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Cantități însemnate 
de produse peste plan

TIMIȘOARA (rsd. „Drapelul roșu"). 
In uzinele și iabricile din regiunea 
Banat se desfășoară în aceste zile 
o susținută întrecere socialistă pen
tru îndeplinirea și depășirea planu
lui și a angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. La oțelăria Martin 
de la Combinatul siderurgic din Re
șița, prin aplicarea a noi măsuri 
tehnico-organizatorice, durata de 
elaborare a șarjelor a fost redusă 
cu 20 minute față de media anului

Indici superiori de utilizare 
la oțelăriile Hunedoarei

Desfășurînd cu însuflețire între
cerea socialistă în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
oțelarii de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au realizat și depășit în 
fiecare lună sarcinile de plan. Ca 
urmară, în prima jumătate a anului 
ei au dat peste prevederi 60 141 tone 
de oțel Martin și electric. Acest im
portant succes are la bază experien
ța valoroasă dobîndită de către si- 
derurgiștii hunedoreni în folosirea 
procedeelor avansate de lucru și 
utilizarea agregatelor. La oțelăria 
Martin nr. 2, prin introducerea unei 
tehnologii noi avansate de execu
tare a reparațiilor curente la cup
toare, s-a micșorat timpul afectat 
acestor lucrări și a crescut numărul 
orelor productive. îmbunătățirile a- 
duse au permis să se obțină de la

Izvoare nesecate
Răspînfia dintre prima și a doua ju

mătate a anului este însemnată în filele 
calendarelor printr-o dată precisă. In 
muncă însă nu există un semn conven
țional, o piatră de hotar care sS des
partă anul în două părți egale. Să ne 
gîndim la numeroasele colective care au 
raportat înainte de termen îndeplinirea 
sarcinilor lor pe semestrul I. Experiența 
acumulată, realizările dobîndite în cele 6 
luni de muncă vor fi, neîndoios, întregite, 
îmbogățite în viitor ; ele reprezintă doar 
o cotă pe drumul continuu ascendent al 
colectivelor din întreprinderi,

Zile de iulie. Am vizitat cîfeva între
prinderi din Capitală. întrecerea socia
listă în cinstea aniversării victoriosului 
23 August a cunoscut, după apariția re
centei Hotărîri a partidului și guvernului 
privitoare la majorarea salariilor tuturor 
categor.ilor de salariafi, un nou impuls. 
Ceea ce caracterizează astăzi activitatea 
colectivelor este preocuparea tot mai 
concentrată pentru stabilirea unor noi 
măsuri temeinice care să asigure înde
plinirea planului la toți indicatorii, a an
gajamentelor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, dez
voltarea pe mai departe a realizărilor 
obținute. In întreprinderi se iau măsuri 
concrete menite să pună și mai larg în 
valoare rezervele de producție, în scopul 
creșterii continue a productivității muncii, 
realizării de cît mai mari economii, redu
cerii și mai accentuate a prețului de cost 
al produselor, îmbunătățirii și pe viitor 
a calității lor. Așa se explică angajamen
tele ferme, majorate, pe care le-am aflat 
la Uzinele „Republica", la Uzina de ma
șini electrice, la Fabrica de confecții și 
tricotaje și în alte întreprinderi bucureș- 
tene — angajamente Ipate în temeiul 
noilor posibilități descoperite, pentru ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă a pro
ducției.

Vorbind despre întrecerea din aceste 
cîtorva fapte.

Spunea un teh
nician din uzină: 
„Fiecare om este 
apreciat după re
zultate. Ele se

văd c|a' în evidența întrecerii Pe lîngă 
fruntașii confirmați pentru rezultatele lor 
din anul trecut, s-au ridicat în primul 
semestru al anulu1' încă 184 de oamerv 
care-și păstrează lună de lună titlul de 
evidențiat în întrecerea socialistă La la
minorul de 6 țoii, brigada condusă de 
Gheorghe Bucure' se menține constant în 
„plutonul” evidențiaților, iar la laminorul 
de 3 țoii, brigada de retezători condusă 
de Pavel Mititelu a reușit și ea în ulti
mele două luni să înscrie numele mem
brilor ei în rîndul evidențiaților".

