- 
deplinindu-și astfel peste 95 la

Un coif al expoziției

In clădirea Școlii profesionale a între
prinderii „Filatura romînească de bumbac’ 
este deschisă expoziția școlilor profesio
nale, tehnice și tehnice de maiștri ale Mi
nisterului Industriei Ușoare. O hartă a țării, 
cu becuri de diferite culori, ilustrează dez
voltarea rețelei de școli profesionale, teh
nice și tehnice de maiștri din această ra
mură. Pînă în prezent au absolvit școlile 
profesionale 39 700 tineri, cele medii teh
nice 3 200, cele de maiștri . 1 600, iar cele 
tehnice 560. în mai multe săli sînt 
expuse numeroase articole realizate 
de elevi. Rețin atenția tricotajele 
de damă, cosfumașele de copii, diferite 
țesături și stofe realizate de. elevii școlilor 
din București, Timișoara, Lugoj, Arad, 
Oradea, Buhuși, Sibiu. Tot aci se prezintă 
cîteva modele de încălțăminte de damă, 
de copii și bărbați, produse de marochi- 
nerie etc.

si a munte

FURAJE

Colegi de promoție de la facultățile de matematică- mecanică din București, Cluj șl Iași

MULTE

In întrecerea socialistă în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, colectivul Uzinelor „Griviță Roșie" din Capitală și-a 
făcut un titlu de cinste din a livra la termen, sau chiar mai înainte, co
menzile pentru diferite șantiere ale industriei chimice. în primul semes
tru al anului, muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei și-au îndeplinit 
planul producției-marfă în proporție de 113 la sută. Printre brigăzile 
care se evidențiază în întrecere se numără și brigada de cazangii 
montori condusă de Gheorghe Pană. în luna iunie, brigada a terminat 
cu 2 zile mai devreme diferite utilaje pentru industria chimică. In foto
grafie : cîțiva dintre membrii brigăzii (de la stingă la dreapta) 
Gheorghe Arpășanu, Ștefan Gîrleanu, Dumitru Stoica, Dumitru Gîrlea- 

nu și Gheorghe Pană. Foto : Gh. Vințilă

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
în toate secțiile întreprinderii „Tex- 
tila"-Pitești domnește în aceste 
zile un puternic avînt în muncă. 
Hotărîrea colectivului de aici este 
de a întîmpina cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei cu rea-

140 de apartamente
sută din angajamentul luat în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Din cantitatea de fîșii cu 
goluri dată peste plan se pot rea
liza planșeele la 140 apartamente. 
Cele mai bune rezultate în produc
ție au obținut brigăzile de fierari- 
betoniști conduse de Ion Jivoiu și 
Nicolae Ifrim.

însemnate în mun- 
vreme, în între- 
luat noi măsuri 

scopul 
răz-

lizări cît mal 
că. în ultima 
prindere s-au 
tehnico-organizatorice în
creșterii randamentului la 
boaie și îmbunătățirii calității 
țesăturilor. Graficele întrecerii a- 
rată că, în primul semestru, co
lectivul fabricii a realizat peste 
plan 75 000 m p țesături. In luna 
iunie, s-au depășit prevederile pla
nului la țesăturile de calitate „ex
tra". Țesătoarele Maria Schiteanu, 
Ioana Catană, Lucia Rizea și al
tele s-au evidențiat lună de lună 
în întrecere, prin realizările obți
nute în mărirea indicilor de utili
zare a mașinilor și calitatea ire
proșabilă a produselor.

Una din metodele practice de păstrare a finului de trifoi este depozitarea in straturi alternative cu pale. 
La gospodăria colectivă din Petrești, regiunea Argeș, sute de tone de 

täte sînt strînse în șire
fin do trifoi de cea mal bună caii-

Șl DE BUNÀ CALITATE
A Intrat în tradiția multora din

tre cei care organizează consfătuiri 
sau schimburi de experiență să arate 
oaspeților rezultatele și metodele lor 
de muncă la fața locului, acolo unde 
se realizează producția. Așa s-a pro
cedat și în regiunea Argeș, unde a 
avut loc recent o consfătuire privind 
asigurarea bazei furajere, organizată 
de Consiliul Superior al Agricultu
rii. Oaspeții au fost inginerii cu baza 
furajeră de la consiliile agricole re
gionale și raionale, oameni de știin
ță și alți specialiști. Participanții la 
consfătuire au putut vedea, în multe 
unități agricole socialiste din regiu
ne, experiența dobîndită în sporirea 
producției de nutrețuri și folosirea 
lor rațională în hrana animalelor,

De 5-7 ori moi multa 
masă verde pe aceeași 
suprafața

Poate că nu întîmplător gazdele, 
reprezentanți ai sfatului popular și 
Consiliului agricol regional Argeș, 
și-au condus mai întîi oaspeții în- 
tr-un raion de cîmpie, la Slatina. 
Aici, ca și în alte raioane de șes ale 
regiunii, s-a extins mult, în ultimii 
ani, metoda obținerii nutrețurilor 
verzi în conveier. Despre însemnăta
tea acestei acțiuni a vorbit partici- 
panților la consfătuire ing. Constan
tin Iordache, președintele Consiliului

agricol raional Slatina. Rezultatele 
obținute sînt foarte bune. Dacă su
prafața de teren din raion destinată 
producției de nutrețuri verzi ar fi fo
losită numai ca pășune naturală, 
s-ar putea hrăni cel mult 7 000 uni
tăți vită mare, adică numai 39 la 
sută din efectivul de taurine și o- 
vine. în condițiile pedoclimatice lo
cale, pajiștile naturale dau numai 
3 000—5 000 kg de masă verde la ha. 
Prin cultivarea plantelor furajere de 
mare randament se obțin 20 000— 
30 000 kg de masă verde la hectar și 
chiar mai mult. Cu această cantitate 
pot fi hrănite în timpul verii pînă 
la 5 vaci sau 20—27 de oi, de cîteva 
ori mai mult față de cît puteau fi 
hrănite în trecut pe aceeași suprafa
ță. Astfel de rezultate se obțin la 
gospodăriile colective din Scornicești, 
Brebeni, Teslui, Oporelu, Brîncoveni 
și altele.

Participanții la consfătuire au stu
diat experiența gospodăriei colective 
din Curtișoara, unde anul acesta 
s-au organizat un conveier verde și 
o tabără de vară model pentru 400 
de vaci și juninci. în jurul taberei 
sînt padocuri largi, încît animalele 
pot sta în voie la soare sau la um
bră. Pentru hrana lor s-a organizat 
un conveier verde format din plante 
furajere valoroase. Eșalonarea aces
tora asigură aprovizionarea neîntre
ruptă cu nutreț verde pentru între-

gul efectiv de animale din primăvară 
și pînă toamna. La început au fost 
folosite secara și o parte din bor- 
ceag, după care terenul a fost arat 
și însămînțat cu porumb pentru si
loz. Din primele culturi — secară, 
ovăz masă verde și borceag — s-au 
obținut peste 20 000 kg de furaje 
verzi la ha. Socotind și producția ce 
se va realiza din culturile duble se
mănate pe aceleași terenuri, rezultă 
că aici se vor obține 30 000—35 000 
kg de masă verde la ha, adică de 5—• 
7 ori mai mult decît se obținea de 
pe pajiștile naturale. în scopul gos
podăririi chibzuite a masei verzi s-a 
organizat o brigadă de furajare, care 
are în primire două tractoare, com
bine și remorci pentru recoltarea 
și transportul nutrețurilor la iesle.

Furajarea rațională a influențat 
puternic creșterea producției de lap
te. Lîngă tabăra de vară este un gra
fic. Săgeata arată că se obțin aproa
pe 11 litri lapte pe zi de la fiecare 
vacă furajată. Este un rezultat bun, 
dacă ne gîndim că punctul de pleca
re reprezenta în luna ianuarie 4,5 li
tri, iar în primăvară, c.îpd animalele 
au fost aduse în tabăra de vară, pro
ducția era de 7,7 litri. Spiritul de pre
vedere, grija pentru a crea cu multe 
luni înainte condiții de realizare a 
planului de producție caracterizează 
marea majoritate a gospodăriilor 
colective din raionul Slatina, eviden-

țiază activitatea de sprijinire și în
drumare desfășurată de comitetul 
raional de partid și consiliul agri
col raional.

De ce este avantajoasa 
semistabulația oilor

Zona largă de creștere a oilor cu 
lînă fină care se întinde de la Ma
rea Neagră și pînă spre poalele Car- 
paților, ca și în cîmpia de vest a ță
rii, are suprafețe mai restrînse de 
pajiști naturale, dar oferă condiții 
bune pentru mărirea producției de 
nutrețuri verzi din conveier. Se știe 
însă că pășunatul cu oile al unor 
culturi furajere din conveier, care 
dau 15 000—25 000 kg de masă verde 
la ha și chiar mai mult, înseamnă o 
adevărată risipă. La gospodăria co
lectivă din Coteana, raionul Slatina, 
unde se aplică metoda de întreținere 
a oilor în semistabulație, acest nea
juns a fost înlăturat. Este o îmbinare 
între metoda hrănirii cu nutrețuri 
verzi proaspăt tocate, date la iesle și 
pășunatul pe unele pajiști naturale, 
pe diferite suprafețe de pe care se 
recoltează nutrețuri verzi, pe miriști^ 
în păduri etc. în acest fel se utili
zează rațional, fără nici o risipă, pro- 

. ducția mare de masă verde din con
veier, cît și diferite alte-resurse de 
nutrețuri. Ca urmare, la G.A.C. Co
teana, nutrețul verde produs în ca
drul conveierului asigură hrănirea a 
20—27 de oi la ha, față de 3,3 oi cîte

Const, BORDEIANU

(Continuare în pag. Il-a)
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Puncte de vedere jARHITECTURĂ ȘI URBANISTICĂ

© Dispunerea blocurilor de diferite înălțimi • Varietate 
prin amplasare, colorit și elemente de detaliu

Orînduirea socialistă a pus teme
lii noi orașelor noastre. Pentru ma
joritatea localităților urbane s-a pus 
problema reconstrucției și dezvol
tării acestora în scopul creșterii nu
mărului de locuințe, asigurării unor 
condiții optime de viață oamenilor 
muncii. In ultimii ani, pentru a se 
putea ridica cît mai multe locuințe, 
fără a se demola cele existente, 
s--au folosit terenurile virane de 
mare suprafață, situate mai ales în 
afara centrului orașelor sau chiar 
la periferia lor. Pe aceste terenuri 
s-au construit și se ridică și în pre
zent ansambluri de locuințe cu- 
prinzînd mii de apartamente. Gene
ralizarea marilor ansambluri consti
tuie, după părerea mea, o trăsătu
ră dominantă a noii arhitecturi ro- 
mînești, o caracteristică a orașelor 
noastre în dezvoltare.

în asemenea ansambluri se a- 
sigură locatarilor condiții optime 
de trai, în apartamente spațioa
se, bine aerate și luminate, cu in
stalații edilitare complete (apă, ea- 
nal, lumină electrică, încălzire cen
trală, telefon etc). în afara locuințe
lor se prevăd și se construiesc do
tări social-culturale : școli, dispen
sare, policlinici, case de cultură, 
cinematografe, puncte și complexe 
comerciale, terenuri de joacă pen
tru copii, spații verzi. In gene
ral tot ceea ce este necesar u- 
nel vieți civilizate. în acest fel 
oamenii sînt mai legați de car
tierul lor, unde își pot satisface ce
rințele culturale și sociale. Totoda
tă, se are în vedere legarea acestor 
ansambluri de zona urbană centra
lă, prin crearea de magistrale largi 
care dau un caracter unitar, înche
gat orașelor. Un bun exemplu poa
te servi în această privință, capita
la țării noastre, unde lucrările de 
construcții de locuințe se desfășoară 
în prezent nu numai în ansambluri 
mari, ci și pe noile artere, desehise 
în ultimii ani.

în realizarea’ marilor complexe se 
folosesc blocuri de diferite înălțimi 
și în special çu 5—1Q nivele, Pențrp 
a se asigura o perfectă înșorire și 
aerisire distanțele. între blocurile 
de locuințe trebuie să fie, după pă
rerea mea, de 30—40 m pentru cele 
cu 5 nivele și de 50—80 m între cele 
cu 10—12 nivele. în marile comple
xe, pe magistrale, amplasarea blocu
rilor trebuie șă creeze fronturi u- 
nitare cu o ritmicitate armonioasă. 
Raportul dintre spațiul construit și 
grădini se cere judicios echilibrat 
pentru a nu da un caracter de în
ghesuială. de ^cetate" șaut dimpotri
vă, de construcții împrăștiate la 
voia întîmnlării. Atît prin așezarea 
cît și prin înălțimile diferite ale 
blocurilor nu trebuie să se ajungă 
la monotonie — cum se întîmplă în 
cartierele în care se proiectează nu
mai blocuri de aceeași înălțime — 
și nici la aspectul pe care îl dau 
ansamblurile în care variațiile de 
înălțime și de amplasare șînt prea 
mari. Este cunoscut faptul că, cu cît 
distanta de la care este văzut un 
bloc e mai mare, cu atît acesta apa
re mai mic. Prin urmare, dacă in

primul plan se construiesc blocuri 
cu 4 etaje, cele cu 10—12 etaje am
plasate mai la distanță, în spatele 
lor, vor apare cam de aceeași înăl
țime cu primele, ceea ce nu le a- 
vantajează. Socotesc deci, că e bine 
să se țină tot timpul seama de a- 
cest lucru, astfel ca prin așezarea, 
înălțimea și lărgimea blocurilor să 
se dea un aspect agreabil, plăcut o- 
rașelor noastre.

necesare apoi fundații adinei care 
au ridicat simțitor costul aparta
mentelor. Aici s-ar fi putut adapta 
foarte bine sistemul de construcție 
cu mai puține nivele (cu parter și 
două etaje).