La sediul comitetului de partid de la 
Uzinele „Republica", tovarășul Gheo'ghe 
Ciubuc, membru în comitetul de partid, 
mi-a arătat un grafic. El reprezenta pla
nul de măsuri tehnice și organizatorice 
luate în scopul îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Sub rîndurile vechilor 
rubrici ale planului M.T.O., un alt scris 
a adăugat noi propuneri de măsuri. „Sînt 
recente” — mi s-a explicat.

Pe temeiul noilor măsuri tehnice și or
ganizatorice ce s-au adăugat celor an- 

zile, să ne adresăm

Uzinele

„Republica0

trecut ; pe această bază, oțelarii au 
produs peste plan, în primele 6 luni 
ale anului, 13 800 tone oțel de bună 
calitate. Realizări de seamă au fost 
obținute și în celelalte întreprinderi 
din regiunea Banat. In prima jumă
tate a acestui an s-au produs peste 
plan 8 075 tone fontă, 23 309 tone 
oțel, 12 864 tone laminate finite, 5 329 
tone cărbune brut, 30 000 mc mate
rial lemnos, 69 100 kg fire de bum
bac și 67 700 perechi de încălțăminte.

începutul anului, în medie zilnic pe 
fiecare m.p. vatră de cuptor, cîte 
500—600 kg de oțel peste indicele 
planificat. Au scăzut în același timp 
și cheltuielile de producție, reali- 
zîndu-se economii la prețul de cost 
planificat în valoare de 2 400 000 lei. 
In prezent, indicele mediu. de utili
zare la cuptoarele oțelăriilor de la 
Hunedoara, realizat de la începutul 
anului, este cu 50 la sută mai mare 
față de cel din 1959. Datorită dez
voltării și modernizării, oțelăriile 
din acest important centru siderurgic 
produc în numai 14 zile cantitatea 
de oțel realizată aici în întreg anul 
1948. De la începutul planului de 
șase ani și pînă acum, oțelarii hu
nedoreni au asimilat 39 mărci noi 
de oțeluri.

Explicație practică la locul de muncă. Constantin Crăciun, șeful unei 
brigăzi de bobinatori de la Uzina de mașini electrice, dînd sfaturi pre
țioase tinerilor Ion Dragomir și Constantin Drăgușin. Lucrările de cali
tate pe care le execută brigada se datoresc în mare măsură îmbogățirii 

cunoștințelor profesionale ale muncitorilor
Foto : A. Cartojan

terioare, al rezultatelor înregistrate în 
muncă de brigăzile conduse de Gheorghe 
Bucurei, de Pavel Mititelu, și de atîția 
alții ca ei, recent colectivul uzinei și-a 
majorat angajamentele luate în întrecere; 
producția peste plan de țevi finite ur
mează să crească pînă la 23 August de 
la 1 300 tone — angajament anterior — 
la 2 800 tone, productivitatea muncii pla
nificată să fie depășită nu cu 2 la sută 
ci cu 3 la sută, angajamentul la econo
miile suplimentare peste sarcina de re
ducere a prețului de cost, ca și la bene
ficii, a fost dublat.

Uzina 
de mașini 
electrice

Tovarășul Ni
colae Tane, se
cretarul comite
tului de partid, 
mi-a vorbit des
pre atenția pe 
care o acordă

comitetul de partid, organizațiile de bază 
din uzină laturilor principale, hotărîtoare 
ale producției.

De mai mult timp, obiectul unei intense 
preocupări a comitetului de partid și con
ducerii uzinei îl constituie asigurarea rit
micității producției. Pentru a veni în spri
jinul conducerii uzinei, comitetul de partid 
a constituit patru colective. Ele cuprind 
ingineri, tehnicieni, muncitori evidențiați 
în producție. Atenția acestora a fost în
dreptată spre atelierele cheie ale uzinei : 
prese-împachetări, bobinaj, strungărie.