Socotesc, de altfel, că este bine 
ca în anumite părți ale orașelor să 
se studieze posibilitatea amplasării 
de locuințe eu mai puține nivele ; 
asemenea construcții pot fi chiar în

oraș pe șoseaua națională dinspre 
Cîmpina. La alegerea amplasamen
tului noului cartier s-?a avut în ve
dere existenta unui teren liber, fără 
să fie necesare demolări, teren care 
a permis o dezvoltare a gîndirii ar
hitectului fără a fi îngrădit de anu
mite elemente existente.

Din punct de vedere arhitectural, 
urbanistic, la acest nou complex s-a 
căutat să se creeze o mai mare di
versitate în rezolvarea plastică , a 
blocurilor, care evită monotonia prin 
colorit, elemente de detaliu (balcoa
ne, intrări, traforurî etc.), precum și 
prin modul în care s-au amplasat 
blocurile de 5 nivele și a accentelor 
de 10 nivele. Fiind vorba de un 
complex care va găzdui aproape 
25 000 de locuitori, D.S.A.P.C.-Ploiești 
a avut în vedere ca cei care se vor 
muta în cartierul Ploiești-nord să 
beneficieze de țot ceea ce trebuie să 
le satisfacă necesitățile zilnice. Aici 
s-au prevăzut și se construiesc do
tări comerciale de toate tipurile 
(puncte, complexe comerciale și cen
tre comerciale, unități de alimenta
ție publică), dotări social-culturale 
(școli, dispensare, cinematograf etc.),

Pe ecranele

cinematografelor

Cîteva dintre blocurile de locuințe construite în ansamblul de pe Bd. Republicii din Ploiești
Amplasarea marilor complexe de 

locuințe ridică în fața arhitecților 
și proiectanților o seamă de proble
me. în primul rînd, este vorba de 
faptul că multe construcții trebu
ie ridicate în orașe care nu s-au 
dezvoltat pe principii urbanistice, 
în care lipsesc o serie de dotări e- 
dilîtare — apă, canal, telefon etc. La 
amplasarea noilor complexe trebuie 
să se urmărească rezolvarea în cele 
mai bune condiții a acestor dotări 
pentru întregul cartier unde se vor 
începe noile construcții; de aici, ne
cesitatea existenței pentru fiecare 
oraș a unor detalii de sistematizare 
complete, detalii care ne șînt nouă 
arhitecților și proiectanților de 
mare ajutor. Pînă acum, am avut 
șituații cînd, din lipsa unor detalii 
de sistematizare și a unor studii ren 
feritoare la dotările tehnico-edilita- 
re, să nu putem trece la proiectarea 
de blocuri nici măcar independent. 
Așa s-a întîmplat o perioadă de 
timp Cu ora.șuî Cîmpma, Aceleași 
greutăți le avem în prezent în ora
șul Rm. Sărat.

La alegerea amplasamentului no
ilor ansambluri trebuie să se țină 
seama nu numai de poziția lor față 
de construcțiile existente, de urba
nistica din jur. ci șă se studieze na
tura terenului, a fundației pe care 
se va construi Uneori acest lucru 
nu șe face cu suficientă atenție. în 
orașul Buzău, de pildă, s-a trecut 
Ia dezvoltarea cartierului „Chimi
ca“ pe un teren slab consolidat, pe 
unde a trecut cîndva rîițl Buzău. 
La construcția blocurilor au fost

globate într-un ansamblu mare, cu 
scopul de a crea o mai mare varie
tate arhitectonică și de a utiliza 
mai biné cadrul natural existent 
Este necesar de asemenea ca, în vii
tor, institutele de proiectare și în 
special cele centrale să elaboreze 
un număr mai mare de tipuri de a- 
partamente, deoarece tipurile exis
tente în momentul de față sînt in
suficiente pentru crearea diversită
ții în marile ansambluri arhitecto
nice.

Applasarea blocurilor de locuințe 
în centrele orașelor care au un 
caracter arhitectonic bine profilat în 
decursul istoriei trebuie să se facă 
cu mult discernămînt, astfel îneît 
acest caracter să nu aibă de suferit 
Consider, spre exemplu, bine rezol
vat centrul orașului Tg. Mureș care, 
deși are o serie de construcții noi, 
acestea se încadrează armonios în 
arhitectura înconjurătoare.

Sînt însă situații cînd centrele 
unor orașe nu s-au dezvoltat în de
cursul timpului după un caracter 
arhitectural propriu, bine definit. 
Așa este cazul centrului orașului 
Ploiești care abia în anii noștri 
a putut fi reconstruit într-un stil 
arhitectonic unitar. Aici, după în
cheierea lucrărilor în zona centrală, 
s-a trecut la ridicarea de mari an
sambluri în Piața Halelor — 400
apartamente. Bd. Republicii — 1 360 
apartamente. Gara de Sud, zona de 
est. în prezent este în curs de exe
cuție un nou cartier, Ploiești-nord, 
cu un total de circa 5 700 aparta
mente. Acesta se ridică la intrarea in

iar pentru rècreere locatarii vor be
neficia de parcuri, zone verzi, tere
nuri de joacă pentru copii.

Nu-i nevoie să subliniez aici im
portanța mare pe care spațiul ver
de înconjurător o are pentru între
girea ansamblului arhitectural urba
nistic. Ce se întîmplă însă ? Acest 
spațiu nu este întotdeauna amena
jat conform proiectelor, el rămînînd 
la voia întîmplării, îneît la închide
rea șantierului, după darea aparta
mentelor în folosință, terenul conti
nuă să albă un aspect neplăcut. So
cotesc că ar trebui să sé acorde o 
grijă deosebită cadrului înconjură
tor, ba chiar îmbogățirii lui cu opere 
de artă : statui, fîntîni, oglinzi de 
apă, domeniu în care Uniunea Artiș
tilor Plastici ar putea avea o con
tribuție de seamă. Pentru aceasta 
este bine să se prevadă, încă de ta 
proiectarea detaliilor de sistemati
zare, amplasarea unor asemenea lu
crări.

în munca noastră de zi cu zi ne 
străduim să asigurăm o varietate 
arhitectonică, șă dăm cartierelor un 
aspect mai frumos, mai plăcut. Co
lectivul de proiectanți și arhitecți 
din Direcția de sistematizare, arhi
tectură și proiectare a construcțiilor 
Ploiești va aplica și pe viitor expe
riența acumulată în scopul îmbună
tățirii calității proiectelor, pentru a 
asigura oamenilor muncii construcții 
cît. mai bune și mai frumoase.

Arh. Ion TABACU
D.S.A.P.C.-Ploieștl

Preocupările proiectanților și arhi
tecților Direcției de sistematizare, 
arhitectură și proiectare a construc
țiilor Crișana sînt multiple și în a- 
celași timp rodnice. Să ne referim la 
cîteva dintre ele. în ultimii ani, 
D.S.A.P.C.-Crișana a elaborat proiec
te pentru mai multe ansambluri de 
locuințe, cuprinzînd de la 200 pînă la
2 500 apartamente, obiective cultura
le și sanatoriale, complexe comer
ciale etc. S-a urmărit asigurarea va
rietății arhitectonice, preluarea tra
diției bune, ambianța înconjurătoa
re. Proiectanții șl arhitecții de aici 
au avut de rezolvat, în ultimul timp, 
două probleme importante de arhi
tectură și urbanistică : amplasarea 
ansamblurilor de locuințe in Piața 
București din Oradea, punct princi
pal de intrare în oraș, precum și 
proiectarea și alegerea unor am
plasamente care să asigure o varie
tate arhitectonică în zona de vest a 
orașului.

Principiul urbanistic urmărit a fost 
acela de a reliefa, printr-o arhitectu
ră corespunzătoare, aceste ansam
bluri de locuințe. în Piața București 
s-a utilizat o denivelare favorabilă 
prin intermediul unui vast portic a- 
coperit, care adăpostește o scară 
monumentală d9 acces. Perspectiva 
lungă, plafonată, dinspre oraș a fost 
marcată de un bloc turn cu 8 etaje 
scos în afara aliniamentului general. 
Acest punct este vizibil la mare 
distanță, inclusiv de pe liniile de 
cale ferată, unde există un trafic in
tens de călători din țară și străină? 
fate. Piața propriu-zisă este domina
tă de un bloc bară cu 120 de apar
tamente, precedat de o zonă verde. 
De menționat că varianta realizată 
aci este caracterizată de o arhitec
tură reliefată și prin accentul colo
rat al balcoanelor cu parapete din 
sticlă. La parterul blocurilor din 
Piața București s-au prevăzut mai 
multe spații comerciale care creează 
atît ziua cît și noaptea un aspect 
frumos, atrăgător. Acest ansamblu 
de locuințe cuprinde 408 apartamen
te, toate fiind date în folosință.

Ansamblul de locuințe din zona, 
de vest a orașului a fost și eț so
luționat favorabil, ținînd seama de 
faptul că în apropiere se află punc- 
tul de frontieră. Intrarea pe teritoriul 
orașului este marcată de un grup de
3 blocuri turn — toate amplasate în 
cadrul unei frumoase zone verzi. 
Marcarea șoselei naționale se face 
în continuare de mai multe blocuri 
bară încadrate de zone verzi. Ur
mează apoi 6 blocuri turn, cu o altă 
arhitectură.

La arhitectura întregului cartier 
de locuințe din zona de vest a ora
șului s-a urmărit o plastică variată, 
determinată de pozițiile și rolurile 
diferitelor blocuri legate întte ele 
de elemente similare și de detaliu 
care în final vor avea o arhitectură 
unitară. Acest ansamblu, cu unele 
blocuri date în folosință, va cuprin
de 2 500 de apartamente și va con
stitui o parte din noul cartier în care 
se vor construi, potrivit planului de 
perspectivă, circa 8 000 de aparta
mente.

H. GROSU 
coresp. „Scînteîl“

Cineaștii iugoslavi evocă în „Ko
zara“ evenimente petrecute în anii 
războiului, Kozara era, în 1942, una 
din acele regiuni libere care rezista
seră invadatorilor, Refugîațî în codru 
Kozarei, zeci de mii de locuitori ai 
satelor din împrejurimi au continuat 
să trăiască nesupuși trupelor ocupan
te, viaja lor liberă fiind străjuită cu 
fermitate și abnegafie de luptătorii 
partizani. Filmul regizorului Veljkö Bu- 
iajic reînvie pe peliculă momente ale 
ofensivei hitleriste asupra muntelui 
Kozara, episoade în cate eroismul a- 
părătorilor Kozarei, spiritul lor de sa
crificiu se definesc pregnant, în sec- 
venje memorabile.

In iureșul scenelor de război, fil
mul aruncă o lumină revelatoare asu
pra unor destine, umane angrenate în 
încleștarea de forje. Fapte sau gesturi 
semnificative contribuie la schițarea 
unor profiluri umane variate, luptători 
dîrji — cum sînt comandantul deta
șamentului de partizani, tînăru! Ah
med, sau oameni care-și desăvîrșesp 
tăria morală în încercaréa tragică a 
Kozarei, Multe din episoadele filmului 
au o remarcabilă tensiune dramatică, 
concentrează în cîteva secvenje e- 
xempfe dé dîrzenie și demnitate. în 
fața plutonului de execuție fascist, un 
țăran își sfidează ucigașii, nepărăsln- 
du-și pipa ; un simplu gest, dar cît de 
semnificativ.

Filmul atinge momente culminante 
tn marile sale scene de mase, lură- 
mînfuf partizanilor de a apăra pînă la 
moarte locuitorii și ținutul Kozarei, 
spargerea încercuirii fasciste sau ata
cul aerian, cîntecul final de un răs
colitor tragism al celor rămași în via
ță — sînt crteVa- din- momentele cele' 
mai emoționante ale filmului. Regizo
rul Veljko Bulajic se dovedește a fi 
un excelent portretist al colectivității 
pe ecrșn, reușind să dea vigoare și re
lief îndeosebi scenelor de largă res
pirație. Faptele de viată din scenariu 
sînt înfățișate (cu excepția unor inter- 
mezzo-uri lirice) într-o compoziție ci
nematografică densă, de un autentic și- 
profund dramatism. Adesea scenele de 
luptă au veridicitate documentară și 
acest respect pentru autenticitatea re
constituirii cadrelor cinematografice 
constitute, credem, Unul din factorii 
hotărîfori în reușita creatorilor iugo
slavi.'

Ideile filmului au multă forjă de 
convingere. îndeosebi Ideea de soli
daritate umană se impune pregnant, 
ca o dominantă în atitudinea și fap
tele apărătorilor- Kozarei. Grupele de
tașamentului de' partizani — care, în 
tentativa spargerii frontului irtămîc 
pentru a salva viețile miilor de oa
meni aflafi în pădurile Kozarei, reu
șesc să scape de încercuirea fascistă 
— se vor întoarce printre tovarăși, 
străbătînd din nou liniile de foc duș
mane, atunci cînd vor vedea că grosul 
populației și al soldafilor nu a reușit 
să se elibereze. Imaginile finale ale 
filmului, în Care supraviețuitorii sé re- 
întîlnesc cu tofir pe platourile mun
telui, deschide o perspectivă luminoa
să tragediei pe care Kozara și oame
nii ei au trăit-o în clipele grele ale 
războiului.

Pentru calități regizorale, de imagi
ne și interpretative (în distribuție figu
rează un mare număr de cunoscu.ți 
actori iugoslavi —- Bert Soflar, Olivera 
Markovic, Bata Zivajinovic, Milena 
Dravic etc.) filmul Kozara a fost dis
tins anul trecut, Ta Festivalul filmului 
de Ia Moscova, cu lauri de aur.

Pe teme de sezon

Ștrandul orașului, ca fi celelalte 
două — din parcul sportiv al universi
tății ji din cadrul complexului sportiv 
al uzinelor ele pielărie și încălțăminte — 
băile Someșeni și băile sărate de la 
Cojocna sînt locurile cele mai des vi
zitate de clujeni in zilele călduroase 
ale verii. Nu se poate spune că gos
podarii locali nu s-au ocupat de ame
najarea lor. La ștrandul orașului s-au 
reparat instalațiile, s-a deschis un 
chioșc pentru închiriat saltele pneuma
tice, căști de baie, mingi, jocuri dis
tractive. Drumurile de acces dinspre 
Someșeni și Cojocna sînt în curs de 
modernizare. Unele aspecte au fost 
însă trecute cu vederea. E vorba de 
unitățile comerciale menite să deser
vească pe vizitatorii acestor locuri de 
recreere. La ștrandul orașului, chiar în 
preajma bazinului de înot, se află un 
chioșc de răcoritoare. El nu folosește 
însă nimănui, deoarece este mereu in-

răcoritoare
chis. Pentru un suc trebuie să te de
plasezi pînă la restaurantul ștrandului, 
dar să nu ai pretenția să fie rece : uni
tatea nu are frigider 1 Din aceeași pri
cină desface un sortiment mult prea 
redus de produse alimentare. Bazinul 
de înot, aleile umbroase, terenurile de 
tenis, baschet, volei, fotbal sînt punc
tele de atracție ale parcului sportiv al 
universității clujene. De ce oare secția 
comercială a sfatului popular orășenesc 
nu a găsit nimerit să se deschidă aici 
măcar un chioșc de răcoritoare, dacă 
nu și alte unități ?

Sînt de părere că secția comercială a 
sfatului popular orășenesc, conducerea 
întreprinderii locale de alimentație pu- 
blică ar trebui să țină seama de ase
menea cerințe și să ia măsurile care se 
impun.

Elena GUTĂ 
coresp. voluntar

Const. DOGARII

Gheață
Nu e necesar să se demonstreze cît 

e de folositoare gheața în lunile de vară. 
Fapt este însă că la Craiova aprovizio
narea cu gheață lasă mult de dorit. 
Centrele de vînzare sînt multe ceasuri 
închise. De ce nu șe găsește suficientă 
gheață tocmai acum, în lunile calde ?

Ion VÎRZÀ 
coresp. voluntar

★

N. R. Corespondentul nostru pen
tru regiunea Oltenia ne informează 
că sesizarea este pe deplin înteme
iată. La Craiova, gheața destinată 
consumului populației se pune în 
vînzare în cantități insuficiente. Pe

plimbată
lîngă faptul că nu sînt acoperite ce
rințele, se mai semnalează și negli
jențe din partea O.C.L. Alimentara, 
care nu a ridicat cantitățile desti
nate populației pe luna iunie. Lipsa 
gheței se resimte și în restaurante, 
cofetării, la chioșcurile de răcori
toare. Uneori gheața destinată re
țelei de alimentație publică a ora
șului este plimbată de la o unitate 
Ia alta, pînă se topește.

Cu sprijinul organelor de resort 
ale Ministerului Industriei Alimen
tare și al organelor locale, Direcția 
comercială regională ar trebui să ia 
fără întîrziere măsuri pentru îm
bunătățirea aprovizionării cu gheață 
a orașului.

puteau fi întreținute pe un hectar de 
pășune naturală.

Mai există încă destul de răspîndi- 
tă părerea că oile au nevoie să cir
cule încontinuu după hrană. Or, nu 
„circulația“, ci cantitatea și calita
tea hranei asigură producții mai 
mari de lînă și lapte. După cum a 
subliniat la consfătuire dr. Sima Ste- 
lian, vicepreședinte al Consiliului a- 
gricol raional Slatina, în cazul semi- 
stabulației, oile sînt întreținute tot 
timpul în aer liber, sînt adăpostite 
în șoproane simple, au posibilitatea 
să facă mișcare și înainte, și după 
primirea hranei, în afară de timpul 
cînd sînt scoase la pășunat.

Fără îndoială că extinderea siste
mului de semistabulație la bovine și 
la ovine în zonele de cîmpie necesită 
o serie de măsuri, printre care orga
nizarea conveierului verde, folosirea 
judicioasă a combinelor C.S.U. și a 
mijloacelor de transport, astfel ca 
nutrețul să ajungă proaspăt de la 
cîmp la ieslea animalelor. Aceasta 
deoarece plantele recoltate după în- 
spicare, ca și cele ofilite sînt consu
mate într-un procent mai redus.

Sporirea producției pe suprafețele 
destinate conveierului și folosirea 
rațională a furajelor verzi necesită o 
bună organizare a muncii și specia
lizarea unor colectiviști în efectuarea 
lucrărilor necesare. în 29 dintre cele 
34 de gospodării colective din raio
nul Slatina s-au organizat brigăzi 
furajere. Acestea au în primire tere
nul destinat producției de furaje și 
de semințe, mijloace de transport 
etc. Membrii brigăzilor efectuează 
toate lucrările de care depinde mări
rea producției de furaje, se ocupă de 
recoltarea și depozitarea nutrețurilor 
pe care brigadierii respectivi le iau 
în primire. în timpul iernii, o parte 
din membrii brigăzilor formează e- 
chipe de deservire care se ocupă de

transportul și prepararea fura'jelor, 
înainte de a fi date în hrana anima
lelor.

Eficiența lucrărilor 
aplicate în complex

în zonele de deal și munte ale re
giunii Argeș, bogate în pășuni, cele 
mai mari producții la ha s-au reali
zat acolo unde s-a aplicat întregul 
complex de lucrări recomandate de 
specialiști. Interesante sînt mai ales 
lucrările efectuate și rezultatele ob
ținute pe pășunea gospodăriei colec
tive Domnești, raionul Curtea de Ar
geș. Aici, cu cîțiva ani în urmă, pe 
250 ha s-au executat lucrări de cură
țire de mărăcini, defrișarea arbore- 
telui, nivelarea mușuroaielor, s-au 
aplicat îngrășăminte și s-au făcut 
supraînsămînțărl cu semințe de ier
buri graminee și leguminoase. Pe 
baza unui proiect de organizare în
tocmit de O.R.P.O.T. Argeș, pășunile 
au fost împărțite în 16 tarlale deli
mitate prin garduri de sîrmă. Pen
tru combaterea eroziunii solului 
s-au executat lucrări diferite; cleio- 
naje, gărdulețe, plantări de esențe 
forestiere etc. în urma acestor mă
suri, producția de iarbă la hectar a 
crescut de cîteva ori. Aici, iarba e 
deasă ca peria și înaltă pînă la brîu. 
De pe parcela nr. 6, pînă la 15 iunie 
ale., cînd a fost cosită, s-au obținut 
31 300 kg de masă verde la ha. Se a- 
preciază că pînă în toamnă se vor 
mai obține alte 15 000 kg iarbă la ha. 
Tehnicianul Ion Diaconu, care con
duce lucrările de îmbunătățire și în
treținere a pajiștii, a demonstrat 
convingător participanților la con
sfătuire că rezultatele obținute se 
datoresc aplicării tuturor lucrărilor 
necesare și nu numai a unora dispa
rate, care au o eficiență mai redusă.

Fertilizarea pajiștilor 
cu îngrășăminte diluate

Interesant este mai ales sistemul de 
utilizare a îngrășămintelor naturale. 
Pe pășune s-a amenajat un adăpost

în formă de „U“, cu 8 pereți. Atît 
padocul cît și adăpostul sînt asfal
tate și înclinate ușor spre bazinele 
de colectare a mustului de bălegar. 
Curățenia se face cu jeturi de apă. 
Gunoiul și urina diluate pot fi astfel 
colectate fără pierderi de substanțe 
fertilizante, după care sînt împrăști
ate pe pajiște. Apa necesară spălării 
padocurilor și diluării îngrășămîn- 
tului este pompată dintr-un pîrîu si
tuat în apropiere. Specialiștii au a- 
preciat că acesta e unul dintre cele 
mai eficace și mai ieftine mijloace 
de fertilizare a pajiștilor, mai ales 
pentru zonele de munte, unde tran
sportul îngrășămintelor este mai a- 
nevoios.

în sus, în zona dealurilor, pînă la 
poalele munților Făgăraș, sînt multe 
alte pășuni. în ultimii ani, după cum 
a informat tov. Marinică Deceniu, 
inginer cu baza furajeră la Consi
liul agricol regional Argeș, în re
giune au fost defrișate de arborete 
24 250 ha pășune, pe 21 000 ha s-au 
scos cioatele și s-au adunat pietrele, 
iar pe 50 000 ha s-au aplicat îngră
șăminte. Prin extinderea loturilor 
semincere s-au asigurat semințe de 
plante valoroase pentru conveierul 
verde din zona de șes și supraînsă- 
mînțarea unor pajiști. în zona de 
munte s-a amenajat un mare număr 
de stîne, saivane, care asigură adă- 
postirea pe vreme nefavorabilă și 
dau putința ca toamna pășunațul 
animalelor să fie prelungit cu cîte
va săptămîni.

Extinderea celor mai rentabile 
culturi în cadrul conveierului ver
de, curățirea, tarlalizarea, tîriirea ȘÎ 
folosirea diluată a îngrășămintelor 
organice — iată numai cîteva. dintre 
multiplele posibilități de creștere a 
producției de furaje.

Un film nu trebuie povestit în două 
cazuri çînd acțiunqq lui comportă în
torsături neașteptate, a căror dezvă
luire prematură ar răpi șppctatprului 
îneîntarea surprizei, și cînd subiectul 
e prea cunoscut. „Ocolul pămîniului 
în 80 de zile"' ar fi intrat, în. mod fi
resc, în a doua categorie. Realizatorii 
filmului și-au lu.af însă, după părerea 
mea, destule libertăți pentru a ne 
face să regretăm cîleodată că. roma
nul n-a fosl transpus pe ecran cu mai 
multă fidelitate. Firește, ar fi greșit să 
se pledeze pentru respectarea scrupu
loasă a amănuntelor. Dar ceea ce dă
dea un farmec deosebit- romanului era 
atmosfera de. tensiune în caro evoluau 
eroii, ritmul trepidant al acțiunii des
fășurate sub semnul luptei cu timpul, 
în film, o serie de episoade se diluea
ză în succesiunea cromolitografică a 
peisajelor, costumelor, dansurilor .— 
frumoase, fără îndoială, dar privite 
prea static pentru o cinematografie 
specializată în suspense-uri. Chiar ți 
unele secvenje inerent dinamice —r 
urmărirea lui Passepartout într-un o- 
raș indian, atacul trenului etc — sînt 
cam lipsite do fantezie și nu se ridică 
la înălțimea unor pasaje de aceeași 
factură din alte producții americane. 
Mă gîndesc, de pildă, la repetarea 
obositoare a unor planuri din secven
ța cu atacul „pieilor roșii“.

Filmul are și calități certe. în pri
mul rînd, mesajul umanist al lui Jules 
Verne s-a păstrat nealterat .— și acest 
lucru se spune în mod explicit în pro
log, în care se face apel la ideile 
prieteniei și colaborării pașnice a po
poarelor.

Pe de altă parte, filmul, cu tot ca
racterul său comercial, nu este lipsit 
de o anumită ținută artistică, evitînd 
senzaționalul ieftin al altor „superpro
ducții". David Niven joacă excelent 
și e un Phileas Fogg așa cum ni-l în
chipuiam citind romanul. Satira la a-

dresa membrilor „Reform Club’-ului e 
deseori ingenioasă, iar castelele Loi- 
rei și toate celelalte elemente .de de
cor natural sînt foarte agreabile, 
luate în sine. Pe deasupra, spectato
rul recunoaște în roluri episodice mari 
vedete ale ecranului ca Buster Keaton, 
Marlène Dietrich, Peter Lorre, Charles 
Boyer. De altfel, realizatorii și-au ași- 
gurat concursul unei întregi pleiade 
de celebrități, de la cîntăretul și acto
rul Frank Sinatra la toreadorul Do- 
minguin. Se cuvine menționată și in
cluderea în prolog a fragmentelor din 
filmul lui Mèliès „Călătorie în Lună*. 
Ni se oferă astfel prilejul de a cu
noaște o pagină antologică din isto
ria filmului mut, realizată de unul, din 
pionierii celei de-a șaptea arte. Foarte 
izbutit este și genericul final Aici fan
tezia realizatorilor se dezlănțuie în-. 
tr-un tempo care ne face să regretăm 
încă o dată încetineala unor episoade 
ale filmului.