După un studiu amănunțit al pro
ducției în atelierele amintite și o largă 
consultare cu muncitorii din ateliere, două
dintre colective au prezentat pînă acum 
comitetului de partid concluziile studiilor

Succesele 
forestierilor 
suceveni

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
In exploatările de pădure și fabri
cile de cherestea din regiunea Su
ceava se desfășoară în aceste zile o 
însuflețită întrecere socialistă avînd 
ca obiective principale valorificarea 
superioară a masei lemnoase și creș
terea productivității muncii. în pri
mele 6 luni ale anului, colectivele 
unităților din cadrul direcției re
gionale a economiei forestiere au 
dat peste plan produse în valoare 
de peste 11 milioane lei. Au fost li
vrate în plus unităților de industria
lizare și șantierelor de construcții 
26 400 metri cubi lemn rotund răși- 
noase, 3 300 metri cubi bușteni fag. 
1 300 metri cubi bușteni de rulaj, 
7 300 metri cubi cherestea rășinoase 
și fag etc. în aceeași perioadă pro
ductivitatea muncii planificată a 
fost realizată în proporție de 100,8 
la sută. La obținerea acestor suc
cese, un rol important au avut 
creșterea gradului de mecanizare în 
exploatări și organizarea muncii în 
brigăzi cu plata în acord global al
cătuite din muncitori . permanenți. 
Muncitorii din pădure acordă o a- 
tenție sporită valorificării superioa
re a lemnului de fag. Pe baza creș
terii indicelui de utilizare, ei au ob
ținut, din aceeași masă lemnoasă, 
9 800 metri cubi lemn de lucru în 
plus.

făcute, însoțite de propuneri de măsuri 
care să asigure îmbunătățirea con
tinuă a ritmicității producției. Colectivele 
și-au adîncit studiul pînă în miezul pro
blemelor pe care le ridică organizarea 
producției. O seamă de concluzii și re
comandări au fost susținute cu grafice, 
situații privind dinamica producției, si
tuația realizării sarcinilor de plan la piese 
fizice, situația repartizării pe schimburi a 
muncitorilor și personalului tehnico-ingi- 
neresc, a disciplinei în muncă. Colecti
vele au făcuf aprecieri și propuneri de
taliate, clare, pentru îmbunătățirea asis
tenței tehnice în schimburile II și III, pen
tru pregătirea lucrului și a materialelor 
la începutul schimburilor, la fiecare loc 
de muncă, folosirea și respectarea dese
nelor de execuție și cîte altele.

Aș cita și un alt exemplu care dove
dește că la Llzina de mașini electrice co
mitetul de partid a ■ acționat operativ, 
după apariția recentei Hotărîri a partidu
lui și guvernului, propunând conducerii 
uzinei noi măsuri temeinice care să asi
gure îndeplinirea sarcinilor de producț’e. 
Mă refer la preocuparea de a reduce pre
țul de cost al produselor, de a obține 
economii cît mai mari.

In unul din cele patru colective 
de care aminteam au fost cuprinși 
tovarășii Dumitru Drăghicescu, Elisabela 
Giulvezan, Marin Ghenăran, lancu Tudor, 
Vasile Moise și alții. Colectivul acesta 
pregătește un studiu detaliat asupra posi
bilităților de reducere a prețului de cost

Constantin MORARU

(Continuare în pag. Ii-a)

Din
tocata țara
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Azi începe la Mamaia

Al II-lea Festival 
de muzică ușoară

La Teatrul în aer liber de la 
Mamaia are loc azi deschiderea 
celui de-al II-lea Festival de mu
zică ușoară. In cadrul acestui 
festival, care se desfășoară pînă 
la 19 iulie, vor fi prezentate, în 
primă audiție, lucrări selecțio
nate de juriul celui de-al II- 
lea Concurs de creație din a- 
cest an. Concertele vor cuprinde 
în program, alături de aceste 
prime audiții, unele din crea
țiile cele mai valoroase ale genu
lui realizate în ultima vreme. 
Piesele vor fi interpretate de 15 
soliști vocali din cei mai cunos- 
cuți. Acompaniamentul este sus
ținut de orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii dirijată de Sile 
Dinicu, orchestra de muzică u- 
șoară a casei de discuri „Elec- 
trecord" condusă de Al. Imre și 
orchestra Teatrului satiric muzi
cal „C. Tănase", avînd dirijor pe 
Gelu Solomonescu. Concertele 
sînt prezentate, alternativ, de 
Mircea Crișan, Dem Rădulescu, 
Stela Popescu, Radu Zaharescu 
și Mihai Ciucă.