Ion HOBANA

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. p. Romine : Pericles — (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din Brașov
— orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" (la Teatrul de vară „23 Au
gust“) : Jocul de-a vacanța — (orele 20). 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
O scară de muzică ușoară — (orele 20). 
Circul de stat : O seară cu comicul Ka- 
randaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ocolul pămlntu- 
lui în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Republica (9,30; 13; 10.30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30; 19,15), Feroviar 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina „Doina“ (Str. Doamnei
nr. 9 — orele 21). Madame Sans-Gêne — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Comisa
rul: Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21,15), Stadionul „Dinamo" (Șos. ștefan 
cel Mare — orele 20,30). Kozara : Car- 
pațl (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Aurora (10; 
12,30; 15; 17,30; la grădină — orele 20,30), 
Modern (10; 12,30; 15; 17,30: 20). Grădina 
Modern (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
20.30) . Lumea mare a celor mici : Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Șehera- 
zada — cinemascop : Festival (8; 10,15; 
12,30; 15; 17,30; 20), Excelsior (9.15; 11,30; 
14; 16,30; 19; ’21,30), Grădina. „Festival“ 
(Pasajul „Eforie" — orele 20,30). Slujnica; 
Victoria (10: 12: 14; 16; 18,15; 20,30). Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Am ajuns 
și rege : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20.30). Arta (16; 18; 20); la grădină
— orele 20,30). Domnișoara... Barbă-Al-
bastră : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,30;
20,30). Omul din fotografie : Union (15; 
17; 19; 21), Crîngași (16; 18,15; 20,30), A- 
desgo (15,30; 18; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Culisele 
varlețeului : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Doi colonei : Giulești (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 în continuare). 
Frații corsicani — cinemascop : înfrăți
rea tntre popoare (10; 15; 17,15; 19,30), 
Unirea (11; 16; 18,15; la grădină — orele

20.30) . îndrăgostitul : Cultural (15. 17, 19;
21). Imblînzitorii de biciclete - cinema
scop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; (9; 21).
Asasinul din cartea de telefon : Biizeștl 
(15,15; 17,15.; 19,15; 21.15; la grădină - 
orele 20,30), Melodia (lt).; 12: ț5- 17,; 19; 
21,15), Floreasca (10.30; 16, 18,15; 20,30), 
Patinoarul „23 Augușt" (Bd. Munéll, — 
orele 20,30). Cerul și mocirla : Bucegi 
(10, 12; 16; 18; 20; la grădină % o,rele
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), Cosmos (16; 
18; 20). Rosita: Vitan (16; 18; 20). Lumea 
comică a iul Harold Lloyd : Munca (16; 
18,15; 20,30), Colentina (15.30; 17,45; 30; ia 
grădină — orele 20,30). Grădina .Vitan“ 
(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). Dardée : Luceafărul 
(16; 18; la grădină - orele 20,30) Totul 
despre Eva : Progresul (15; 17,30; 20). A- 
renele „Libertății" (Str, 11 Iunie — orele 
20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19,10 - Album artistic 
— program de cîntece șl dansuri inter
pretate de elevi. 19,30 - Filmul „Barza 
șl broasca" 19,40 —. Prefață la un poem. 
20,00 — Emisiunea .Săptămîna”. 21.00 — 
Cîntă Galina Vișnevskaia — Transmi
siune de la Moscova. In încheiere : Bu
letin de știri și buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

șl 13 iulie. In țară : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil. Innourări mai persis
tente șe vor produce în jumătatea de 
vest a țării unde vor cădea ploi locale, 
Iar în rest averse Izolate. Vînt potrivit 
din sectorul vestic Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, iai maximele între 25 și 35 
grade. In București și pe litoral: Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere.
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Călătorie p
• De ia sămînța de floarea-soarelui la uleiul din 
sticle © Extracție cu ajutorul benzinei • Prin 
hidrogenate ulei solidificat • Procese automatizate

In ultimii ani, Fabrica de uleiuri 
vegetale „Muntenia“ din Capitală a 
fost înzestrată cu utilaje moderne 
la nivelul tehnicii avansate; aici au 
intrat în funcțiune noi secții. O vi
zită la această întreprindere ne per
mite să urmărim procesul tehnologic 
prin care trece materia primă pînă 
la produsul finit.

O instalație pneumatică modernă 
absoarbe sămînța direct din vagoa
ne. 400 tone în medie pe zi. Ața în
cepe lunga călătorie la capătul că
reia semințele de floarea-soarelui 
își revarsă uleiul în sticle. Ele
mente de transport orizontale și 
verticale urcă și coboară sămân
ță, o poartă dintr-o secție în 
alta, de la o mașină la alta, 
potrivit operațiunilor urmate de 
flux. O instalație de precurățire 
înlătură praful, asigurînd o calitate 
corespunzătoare semințelor ce se în- 
silozează. După ce sînt în prealabil 
uscate, în așteptarea procesului de 
prelucrare, semințele astfel condițio
nate fac un popas în silozul celu
lar. Acesta se înalță mult deasupra 
halelor dimprejur. Ar putea concu
ra cu blocurile-turn din Capitală. 
Silozul este format din Casa-turn — 
unde sînt montate elevatoarele ce 
transportă sămînța în celule — și șase 
cilindri din beton cu o înălțime de 
43 m și un diametru de 10 m. Celu
lele adăpostesc circa 7 000 tone să
mânță. Pare mult ? Fabricii îi ajun
ge doar pentru 19 zile, iar vechiul 
siloz avea o capacitate'de numai 350 
tone.

Casa de mașini este următoarea 
tecție în fluxul tehnologic. Aici are R. ARDELEANU

Fabrica de ulei „Muntenia" t secția de extracție continuă Foto : Agerpres

«riLMis „C U B S A SCÎNTEII“
S Care va fi trased ® Cine se va alinia la start @ Intre sprinteri și cățărători

„Cursa Scînteii“, ăl cărei start se va 
da duminică 12 iulie, se află acum la 
a XVII-a ediție. An de an, începînd 
din 1948, populara întrecere clclistă a 
oferit un prilej, de verificare a celor 
mai btpii gțetgătQfi din țara noastră, a 
dat multor- cicliști tineri posibilitatea 
de a se afirma. Prin schimbarea — în 
ultimii. ani cu regularitate — a traseu
lui, çursa contribuie la popularizarea 

•' largă a unuia din cele mai frumoase 
ți complete sporturi — ciclismul.

în acest an, „Cursa Scînteii" 
dispută de-a lungul unui traseu

se 
de 

peste 1100 km. ^Etapele — șapte la 
număr — sînt astfel stabilite incit vor. 
constitui un serios examen pentru fie
care dintre alergători. Lungimea și 
profilul etapelor solicită în egală mă
sură rezistența și tenacitatea cicliștilor 
de „Cursă lungă", viteza șt abilitatea 
bunilor sprinteri. Etapele au următo
rul kilometraj : București—Ploiești—Bu
zău (144 km); Buzău—Focșani—Adjud- 
Onești (165 km); Onești—Sf. Gheor
ghe— Tușnad—Miercurea Ciuc (192
km); Miercurea Ciuc—Odorhei—Șoca
ta—Tg. Mureș (170 km); Tg. Mureș— 
Tîrnăveni—Mediaș—Sibiu (150 km);
Sibiu—Rm. Vîlcea—Pitești (165 km);
Pitești—București (120 km).

Unele etape (I, II, VII) se desfășoară 
pe drum plat, altele (în special etapele 
III și VI) au un profil muntos. Fără 
îndoială, etapa a IlI-a (Onești—Miercu
rea Ciu.c) se anunță a fi cea mai difi
cilă. Cei aproape 200 km, cit măsoară 
traseul ei, urcușurile prelungi ca și co- 
borîșurile în viraj din munții Oituzului 
(șoseaua trece prin pasul cu același nu
me) vor solicita cicliștilor calități deo
sebite, o bună pregătire fizică. Asemă
nătoare — deși ceva mai scurtă — este 
ți etapa Sibiu—Pitești. La început plat 
(între Sibiu și Rm. Vîlcea), drumul suie 
peste Dealul Negru, coborînd apoi spre 
Pitești. Prin caracteristicile lor, aceste 
două etape constituie adevărate pietre 
de încercare pentru cicliști. Nu-i de loc 
exclus ca poziția în clasamentul final să 
fie influențată în mod hotărîtor de felul 
în care se comportă alergătorii în eta
pele de munte. Nu înseamnă însă că 
în etapele de plat obținerea unui a- 
vans hotărîtor — printi-o evadare sus
ținută — ar fi imposibilă.

Pe baza recomandărilor federației de 
specialitate, la cursă au fost invitați cei 
mai buni alergători de la cluburile 
bucureșișene și din țară. Primii care 
și-au confirmat nominal participarea au 
fost dinamoviștii. Antrenorul N. Voicu 
va conduce în actuala „Cursă a Scîn

loc spargerea semințelor și îndepăr
tarea unei mari părți din coajă. Un 
amestec de miez, cu 7—8 la sută coa
jă, este supus procesului propriu-zis 
de prelucrare. In vechea secție de 
descojire, un mare procent de miez 
era antrenat odată cu coaja și nu mai 
putea fi valorificat pentru ulei. Ma
terialul pregătit este transportat în 
secția de presare. Prese mecanice 
storc uleiul în proporție de 80 la 
sută. Colectat în jgheaburi, filtrat, 
el este depozitat în rezervoare. Ceea 
ce rămîne după presare mai conține 
încă circa 20 la sută ulei. Rămășițele 
special preparate sub forma unor 
paete subțiri merg la secția de ex
tracție, o construcție nouă, cu utilaj 
de înaltă tehnicitate. Aici uleiul 
și restul de ulei este scos cu ajutorul 
benzinei. Instalația ce lucrează în 
flux continuu este deservită de doi 
operatori pe schimb, cărora le revi
ne doar sarcina de a-i urmări buna 
funcționare de la sistemele de co
mandă. In noua secție șapte opera
tori realizează o producție de circa 
30 tone în 24 ore, în timp ce în sec
ția de extracție discontinuă 24 oa
meni obțineau doar 20 tone în ace
lași timp. Parametrii tehnologici și 
calitatea uleiului sînt de asemenea 
mult superioare. In șrotul furajer 
rămîne mai puțin de 0,7% ulei (în 
sistemul discontinuu circa 1—1,2%). 
Uleiul obținut este pur, nu conține 
nici urme de benzină, care în pro
ces este recuperată și refolosită.

Uleiul destinat consumului sa 
îndreaptă de aici spre rafinării * 
cea veche și cea nouă, continuă. In 

teii“ un lot alcătuit din majoritatea 
componenților lotului reprezentativ ce 
se pregătește pentru campionatele mon
diale din Franța și pentru jocurile olim
pice de la Tokio. Steaua, Olimpia- 
București, Tractorul-Brașov, Voința și 
Petrolul-Ploiești și alte cluburi și-au 
anunțat de asemenea participarea cu 
cele mai valoroase efective. Unii dintre 
cicliștii acestor cluburi posedă o mică 
experiență în cursele de lung kilome
traj, dar „Cursa Scînteii“ are, printre 
altele, tocmai scopul de a oferi ocazia 
lansării și afirmării tinerelor talente. 
Anul trecut, de pildă, cursa a revenit 
unui tînăr ciclist ploieștean (Const. 
Ciocan) care actualmente face parte 
din lotul olimpic.

Și anul acesta — pentru a treia oară 
de la înființarea cursei — la start vor

Traseul cursei

e flux
noua rafinărie procesul se desfășoa
ră în centrifuge (în instalațiile vechi 
se efectuează în vase mari neutrali- 
zatoare) cu o turație de 15 000 ture 
pe minut. Sistemul centrifugal per
mite să se rafineze pe o suprafață 
de producție mică 70 tone în 24 ore, 
productivitatea muncii fiind aici 
mult mai ridicată ca la instalația 
veche. Rafinarea cuprinde o serie de 
operații — filtrare, albire, vinteriza- 
re ș.a. — prin care se elimină toți 
componența nedoriți. Printre altele, 
în coloana de dezodorizare, la o tem
peratură de 180-190a sub vid, uleiul 
scapă de orice miros.

Călătoria uleiului se apropie de 
sfîrșit. Un ultim popas — hala, de 
îmbuteliere. O mașină automată pre
ia sticlele, le spală, le usucă, le um
ple cu ulei, le lipește eticheta. Acum 
uleiul e gata să-și continue drumul 
spre magazine, spre cămările gospo
dinelor.

O parte a uleiului este îndreptată 
spre secția de hidrogenare. Aici, 
țn autoclave, în prezența catalizato
rului, uleiul se solidifică. Hidrogenul 
necesar este produs la secția de elec
troliză cu ajutorul unei baterii elec- 
trolizoare moderne. Paralel se obține 
aici ca produs secundar, oxigen. 
O secție nouă efectuează îmbute- 
lierea acestuia sub presiune în tu
buri.

Majoritatea operațiilor fluxului 
tehnologic, ca urmare a modernizării 
fabricii, sînt automatizate și mecani
zate. Utilajele, mașinile, conductele 
care fac legătura între diferitele 
secții ascund vederii transformările 
care au loc pe parcurs. Semnalele 
acustice și optice ale tablourilor de 
comandă dau însă alarma, sesizînd 
eventualele defecțiuni.

fi prezenți și cicliști de peste hotare. 
Este vorba de un grup de alergători 
fruntași din Cehoslovacia, care vor sosi 
cu. avionul astă-seară de la Fraga.

★
Numeroase premii vor răsplăti pe cei 

mai buni dintre alergători. Premiile 
sînt oferite de ziarul nostru, de diverse 
întreprinderi și instituții (I. S. Loto- 
Pronosport, C.E.C., Electrecord etc), de 
ziarele „Romînia liberă“, „Scînteia tine
retului", „Munca", „Steagul roșu", „In
formația Bucureștiului“, „Elöre“, „Agri
cultura sooialistă“, „Știință și tehnică“ 
etc, de întreprinderi și ziare locale. O 
parte din aceste premii au fost expuse 
în vitrina agenției Loto-Pronosport din 
Bd. Republicii 5.

Ion DUMITRIU

1958
1959
1960
1961
1962 — Walter Ziegler
1963 — Constantin Ciocan.

Informați i
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

REVOLUȚIEI POPULARE 
MONGOLE

Joi seara, la cinematograful „Re
publica" din Capitală, a avut loc un 
spectacol de gală, cu filmul „Ah fete* 
le!", organizat cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Revoluției Populare 
Mongole. Au participat Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și alte persoane o- 
ficiale, oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost de față 
Togoociin Ghenden, ambasadorul 
R. R. Mongole la București, membri 
ai ambasadei și alțr membri ai cor
pului diplomatic.

*
Joi dimineața au plecat spre Buda

pesta tovarășii Petru Enache,prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.TJM., și Ștefan Andrei, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., în vederea 
participării la ședința Comitetului 
Executiv al F.M.T.D., care va avea 
loc între 10—15 iulie a.c.

(Agerpres)

Expoziția „Din Istoria literaturii 
didactice romlnești"

La Muzeul pedagogic din Capitală 
s-a desehis joi expoziția „Pin istoria li
teraturii: didactice romîneștj.". Prin vo- 
lume originale, fotocopii, fotografii, 
desene, grafice, expoziția prezintă mo
mente principale ale dezvoltării litera
turii didactice în țara noastră începînd 
cu secolul al XVI-lea pînă astăzi. Prin
tre piesele interesante prezentate se 
află primele manuale didactice apărute 
în țara noastră, „Metoda nouă de scrie
re și citire" de Ion Creangă și alți 
colaboratori care a fost tipărită în 23 
ediții în peste 50Q 000 exemplare. Vizi
tatorii întîlnesc ea autori de manuale 
cu largă circulație pe Odobeseu, Sla
vici, Coșbuc, Vlahuță, Topîrceanu, Sa- 
doveanu, ca și pe numeroși oameni de 
știință. Un loc important în expoziție 
îl ocupă tipăriturile didactice din ulti
mele două decenii, ilustrînd ampla ac
tivitate desfășurată în acest domeniu în 
anii puterii populare.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
Joi s-au încheiat lucrările sesiunii 

științifice a Institutului „Dr. I. Can- 
tacuzino" din București. Au fost 
prezentate peste 70 comunicări șl 
referate pe teme de bactériologie, 
virusologie, parazitologie, imunolo- 
gie și epidemiologie. Sesiunea a o- 
gllndlt preocuparea pentru cerceta
rea aplicativă, legată de elaborarea 
de noi produse și metode pentru 
diagnosticul, profilaxia șl tratamen
tul bolilor infecțioasș, ca și pentru 
cercetarea fundamentală concentrată 
îndeosebi pe probleme de imunitate 
și de genetică la bacterii și virusuri. 

(Agerpres)

Cîștigătorii 
„Cursei Scînteii“ 
de-a lungul anilor
1948 — Marin Niculescu
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

— Marin Niculescu
— Gheorghe Negoescn
— Nicolae Maxim
— Marin Niculescu
— Ion Constantlnescu
— Constantin Șandru
— Beno Funda (R.D.G.)
— Gheorghe Calclșcâ
— St. Poreceanu și C. Dumi

trescu
— Constantin Dumitrescu
— Ludovic Zanonl
— Ludovia Zanonl
— Aurel Șelara

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
PE STRĂZILE

Ziarul vest-german „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" publică impresiile trimi
sului său special, Günter W. Lorenz, care 
a făcut recent o călătorie în Portugalia :

Pe Praca do Comercio din Lisabona 
trec huruind tramvaiele, iar autobuzele 
cu etaj se înqhesuie pe străzile lătural
nice strimte. Cele trei „străzi clasice* ale 
capitalei portugheze — Rua Augusta, 
Rua do Ouro si Rua da Prato, care duc 
drept din centru pînă în port — freamătă 
de viață. Pe Avenida da Liberdade, de 
la piafa Rossio pînă la monumentul mar
chizului de Pombal care, după cutremu
rul din 1755, a ordonat reconstrucția ora
șului, cafenelele sînt fixité de lume, așa 
incit numai cu greu poți găsi un. loc. 
Agenfii de circulație cu căștile tropicale 
transpiră din abundentă sub uniformele 
lor- de postav greu. Zidurile sînt acope
rite de afișe care îndeamnă la vizionarea 
unor filme despre vestul sălbatic, care 
elogiază calitățile vinului de Porto. Prin
tre ele întîlnești însă tot mereu afișe cu 
următorul conținut : „Portughezi, apăra- 
ti-vă patria. Patria vă cheamă. Portughezi, 
Angola este portugheză și trebuie să ră- 
mînă portugheză. Portughezi, fiți gate de 
luptă, este o cinste să mori pentru pa
trie !". Sînt fraze care ți se par foarte 
cunoscute. Dar alături de ele, pe ziduri 
întîlnești și afișe mici, scrise de mînă, 
care, deși au fost sfîșiate- de poliție, tot 
mai pot fi descifrate: „Portughezi, refuzați 
să luptați tn Angola. Cei ce luptă își a- 
sumă o parte din vină. Războiul din An
gola echivalează cu asasinate, iar Sala
zar este un cîine însetat de sînge. Portu
galia — da, Salazar — nu I".

Lupta care se duce aici pe afișe eu 
mijloace cu totul inegale este o luptă 
veche, înverșunată. Dar calmul pe care 
turistul crede că-l remarcă în Portugalia 
este înșelător. în afara acestor măr
turii, și alte fapte vorbesc despre 
nemulțumirea portughezilor, despre ne
siguranța lor. Acest popor de 7 mi
lioane de oameni aproape că nu are 
familie care să nu fi pierdut pe cineva, 
undeva în Africa sau Asia, Chiar la sosi
rea noasfră pe aeroport, prieteni care au 
venit în întîmpinarea noastră ne-au aver-

ȘTIINȚA Șl PURIFICAREA AERULUI

Ziarul francez „LE MONDE“ relatează 
despre constatările și recomandările 
conferinței internaționale care a avut loc 
recent la Strasbourg în problema luptei 
împotriva poluției aerului.

Prima conferință asupra poluției aeru
lui a întrunit, timp de opt zile, două sute 
cincizeci de participant : medici, higie- 
niști, savanți, tehnicieni, industriași și ju
riști, venind din șaptesprezece țări vest- 
europene precum și din Statele Unite ale 
Americii, iar Japonia, U.R.S.S. și Iran au 
trimis observatori.

în cursul discuțiilor, care aveau la bază 
o ordine de Zi ce cuprindea paisprezece 
puncte, particlpanții au putut stabili un 
bilanț complet al stricăciunilor pe care le 
provoacă poluția atmosferică și au pro
pus un ansamblu de măsuri urmărind re
ducerea acesteia. Principalii agenți nocivi 
au fost recunoscuți în oxidul de carbon, 
anhidrida sulfuroasă, care se transformă 
în acid sulfuric, rozînd atît țesutul plămî- 
nilor çît șî suprafața monumentelor isto
rice. Printre principalele surse ale polu
ției, experții au indicat coșurile locuințe
lor, fumurile industriale, precum și ga
zele produse de autoturisme și camioane.

Poluția atmosferică, ale cărei ravagii 
economice sînt apreciate la mai multe

DESCOPERIREA UNOR 
DOCUMENTE DE VALOARE

La Arhiva centrală de istorie a 
U.R.S.S. a fost descoperită recent o 
mapă cu documente istorice de mare 
valoare. Mapa conține scrisori, Însem
nări, acte de donație etc. semna
te de numeroși scriitori de vază, 
muzicieni, poeți, savanți și oameni poli
tici, printre care Victor Hugo, Jean Jac
ques Rousseau, A. Dumas (tatăl), Napo
leon Bonaparte, Voltaire, Béranger, Pa
ganini, Louis Blanc, Lermontov, P. Viar- 
deau. Ecaterina a II-a, Jukovski, George 
Sand, Leibnitz etc. Toate aceste docu
mente manuscrise originale au fost 
strinse încă în secolul trecut de mag
natul von Derwis. Urmașii săi au depus 
autografele într-un seif așa îneît ele au 
rămas „îngropate" pînă nu de mult.

TUNEL SĂPAT 
SAU TUB SCUFUNDAT t

Un studiu geologic complet pentru 
tunelul de sub Canalul Mînecii, în va
loare de 1250 000 de lire sterline, 
va începe vara aceasta. Ernest Marples, 
ministrul englez al transporturilor, a 
comunicat în Camera Comunelor că 
studiul se va înfăptui sub supraveghe
rea generală a guvernelor Angliei și 
Franței. O comisie mixtă de suprave
ghere va fi numită în acest scop. Jumă
tate din cheltuieli vor fi suportate de 
guvernul britanic și jumătate de Căile 
ferate franceze, care sînt parte con
tractantă. Vor fi studiate atît posibili
tatea unui tunel sfredelit sub canal, 
cît și a unui tub scufundat. Una din 
principalele sarcini ale proiectului este 
de a determina traseul tunelului pro
pus și metoda de construcție : tunel 
săpat sau tub scufundat. Au fost invi
tate să participe firme din diferite țări.

LISABONEI
liza! : „Mîine după-masă să nu ieșiți. At
mosfera este încărcată*. Chiar și băfrtnul 
portar al hotelului nostru ne-a spus : 
„Senhor, rămîneți mîine în casă. S-ar pu
tea să se întîmple ceva". Nimeni n-a vrut 
să ne explice mai în amănunt ce înseam
nă aceste avertismente misterioase, ni
meni n-a vrut să ne spună de unde știe 
că tocmai mîine se va întîmpla ceva.

Cu toate acestea, tensiunea existentă 
nu putea fi trecută cu vederea. Lisabona 
părea un oraș șub stare de asediu. La 
toate încrucișările erau postate aruncă
toare de apă, tunuri anticar erau ampla
sate In curți dosnice, unități militare în 
echipament de război patrulau pe străzi 
și prin parcuri, finind pistoalele automate 
în poziție de tragere, cu baionetele la 
armă. Poliția se afla în stare de alarmă, 
iar lisabonienii cei mai ocupați în aceste 
zile erau salariații salubrității. Pentru că 
dîn multe turnuri ale bisericilor, de pe 
acoperișurile pasarelelor care leagă ora
șul de sus cu cel de jos, ploua înconlinuu 
eu mici manifeste șapirografiate : „Cetă
țeni ai Portugaliei ! Voi sîntefi exploatați 
pentru ca un tiran să-și poată duce răz
boiul criminal. Fiii voștri mor pentru ca 
un politician falimentar și cîțiva bancheri 
să-și salveze prestigiul. Cetățeni, rtdi- 
cați-vă împotriva tiraniei. Trăiască Portu- 
qalta. Libertate nouă. Jos — Salazar I*. 
în timp ce peticele de hîrtie cădeau din 
înălțimi, poliția soșt în grabă cu mașini 
de asalt, iar oamenii salubrității inundau 
strada pentru a distruge astfel manifes
tele.

Ne-am prefăcut că sînfem turiști care 
nu cunosc nici limba și nici situația din 
țară. Neținînd seamă de protestele poli
țistului, ne-am permis să înaintăm pînă 
în mijlocul străzii și să ridicăm cîțeva 
manifeste. De îndată, asupra noasfră s-a 
năpustit un soldat înarmat care, înjurînd, 
a. vrut- să ni le smulgă. Ne-am făcut că 
nu înțelegem. Un ofițer superior care se 
apropie observă calm : „Nu este nici un 
motiv de enervare. Sîntem doar în exer
cițiu". Fapt este însă că în cursul acestor 
„exerciții", în plină amiază, a fost îm
pușcat un student pentru că pe Avenida 
da Liberdade — strada libertății — a de
monstrat pentru libertăți politice și termi
narea războiului colonial. Un polițist s-a 
apropiat pur și simplu de el, și-a scos 
pistolul și l-a ucis fără avertisment.