„Capitala văzută 
d* •//e copii

De cîtva timp, în sălile muzeului 
„Bucureștiul în arta plastică" este 
găzduită o interesantă expoziție de 
desene realizate de copii cu tema 
„Capitala văzută de copii". Sînt ex
puse 150 de creații : picturi în ulei, 
acuarele, tempera, desene colorate 
etc., cu o mare varietate tematică care 
redau imagini din școli, de pe terenu
rile de joc și de sport, din sălile de 
spectacole și din parcuri, portrete de 
colegi și învățători etc. Expoziția ce
lor mai tineri artiști plastici va fi des
chisă pînă la 1 septembrie a. c.

Hoi substații 
de salvare

în Capitală s-au dat recent în folo
sință două noi substații de salvare în 
cartierele Drumul Taberei și Panteli- 
mon. Noile substații sînt amplasate în 
localuri corespunzătoare și înzestrate 
cu aparatură tehnică de specialitate. 
La stația centrală de salvare a Capi
talei se efectuează revizia aparaturii 
de radiotelcfon cu care vor fi echi
pate autosalvările.

„Cursa Scînteii“

Bădără — noul purtător 
al tricoului galben

Ieri, în etapa a doua a „Cursei 
Scînteii“, primul la Onești a a- 
juns dinamovistul Gheorghe Bă- 
dără. De-a lungul celor 156 de 
kilometri (Buzău-Onești), tînărul 
rutier, dînd dovadă de combati
vitate, a reușit să-și întreacă par
tenerii, ajungînd la linia de so
sire urmat îndeaproape de N. Ni- 
culescu (Steaua). Azi se desfășoa
ră etapa a treia a acestei popu
lare competiții cicliste. Finișul 
ei : Miercurea Ciuc.

(Amănunte în pagina a III-a).

în toamna acestui an se împlinesc 100 de ani de Ia înființarea Casei 
de Depuneri și Consemnațiuni, instituție care, transformată pe baze so
cialiste, a devenit actuala Casă de Economii și Consemnațiuni. In legă
tură cu apropiatul centenar, Gheorghe Petrescu, redactor al ziarului 
nostru, a adresat cîteva întrebări tovarășului Mircea Popovici, pre
ședintele Consiliului de conducere al C.E.C.

I
Ce ne puteți spune despre înce
puturile Casei de Depuneri și 
Consemnațiuni ?

Creată în baza unei legi semnate 
de domnitorul Cuza la 24 noiembrie 
1864, încă înainte de înființarea 
Băncii Naționale, Casa de Depuneri 
și Consemnațiuni era destinată să 
îndeplinească rolul unei instituții 
financiare care să centralizeze mij
loacele bănești ale populației și cele 
din alte surse pentru a le putea pune 
la dispoziția marilor capitaliști și a 
statului burghez.

Casa de Depuneri și Consemnațiuni 
și-a început activitatea — așa cum 
atestă documentele vremii — în trei 
camere din localul Ministerului Fi
nanțelor După un an, instituția și-a 
mutat sediul într-un local din Hanul 
Șerban Vodă, pe terenul unde se 
află în prezent clădirea Băncii de 
Stat, iar după 10 ani și-a construit 
un local propriu în Piața Constantin 
Vodă, nu departe de actuala clădire 
a Casei de Economii. In 1892, con
ducerea instituției a hotărît să con
struiască actualul sediu. Piatra fun
damentală a fost pusă la 8 iunie 1897, 
iar clădirea a fost terminată în li
nii generale în mai 1900. Lucrările 
de construcție au fost executate sub 
conducerea arhitectului Ion Socoles- 
cu.

!
Cum s-a dezvoltat acțiunea de 
economisire prin C.E.C. după eli
berarea patriei ?

La 1 septembrie 1948, Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni a fost or
ganizată pe baze noi, socialiste, în 
cadrul reorganizării întregului apa
rat financiar-bancar. în prezent 
principala ei sarcină este dezvolta
rea în rîndurile populației a spiritu
lui de economisire și de bună gos
podărire a banilor, păstrarea dispo

îi 100 de ioi

nibilităților bănești ale populației și 
efectuarea decontărilor în legătură 
cu aceste disponibilități. Dezvoltarea 
continuă a economiei noastre națio
nale. creșterea veniturilor populației 
au creat posibilități de lărgire 
continuă a acțiunii de atragere la 
Casa de Economii a unei părți din 
veniturile bănești ale oamenilor 
muncii. în țara noastră, acțiunea de 
economisire se desfășoară paralel cu 
sporirea desfacerilor de mărfuri. în 
același timp, tot mai mulți oameni 
ai muncii de la orașe și sate eco
nomisesc în vederea procurării unor 
obiecte de valoare mai mare, de fo
losință îndelungată — mobilă, tele
vizoare. covoare autoturisme — în 
dorința realizării unor excursii ș.a.