Ziua următoare — ziua pentru care am 
primit atîtea. .avertismente — s început 
cu un cer strălucitor. La ora 9 se și făcuse 

miliarde de franci anual, constituie un 
pericol grav pentru om, mai ales dacă 
esté vorba de persoane bolnave, în vîr- 
stă, sau de copii. Provocînd mai ales tul
burări ale sistemului, respirator și ale sis
temului cardio-vascular, ea poate avea 
efecte neașteptate, fiind în parte răspun
zătoare de rahitism, deoarece într-o doză 
puternică împiedică radierea solară. La 
Paris, de altfel, poluția crescîndă a at
mosferei de la începutul secolului a pro
vocat o reducere a duratei strălucirii soa
relui mergînd pînă la cincizeci de zile 
și a favorizat formarea unor cețuri dese.

Diferitele rapoarte au pus de aseme
nea în lumină influența poluției asupra 
lumii vegetale. Pentru a reduce efectele 
acestui flagel s-a exprimat părerea ca el 
să fie atacat la sursele sale. Astfel, folo
sirea unor dispozitive care garantează 
o mai bună combustie, un mai bun tiraj, 
utilizarea de aparate de încălzire speci
fice pentru anumite categorii de combu
stibili, permit reducerea poluției în pro
porții apreciabile.

Problema emiterii produselor sulfuroase 
sau fluorizate a. reținut în mod deosebit 
atenția experților, care au recomandat un 
schimb de documentări, centralizarea și 
coordonarea mijloacelor de cercetare pe 
scară internațională. Automobilul a figu
rat ca unul din marii acuzați ai conferin
ței. El este mai ales periculos din cauza 
amestecului de produse nocive emise de 
gazele de eșapament. Totuși, diferitele 
rapoarte au arătat în mod clar că pro
ducția de agenți care determină poluția 
aerului în legătură cu automobilul variază

OPERAȚIE RARĂ

Patru chirurgi dintr-un spital din 
Browns Mills (S.U.A.) au făcut două 
operații Pe inimă unui bolnav în 
vîrstă de 50 de ani, înlocuindu-i 
una din valvule cu o valvulă făcută 
din material plastic, după care i-au in
trodus în abdomen un mic aparat elec
tric avînd legătură directă cu inima 
prin fire electrice. Aparatul are meni
rea să stimuleze activitatea inimii prin 
impulsii provocate de curentul electric.

GERURI Șl ZĂPEZI 
IN AFRICA DE SUD

In regiunea muntoasă din Basuto
land s-au semnalat geruri aspre și că
deri masive de zăpadă care, în unele 
locuri, au atins peste trei metri înăl
țime. In regiunea Quchasnek, situată 
la aproximativ 90 mile de Maseru, sute 
de locuitori sînt izolați în munți, zăpa
da blocînd căile de comunicații care 
duc spre Matatiele. Pînă în prezent, 
s-au semnalat zece victime.

SCHELET OMENESC 
DE 15 000 DE ANI

Un arheolog de la Universitatea din 
Ierusalim a descoperit la răsărit de 
lacul Galile un schelet omenesc vechi 
de 15 000 de ani. După datele furni
zate de arheolog, șe pare că scheletul 
aparține paleoliticului tîrziu. Descope
riri asemănătoare ș-au mai făcut pînă a- 
cum în U.R.S.S. și Cehoslovacia, 
împreună cu scheletul s-au găsit oase 
de cerb și bizon.

CAMION ATACAT DE ȘERPI

Doi șerpi măsurînd fiecare cîte 4 m 
lungime și cîntărind fiecare aproape 

foarte cald. Viața în oraș se desfășura 
normal. După masă însă, spre ora cinci, 
negustorii au lăsat dintr-o dată rulou
rile din fața vitrinelor lor. Piața Rossio 
și Avenida da Liberdade, care de obicei 
la această oră sînt fixité de oameni, s-au 
golit dintr-o dată și, pe neașteptate, și-au 
făcut apariția trupe înarmate. Centrul ora
șului a fost închis ermetic. Totuși, de
monstranții au reușit să străpungă cordoa
nele, în timp ce coruri acuzau pe soldați 
și polițiști că ar fl asasini. Un atac în
dreptat împotriva clădirii unde șe află 
secretariatul general al ministerului infor
mației — care răspunde și de cenzură
— a eșuat sub loviturile bastoanelor de 
cauciuc ale armatei și poliției. Geamuri 
au fost făcute țăndări, Un lustragiu a fost 
împușcat.

A doua zi au apărut doar ziarele spor
tive. In redacțiile celorlalte ziare s-a de
cretat de Cu seară zi liberă. Prin difu
zoare s-a anunțat doar atît că au avut loa 
unele excese, huligani încercînd să ad
monesteze turiști străini. Se afirma că 
poliția, „fără să recurgă la măsuri ex
traordinare, fără a primi întărifuri*, a reu
șit să readucă la ordine „elementele cri
minale". Nici un cuvînf despre intervenție 
armată. în afara unor arestări, „rebeliu
nea" n-a avut nici un fel de urmări —se 
striga în difuzoare.

în ultimii ani, Portugalia s-a schimbat 
considerabil. An de an, neliniștea s-a in
tensificat. Oamenii au devenit tot mai 
nemulțumiți pentru că prețurile cresc con
tinuu, salariile însă nu se majorează, pen
tru că impozitele cresc și ele mereu. Răz
boiul colonial al „omului singuratic din 
palatul guvernamental" înghite miliarda 
pe care mica țară nu le mai poate fur
niza.

Poporul portughez care a suportat att- 
ția ani dictatura a devenit un popor in
dignat. Ura împotriva războiului colonial
— și cum ar fi posibil ca acest sentiment 
să nu cuprindă un popor care are astăzi 
mai mutfi soldați decît elevi și sfu- 
denți — inflația, șomajul, determinat de 
ruinarea multor întreprinderi dependente 
de colonii, decretele apăsătoare — toate 
acestea au indignat poporul care ar dori 
să trăiască de pe urma pescuitului, a eco
nomiei sale, a comerțului. Astăzi însă 
economia este dezorganizată, țara sînge- 
rează, valuta este instabilă, iar contra
dicțiile interne se ascut. Ele nu se mai 
manifestă între republicani și monarhiști, 
ci între salazarișfi și democrați, între co
lonialiști și anticolonialiști, între grupările 
conservatoare, reacționare și cele progre
siste.

în raport cu tipul de carburant folosit, 
precum șl cu modul de a rula al mașini
lor. Frecvente încetiniri și demaraje pro
duc gaze de eșapament mult mai bogate 
în oxid de carbon decît o conducere cu 
viteză constantă. La Paris s-au constatat 
acumulări neliniștitoare de oxid de car
bon la anumite răspînții importante și pe 
străzile înguste, în apropiere de semna
lizatoare.

Conferința propune măsuri urmărind 
ameliorarea carburanților, și anume înlă
turarea adaosurilor toxice în carburanți 
și uleiuri. Ea propune de asemenea nor
me referitoare la fabricarea și echiparea 
motoarelor, ca, de pildă, așezarea unor 
dispozitive speciale pe sistemele de eșa
pament. Pe un plan mai general se pre
conizează o organizare mai rațională a 
circulației în marile orașe, construirea de 
autostrăzi de descongestionare în jurul 
marilor centre.

La terminarea lucrărilor, delegații au 
făcut patruzeci de propuneri concrete. 
Ei cer crearea unui organism de coordo
nare, de documentare și de cercetări 
care să lupte contra poluției atmosferice 
pe plan internațional. „Aerul infectat nu 
cunoaște frontiere : nici știința și tehnica 
nu trebuie să cunoască", a fost un leit
motiv care a revenit în numeroase inter
venții. Pe planul cercetării și documen
tării, a fost propusă stabilirea de hărți 
europene ale poluției atmosferice care 
să indice sursele de poluție și distribui
rea factorilor care determină această po
luție în funcție de condițiile meteorolo
gice, geografice și sezoniere. Este propu
să de asemenea, atît pe plan național cît 
și internațional, o strînsă colaborare a 
serviciilor meteorologice și a celor con
sacrate supravegherii poluției atmosferice.

40 kg au atacat un camion încărcat ca 
lemne la Isparta în Anatolia. Șoferul și 
ajutorul său au izbutit să zdrobească 
una dintre reptile, dar cel de-al doilea 
s-a încolăcit în jurul instalației de frî- 
nare, împiedieîndu-i funcționarea. Un 
grup de țărani sosiți la fața locului au 
omorît șarpele cu ajutorul furcilor.

„FLUVIU SUBMARIN" 
ÏN ATLANTIC

Un fluviu submarin care se depla
sează spre Est în Atlantic de-a lungul 
Ecuatorului, cu o viteză de aproxima
tiv 3 mile pe oră, a fost detectat de o 
flotă internațională de vase de cerce
tare. Acest rezultat preliminar a fost 
anunțat la a treia sesiune a Comisiei 
oceanografice interguvernamentale re
unite la. sediul U.N.E.S.C.O. la Pa
ris. Studiul Atlanticului tropical a 
început printr-o fază de iarnă din 
februarie pînă în aprilie 1963. Pa
trusprezece vase aparținînd a șapto 
țări au măsurat în sensul nord- 
sud sectoarele care se încrucișează cu 
Ecuatorul din America de sud pînă în 
Africa. Atunci a fost confirmată exis
tența acestui curent ecuatorial subma
rin, descoperit pentru prima oară la 
sfîrșitul secolului XIX. Este vorba 
de a ști apoi dacă curentul dăi
nuie și vara. în lunile august și 
septembrie, anul trecut, 11 vase a- 
parținînd unui număr de opt țări 
au regăsit acest curent submarin 
al cărui înalt procent de sare per
mite să fie reperat cu ușurință. 
El pare să se deplaseze intr-o zonă 
care se întinde de la 100 mile la 
nord de Ecuatoi la o sută de mile spre 
sud și la o adîncime de la 30 la 60‘ 
metri.
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PENTRU DEZARMARE

Vizita tovarășului 
in Austria

Gheorghe Apostol Conferința primilor miniștri

GENEVA 9 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-a des
fășurat joi cea de-a 197-a ședință a 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare sub președinția lui C. N. Obi 
(Nigeria). Ședința a fost consacrată 
discutării măsurilor colaterale me
nite să contribuie la destinderea în
cordării internaționale și să ușureze 
calea spre realizarea unui tratat de 
dezarmare generală și totală. Au 
luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., 
R. S. Cehoslovace și Italiei.

SALZBURG 9. — Corespondentul 
Agerpres, St. Dej u, transmite : în di
mineața zilei de 9 iulie, prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, Gheorghe Apostol, 
împreună cu vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Constantin Tuzu, 
și alte persoane oficiale. însoțiți de 
vicecancelarul dr. Bruno Pitter- 
mann, au plecat de la Salzburg cu 
trenul spre cea mai mare hidrocen
trală din Austria, Kaprun. La so
sire, ing. Rudolf Fürst, șef de secție

în Ministerul Transporturilor și E- 
nergiei Electrice, i-a salutat pe 
oaspeții romîni în numele ministru
lui Otto Probst. Directorul hidrocen
tralei, Fritz Nyvelt, a dat explicații 
referitoare la hidrocentrală.

La prînz, conducerea hidrocentra
lei a oferit o masă, după care oas
peții au vizitat barajele Wasserfall
boden și Moserboden, situate la mari 
altitudini. In cursul serii, oaspeții 
romîni s-au înapoiat la Salzburg.

din țările Commonwealthului

Documente adoptate 
la Conferința de la Alger

ALGER 9 Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Conferin
ța de la Alger pentru denucleariza- 
rea bazinului Mării Mediterane, con
vocată din inițiativa Comitetului al- 
gerian pentru apărarea păcii, și-a 
încheiat lucrările. în comunicatul 
final și în apelul adresat de con
ferință popoarelor, guvernelor și 
organizațiilor internaționale — do
cumente adoptate la sfirșitul lu
crărilor — se cere sprijinirea acțiu
nilor pentru denuclearizarea bazi
nului mediteranean. Denucleariza
rea Mării Mediterane, se spune prin
tre altele în apel, va reprezenta o 
contribuție la mișcarea pentru dez
armarea generală, un pas hotărît 
pentru denuclearizarea mondială. De 
asemenea, ea ar putea fi un punct 
de plècarekefectiv pentru denuclea
rizarea altor zone, cum ar fi aceea a 
Balcanilor, Adriaticii, Europei cen
trale și continentului african. Con
ferința și-a exprimat sprijinul de
plin față de lupta popoarelor de pe 
toate continentele pentru indepen
dență și denuclearizare.

încheierea
Congresului mondial 
de fizică nucleară

PARIS 9 (Agerpres). — La sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris s-au încheiat 
miercuri lucrările Congresului mon
dial de fizică nucleară, la care au 
participat aproximativ 900 de oa
meni de știință din 35 de țări ale 
lumii. Lucrările congresului au fost 
consacrate aniversării a 30 de ani de 
la descoperirea de către Irène și 
Frederic Joliot-Curie a radioactivi
tății artificiale. în timpul lucrărilor 
congresului, oamenii de știință au 
făcut un schimb de păreri asupra 
stadiului cercetărilor științifice în 
domeniul fizicii nucleare și au exa
minat perspectivele colaborării oa
menilor de știință din lumea în
treagă.

După încheierea lucrărilor confe
rinței, la sediul U.N.E.S.C.O. a avut 
loc o conferință de presă, în cadrul 
căreia au luat cuvîntul numeroși 
oameni de știință participanți la 
congres. Cu acest prilej, ei au vorbit 
despre rezultatele lucrărilor foru
mului fizicienilor, subliniind că acest 
congres a fost unul din cele mai im
portante din ultimii ani.

NOTE

Consultări politice Ia Roma
ROMA 9 (Agerpres). — La Roma 

continuă să se desfășoare întruni
rile reprezentanților celor patru 
partide ale coaliției guvernamentale 
(partidul democrat-creștin, partidul 
socialist, partidul social-democrat și 
partidul republican) în care s-au dis
cutat probleme legate de formarea 
viitorului guvern de centru-stînga.

„Tratativele între delegații celor 
patru partide pentru constituirea u- 
nui nou guvern sub președinția lui 
Aldo Moro se anunță de lungă du
rată, mai mult decît se credea la în
ceput“, scrie agenția ANSA. Difi
cultățile existente în calea unei ra
pide soluționări sînt datorate faptu
lui că aripa de stînga a partidului 
socialist s-a desolidarizat de Pietro 
Nenni și Francesco de Martino, ce-

rînd ca programul viitorului guvern 
să prevadă măsuri urgente în vede
rea realizării reformelor pentru îm
bunătățirea situației oamenilor mun
cii. Antonio Giolitti, din partidul so
cialist, care în cabinetul precedent a 
fost ministrul bugetului, a refuzat să 
participe la aceste tratative, decla- 
rînd că „perspectivele îi par nega
tive“. Pe aceeași poziție s-a situat 
și Riccardo Lombardi, directorul zia
rului „Avanti“, organul oficial al 
Partidului socialist italian. In ace
lași timp, aripa de dreapta a parti
dului democrat creștin nu vrea să 
renunțe la ideea acordării de către 
stat a fondurilor pentru școlile parti
culare, girate de 
gioase.

LONDRA 9 (Agerpres).— în pri
ma și a doua zi a conferinței de la 
Londra a primilor miniștri ai state
lor membre ale Commonwealthului 
a fost luat în discuție primul punct 
de pe ordinea de zi referitor la 
situația internațională.

Douglas-Home, primul ministru al 
Angliei, a vorbit despre dezarmare, 
relațiile Est-Vest și despre situația 
din Asia de sud-est. în esență, ex
punerea sa a constituit, după păre
rea observatorilor, o argumentare a 
politicii engleze de „forță și conci
liere“. în discursul său, premierul 
Federației Malayeze, Tunku Abdul 
Rahman, a cerut membrilor Com
monwealthului un „sprijin efica
ce“ în „confruntarea sa cu In
donezia“. Pînă acum în cuvîntul luat 
de numeroși șefi de guverne numai 
premierii Australiei și Noii Zeelande 
l-au susținut pe Abdul Rahman.

Observatorii politici relevă că si
tuația din Rhodesia de sud a deve
nit una din problemele cele mai 
dezbătute la conferință. Numeroși 
șefi de guverne au amintit cererile 
insistente ale mai multor state afri-

cane de a se convoca de urgență o 
conferință constituțională privitoare 
la viitorul Rhodesiei de sud, la care 
să participe lideri ai tuturor parti
delor și organizațiilor africane din 
această colonie, 
publicii 
mah,

Președintele Re- 
Ghana, Kwame Nkru- 

și Albert Margai, primul 
ministru al statului Sierra Leo
ne, au invitat statele membre ale 
Commonwealthului să adopte „o ati
tudine comună“ în rezolvarea pro
blemei sud-riiodesiene, precum și a 
problemelor coloniale din Africa și 
din alte părți ale lumii. O altă 
problemă ridicată în ședințele de joi 
a fost aceea a relațiilor dintre sta
tele industriale și țările în curs de 
dezvoltare din cadrul Commonweal^ 
thului. Președintele Nkrumah șț alți 
șefi ai guvernelor africane au pre
conizat adoptarea „unei atitudini co
mune și active“. Ayub Khan, pre
ședintele Pakistanului, a declarat în 
acest sens că țările industriale „tre
buie să ajute țările în curs de dez
voltare, avînd sarcina de a ridica în 
primul rînd standardul de viață al 
acestor popoare“.

institutele reli-

VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMINE 
ÎN R. P. BULGARIA

Consiliul ministerial al Asociației 
a liberului schimb

EDINBURG 9 (Agerpres). — Joi 
s-a deschis la Edinburg cel de-al 
23-lea consiliu ministerial al Aso
ciației europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.). Prima ședință a fost con
sacrată examinării progresului reali
zat de către cei 7 membri ai asocia
ției în domeniul integrării. în aceas
tă direcție se relatează că au fost 
examinate în special efectele ultime
lor reduceri tarifare intrate în vigoa
re la începutul acestui an (reducerea 
tarifelor vamale la produsele indus
triale din cadrul A.E.L.S. la 40 la 
sută față de nivelul lor inițial). A- 
genția France Presse, referindu-se la 
declarația unui purtător de cuvînt 
al sesiunii, subliniază că ministrul 
comerțului al Angliei a declarat că 
Marea Britanie nu are intenția că, 
după alegerile generale din octom
brie, să facă un nou demers privind 
reluarea negocierilor sale cu Piață 
comună, în vederea aderării la a- 
cest organism economic.

Referindu-se la discuțiile recente 
care au avut loc între Anglia și 
Piața comună în cadril U.E.O: 
(Uniunea Europei Occidentale), mi
nistrul englez a declarat că. aceste 
discuții au avut o oarecare utilitate 
pe plan tehnic, dar că ele mau 
avut nici un rezultat important. 
Purtătorul de cuvînt a subliniat, de 
asemenea, că în prima zi a dezba
terilor ministrul comerțului al Aus
triei, F. Bock, a prezentat un raport 
în legătură cu recentele discuții ale 
Austriei cu reprezentanții Pieței co
mune în vederea asocierii acestei 
țări la C.E.E. Ministrul austriac a

UNUL SAU DOI ACUZAȚI?
închisoarea San Juan de los Morros, 

situată la 80 kilometri sud-vest de 
capitala Venezuelei, Caracas, a pier
dut un marcant definut preventiv : 
Marcos Pérez Jimenez, de 50 de ani, 
general de artilerie și dictatorul Ve
nezuelei între 1952—1958, urmèaza 
să tie judecat în cursul următoarelor 
zile de un tribunal din Caracas pen
tru delapidarea a circa 14 000 000 de 
dolari.

In 1952, cu ajutorul armatei, Pérez 
Jimenez a pus mîna pe putere, în Ve
nezuela. In acele vremuri, John Foster 
Dulles a caracterizat pe omul tare 
din Venezuela drept „un model pen
tru întreaga Americă de sud“.

In ianuarie -1958, însă, studenții 
muncitorii au ieșit la demonstrații, 
cînd, în cele din urmă, a izbucnit o 
rebeliune în rîndurile hotei, generalul 
s-a retras în străinătate unde își de
pusese milioanele. Atunci însă a co
mis o greșeală : la plecarea sa pripită 
de pe aeroportul La Carlota din Ca
racas, Pérez a lăsat în hol un gea
mantan confinînd 1 085 074 de dolari 
în bancnote, precum și diferite hîrtii 
de valoare. Valoarea totală — 
1 500 000 de dolari.

La Miami, Pérez Jimenez a cumpă
rat, cu 400 000 de dolari, o vilă lu
xoasă. Nu peste mult timp însă ei a 
fost tulburat de o cerere de extrădare, 
pe care noul președinte venezuelean, 
Rômulo Betancourt, a orezentat-o au
torităților americane. Acuzat de a fi 
sustras sume uriașe din visteria statu
lui, Jimenez a fost expediat în Vene
zuela la 16 august 1963, după ce a 
stat închis luni de zile în celula nr. 505 
din închisoarea din Miami. în Venezue
la urmau să aibă loc alegeri preziden
țiale. Prin desfășurarea unui mare pro
ces împotriva fostului dictator, Betan
court intenționa să acumuleze capital 
pentru alegeri.

încă înaintea sosirii lui Pérez în în
chisoarea San-Juan de los Morros, Io- Rômulo Betancourt.

Și
Și

calitățile dimprejur au anunfat că toa
te camerele de hotel sînt ocupate. Tu
riști, prieteni ai dictatorului și politi
cieni din opozifie au sosit aici pentru 
a-i saluta pe fostul dictator.

Deoarece Partidul national autentic, 
orientat spre dreapta, intenționa să-l 
propună candidat pentru președinție 
și i se dădeau șanse de „a se plasa 
pe un loc destul de bun” — după 
cum a scris „New York Herald Tri
bune" — Betancourt a apăsat pe frînă. 
El a amînat prpcesul sub pretextul 
că „populația nu trebuie tulburată” și. 
printr-o lege specială, a interzis tu
turor foștilor președinți pe timp de 10 
ani exercitarea oricărei activități poli
tice.

In alegerile din 1 decembrie 1963 
a ieșit victorios, cu o majori
tate infimă, Raul Leoni, candidatul 
sprijinit de Betancourt. Dorind să evite 
o ajîtare a pasiunilor politice în fără, 
acesta, într-o măsură și mai mare de- 
cîf predecesorul său, ar vrea să evite 
un proces cu răsunet. Noul președinte 
a promis deținutului libertate dacă a- 
cesta se declară vinovat și dacă va 
achita o amendă de 5 000 000 de do
lari.

Definuful Pérez respinge însă ofer
ta. După cum scrie revista vest-ger
mană „Der Spiegel", el insistă să i se 
facă un proces în care — la fel ca și 
procurorul — poate oferi o poveste 
cu un geamantan : De unde provin — 
intenționează să întrebe el — acei 
1 500 000 de dolari, descoperifi la 4 
februarie 1963 de poliția peruviană 
Intr-un geamantan de tablă pe care-l 
ducea cu sine în avion, venind din 
Venezuela, curierul Daniel Ruso ? In 
cursul interogatoriului, curierul a de
clarat că el urma să predea geaman
tanul politicianului peruvian Haya de 
la Torre. „Der Spiegel' arată că ex
peditorul acestui bagaj era prietenul 
venezuelean al lui Haya de la Torre,

europene

precizat că țara 
rămînă membră a - 
intenționează să se 
Piața comună.

Referindu-se la problemele 
vor.mai fi dezbătute în cadrul 
tei sesiuni, purtătorul de cuvînt a 
precizat că cei 7 miniștri vor exami
na unele aspecte ale politicii in
terne și externe ale țărilor mem
bre, posibilitățile extinderii sferei 
de influență și măsurile pentru con
solidarea A.E.L.S. Vor fi examinate, 
de asemenea, relațiile dintre Piața 
Comună și . țările membre 
A.E.L.S., chestiunea ~ 
nedy“, probleme legate de recenta 
conferință mondială pentru comerț 
și dezvoltare și chestiuni legate 
barierele netarifare.

să dorește
A.E.L.S., dar 
: asocieze Și

să 
că 
la

care 
aces-

ale
„Rundei Ken-

de

COMUNICAT COMUN 
DANEZO - VEST-GERMAN

COPENHAGA 9 (Agerpres). — La 
Copenhaga a fost dat publicității 
comunicatul comun danezo-vest-ger- 
man în urma vizitei oficiale între
prinse în Danemarca de cancelarul 
vest-german Ludwig Erhard. In co
municat se precizează că partea 
vest-germană va examina în viitor 
căile în vederea sporirii importuri
lor industriale din Danemarca, ți- 
nînd seama de dorința Danemarcei 
de a-și spori exporturile agrare în 
R.F.G.

PLEVEN 9 Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Delegația 
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine, condusă de tov. Ion Cosma, 
președintele Sfatului popular al Ca
pitalei, a vizitat la 8 iulie orașul Var
na și litoralul bulgar, iar seara a sosit 
în orașul Veliko Tîrnovo. La 9 iulie, 
delegația parlamentară romînă a vi
zitat monumentele arhitectonice ale 
orașului Tîrnovo, după care a ple
cat la Gabrovo. în acest oraș a a- 
vut loc 
cuvîntul 
sfatului 
Cosma.

Delegația romînă a avut convor
biri cu membri ai comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional

și a vizitat mai multe întreprinderi 
industriale. La monumentul eroilor 
de la Șipka, înălțat în memoria lup
tătorilor căzuți în războiul din 1877, 
delegația parlamentară romînă a 
depus o coroană de flori. Seara, de
legația a sosit în orașul Pleven, unde 
i s-a făcut o primire călduroasă.

Aproximativ 18 000 de muncitori japonezi au organizat recent. In apro
piere de Tokio, o demonstrație pentru pace și dezarmare

un miting la care au luat 
Ivan Ivanov, președintele 
popular regional, și Ion

Tranzacție comercială 
sovieto-americană

MOSCOVA 9 (Agerpres). — A- 
genția TASS a transmis că în urma 
unor tratative, organizația comer
cială sovietică „Mașinoimport“ a 
cumpărat de la firma americana 
„Joy“ (Pittsburgh, statul Pennsyl
vania) 90 de combine, mașini de în
cărcat și vagonete autopropulsate 
pentru industria extractivă. Aceasta 
este cea de-a doua tranzacție co
mercială încheiată de firma „Joy“ 
cu organizația „Mașinoimport“. In 
anul 1963, firma americană a vîndut 
în Uniunea Sovietică 5 combine, 
cîteva vagonete autopropulsate și 
conveiere în valoare totală de 
1 700 000 dolari. Totodată, firma 
„Joy“ studiază problema achizițio
nării din Uniunea Sovietică a unei 
serii de mașini pentru prelucrarea 
metalelor.

SAN FRANCISCO 9 (Agerpres). 
Guvernatorul statului Pennsylvania, 
William Scranton, a sosit miercuri 
la San Francisco 
cum subliniază „ ,
Presse, „să preia personal condu
cerea campaniei în fața convenției 
partidului republican cu scopul de 
a obține desemnarea sa drept can
didat la alegerile prezidențiale îm
potriva senatorului conservator Bar
ry Goldwater“. La sosire, el a de
clarat că a venit la San Francisco 
„pentru ca poporul american să 
înțeleagă cu claritate că partidul re
publican nu este reprezentantul unei 
societăți de extremă dreaptă“. France 
Presse apreciază aceste cuvinte drept 
o aluzie la societatea „John Birch“, 
care este sprijinită de Goldwater.

Cu numai cîteva zile înaintea des
chiderii convenției republicane, a- 
gențiile occidentale de presă prevăd 
o luptă strînsă între principalii can
didați. Luînd cuvîntul în fața comi
tetului partidului republican care 
elaborează platforma electorală a 
partidului, fostul ambasador ame
rican la Saigon, Henry Cabot Lodge,

pentru ca, după 
agenția France

i e i Activitatea 
preelectorala 
în Chile

a criticat punctele- de vedere ex
primate de GOldwâter într-o serie 
de probleme și și-a exprimat părerea 
că acesta va fi sprijinit numai de 
200 de electori sudiști. Un punct de 
vedere asemănător a fost exprimat 
și de guvernatorul statului Mi
chigan, George Romney. Deși în 
tabăra sprijinitorilor lui Scranton se 
manifestă mult optimism, corespon
denții de presă occidentali pun la 
îndoială șansele acestora de a-1 îm
piedica pe senatorul Goldwater să 
fie desemnat drept, candidat la pre
ședinție.

Membrii organizației „Congresul 
pentru egalitate rasială" din S.U.A. 
au organizat pichete în fața hotelu
lui San Francisco din New York, 
unde a avut loc o ședință a comite
tului însărcinat cu elaborarea plat
formei program a partidului repu
blican. Ei au cerut ca partidul re
publican să condamne în programul 
său politica de discriminare rasială 
și să promoveze o politică de spriji
nire a legii cu privire, la drepturile 
civile.

® Negocieri între forțele O. N. U. 
I p D I I și reprezentanții ciprioților turci 
I r l\ U # Legea adoptată de parlamentul

cipriot
NICOSIA 9 (Agerpres). — Agenția 

Associated Press anunță că, potrivit 
unui comunicat oficial dat publici
tății la Nicosia, vineri încep în capi
tala Ciprului negocieri între forțele 
internaționale ale O.N.U. și repre
zentanții ciprioților turci în legătură 
cu retragerea forțelor acestora din 
jurul așa-zisel „linii verzi", care se
pară cele două comunități cipriote 
din Nicosia.

Agenția France Presse relatează că 
joi Camera reprezentanților din Ci
pru a adoptat o lege care prevede 
instituirea unei înalte curți menite 
să înlocuiască cele două instanțe ju
diciare superioare din Cipru : Curtea 
supremă și Tribunalul constituțional 
superior, cumulînd funcțiile aces
tora. Noua lege are la bază faptul că 
de la începutul crizei cipriote cele 
două instituții organizate în confor
mitate cu constituția cipriotă elabo
rată la Zürich — nu mai conduceau 
justiția întrucît președinții lor (ma
gistral neciprioți și neutri) au de-

misionat și au părăsit insula. După 
cum precizează France Presse, noua 
lege implică anularea dispozițiilor 
judiciare prevăzute de constituția ci
priotă de la Zürich.

★
GENEVA 9 (Agerpres). — „Trata

tivele oficiale în problema cipriotă 
care trebuiau să înceapă în aceste 
zile sub auspiciile mediatorului 
O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomioja, 
au fost amînate la o dată nedefini
tă“, transmite corespondentul din 
Geneva al Agenției Associated 
Press. Amînarea acestor tratative se 
explică prin aceea că reprezentantul 
Greciei la aceste negocieri, am
basadorul de la Belgrad, Dimitrios 
Nicolareizis — care trebuia să so
sească joi la Geneva — și-a amînat 
sosirea pînă sîmbătă.

Observatorii din Geneva consideră 
că viitoarele negocieri în problema 
cipriotă vor fi dificile, mai ales da
torită faptului că guvernul Ciprului 
a refuzat să trimită un reprezentant.

Situație încordată in Guyana Britanică
GEORGETOWN 9 (Agerpres). — E- 

lemente reacționare au asasinat un 
fermier indian și pe soția acestuia în 
cadrul campaniei teroriste îndrep
tate împotriva guvernului condus de 
Cheddi Jagan. După cum transmite 
agenția Reuter, știri sosite la Geor
getown arată că în mai multe punc
te din țară se semnalează o atmos
feră de încordare. Miercuri, în ca
pitala Guyanei, au sosit primele

grupuri de refugiați, care se tem de 
atacurile teroriștilor din localitățile 
miniere Wismar'și Mackenzie. Gu
vernatorul Guyanei Britanice, Ri
chard Luyt, a semnat un decret 
prin care sînt lărgite împuternici
rile forțelor de securitate și auto
riză tribunalele să aplice pedepse 
cu închisoarea pe viață împotriva 
persoanelor care dețin în mod ile
gal arme și materiale explozibile.

SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager
pres). — în Chile continuă o vie ac
tivitate politică legată de viitoarele 
alegeri prezidențiale programate la 
data de 4 septembrie. După cum 
transmite agenția Prènsa Latina, se
natorul liberal Gregorio Amunate- 
gui a criticat hotărîrea conducerii 
partidului de a oferi sprijinul can
didatului democrat-creștin, Eduardo 
Frei, și a cerut ca membrii partidu
lui liberal să poată dispune „de li
bertate de acțiune“ pentru a-și oferi 
sprijinul reprezentantului forțelor de 
stînga, Salvador Allende. El a subli
niat că dacă conducerea partidului 
liberal nu va adopta o asemenea po
ziție, există primejdia unei scindări 
în sînul-partidului. Agenția preci
zează că senatorul Amunategui se 
bucură de popularitate în numeroase 
organizații ale partidului liberal și 
în rîndurile deputaților din partea 
acestui partid.

Totodată, la Santiago de Chile s-a 
făcut cunoscut că Eduardo Frei, can
didatul partidelor de dreapta, a afir
mat că nu este partizanul unei ru
peri a relațiilor diplomatice cu 
Cuba. Referindu-se la această decla
rație, care a stîrnit surpriză la San
tiago de Chile, ziarul „Ultima Hora“ 
scrie că poziția lui Frei, similară a- 
celeia a candidatului Frontului de 
acțiune populară, Salvador Allende, 
„constituie un sprijin puternic dat 
politicii față de Cuba a actualului 
președinte Jorge Alessandri. Poziția 
celor doi candidați — arată ziarul — 
subliniază punctul de vedere al Re
publicii Chile de a se împotrivi acți
unilor îndreptate împotriva regimu
lui cuban“.

SCURTE ȘTIRI

Apartheidul 
la conferința ■

MOSCOVA. Ieri s-a încheiat 
la Moscova cea de-a 6-a Olimpiadă 
internațională de matematică. La a- 
ceastă întrecere anuală a tineretului 
școlar, inițiată în urmă cu șase ani 
de R. P. Romînă, participă cei mai 
buni elevi-matematicieni din ță
rile socialiste. Anul acesta, la O- 
limpiada internațională de matema
tică au participat elevi din 9 țări: 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P. Mongolă, 
Polonia, Romînia, Ungaria și Uniu
nea Sovietică. Festivitatea înmînării 
premiilor a avut loc la' Universitatea 
„Lomonosov“. Printre premianți s-au 
numărat și 5 elevi romîni : Octavian 
Biscadi din Craiova și Alexandru 
•Vinea din București au fost distinși 
cu premiul doi, iar Tiberiu Spircu 
din Arad, Mihai Cherciu din Ploiești 
și Eleodor Popescu din Tumu Se
verin au primit premiul trei.

nistru al afacerilor externe și pre
ședinte al Consiliului executiv ab 
partidului pînă luna trecută, cînd 
și-a anunțat candidatura.

ALGER. Președintele Republicii 
Algeiiene Democratice și Populare, 
Ahmed Ben Bella, a anunțat în 
cursul unei ședințe a Biroului Poli
tic al Frontului de Eliberare Națio
nală că fostul colonel Mohammed 
Chaabani a fost arestat de forțele ar
matei populare naționale. După cum 
s-a mai anunțat, Chaabani a fost de
clarat rebel, degradat și a fost ex
clus din rîndurile F.L.N., întrucît a 
refuzat să se supună ordinului pri
vind desființarea regiunii a IV-a mi
litare.

partid, care se numește „Libertate 
acum“, a strîns 22 000 de semnă
turi, înregistrindu-se legal la De
troit, intenționează să prezinte can
didați pentru 25 de locuri în Con
gres, precum și în organele locale.

BRUXELLES. Uniunea pentru a- 
părarea păcii din Belgia a adoptat o 
rezoluție in care cheamă populația să 
protesteze împotriva dizlocării tru
pelor Bundeswehrului pe teritoriul 
Belgiei. Uniunea pentru ajtfrarea pă
cii a chemat pe toți oamenii iubi
tori de pace să se pronunțe împotri
va creării de baze străine pe terito
riul Belgiei și să ceară guvernului să 
sprijine ideea creării unei zone de- 
nuclearizate în centrul Europei.

GENEVA 9 (Agerpres). — Delega
ții la Conferința generală a Organi
zației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) au adoptat în unanimitate 
o declarație în care condamnă poli
tica de apartheid a guvernului din 
Republica Sud-Africană. Declarația 
cheamă toate guvernele și pe toți 
membrii O.I.M. să sprijine măsurile 
adoptate împotriva regimului rasist 
al lui Verwoerd. Autorii declarației 
cheamă guvernul R.S.A. să renunțe 
la politica de apartheid, să garan
teze libertatea și' egalitatea tuturor 
cetățenilor.

Euînd cuvîntul înainte de supune
rea la vot a declarației, James 
Roosvelt, consilier tehnic al delega
ției S.U.A., (membru al Camerei Re
prezentanților din partea partidului 
democrat), a declarat că Statele U- 
nite vor acorda sprijin deplin con
damnării politicii de apartheid din 
RiS.A. Delegatul francez, Henri 
Hauck, i-a chemat pe participanții 
la conferință să sprijine în unanimi-, 
täte declarația O.I.M. care condam
nă politica de apartheid din R.S.A.

TOKIO. La 10 iulie liderii parti
dului de guvernămînt din Japonia, 
Partidul liberal-democrat, se întru
nesc pentru alegerea președintelui 
partidului care, automat, devine 
prim-ministru după ce primește a- 
probarea parlamentului (în care 
Partidul liberal-democrat deține ma
joritatea locurilor). Pentru acest post 
și-au prezentat candidatura trei li
deri : actualul prim-ministru, Hayato 
Ikeda, E. Sato, fost ministru însărci
nat cu problemele Jocurilor Olimpice 
de la Tokio, și A. Fujiama, fost mi

BRUXELLES. Potrivit relatărilor 
agenției D.P.A., miniștrii economiei 
ai celor șase țări ale C.E.E. și ai ce
lor 18 țări africane asociate și-au în
trerupt tratativele începute la 8 iu
lie la Bruxelles în legătură cu stabi
lirea mecanismului de funcționare a 
acordului de la Yaounde, intrat în 
vigoare la 1 iunie. Ca și înainte se 
menționează existența divergențelor 
cu privire la formele de colaborare 
între țările Pieței comune și țările a- 
fricane asociate.

CARACAS. Avioane militare vene- 
zuelene au efectuat bombardamente 
asupra regiunii muntoase El Bachi- 
ler din statul Anzoategui unde, în ul
timele zile, se desfășoară lupte între 
trupele venezuelene și unități de par
tizani. Atacul s-a desfășurat conco- , 
mitent cu bombardamente efectuate 
asupra unei zone întinse de baterii 
de artilerie.

NEW YORK. în statul Michigan 
a luat ființă un nou partid politic 
care își propune să susțină alegerea 
negrilor în diverse posturi. Noul' iunie.

SEUL. La Curtea marțială din 
Seul a început procesul unui grup 
de 20 de tineri participanți la de
monstrațiile antiguvernamentale ce 
au avut loc în Coreea de sud în luna
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