Acțiunea de economisire prin 
C.E.C. are acum un caracter de masă. 
Dacă în anul 1938 un libret de e- 
conomii revenea la 61 locuitori, as
tăzi un libret de economii revine la

Dezvoltarea în asemenea, proporții 
a economiilor bănești încredințate 
spre păstrare Casei de Economii și 
Consemnațiuni oglindește încrederea 
deplină a populației în politica eco
nomică a partidului și guvernului, în

Privită din avion, panorama Arge
șului apare ca o țesătură Interesan
tă de linii și puncte. Ca niște flu
turi argintii sclipesc în lanuri com
binele. Pilotul îndreaptă avionul spre 
o tarla întinsă de grîu. Aparatul fo
tografic surprinde un șir de combine 
în plină activitate (fotografia alătu
rată).

Aterizăm. Sîntem- pe lanurile gos
podăriei colective Cireașov, de lîn
gă Slatina. Aci sînt de recoltat circa 
900 ha cu grîu și lucrează 6 com
bine, iar 4 tractoare sînt folosite la 
arături și semănatul culturilor du
ble. O echipă de colectiviști des
chide drum în lan combinelor, alte 
echipe — de căruțași — eliberează 
terenurile de paie și transportă sacii 
la magazii. Avînd asigurate condiții 
bune de lucru, combiner!! reușesc 
să recolteze zilnic 7—8 hectare. Co

MASĂ OFERITĂ DE PREZIDIUL CC. AL P.C.U. S. 
ÎN CINSTEA DELEGAȚIEI CC. AL P. M. R.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 
iulie, Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a ofe
rit o masă în cinstea delegației Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, alcătuită din tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Alexandru Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Leonte 
Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direc
ției de Propagandă și Cultură a C.C. 
al P.M.R.

Din partea sovietică, la masă au

3 locuitori. Numai în primele cinci 
luni ale acestui an numărul depună
torilor a crescut cu 151 263. în anul 
1938 existau doar 6 935 depunători în 
mediul sătesc. în prezent, peste 2 
milioane oameni ai muncii de la sate 
sînt posesori de librete de economii.

Și mai grăitor pentru ilustrarea 
dezvoltării acțiunii de economisire, 
în anii regimului democrat-popular, 
sînt indicatorii soldului general al 
depunerilor la C.E.C. și al creșterii 
anuale de sold. în perioada 1959— 
1963, ritmul mediu anual de creștere 
a soldului depunerilor a fost de 
47,7%. în anul 1963 soldul general a 
fost de peste 2,7 ori mai mare decît 
în anul 1960 și cu 45,1% mai mare 
decît în 1962. Creșterea anuală de 
sold arată că populația a economisit 
la C.E.C. în anul 1963 de 4,3 ori mai 
mult decît în 1959. Ca urmare a în
cheierii colectivizării agriculturii, un 
cîmp larg de desfășurare a căpătat 
acțiunea de economisire la sate. In 
përioada 1959—1963, creșterea medie 
anuală a depunerilor la C.E.C. in 
mediul sătesc a fost de 72,6 la sută, 
soldul general al depunerilor in me
diul sătesc a fost în 1963 de peste 
șase ori mai mare față de 1959.

stabilitatea leului. Ea este totodată 
o expresie a creșterii continue a ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
precum și a dezvoltării în rîndurile 
acestora a deprinderii de a-și gos
podări cu chibzuință veniturile. 

lectiviștii de aici au numai cuvin
te de laudă pentru tractoriștii Con
stantin Dorobanțu, Ion Ivan și Con
stantin Alexandru (fotografia de sus). 
Datorită lor, în gospodăria din Ci
reașov s-au recoltat circa 300 ha 
cu grîu.

Rezultate bune au obținut șl co
lectiviștii din raionul Drăgănești-Olt, 
raion fruntaș pe regiune la recolta
tul păioaselor. Situația de luni 
seara arată că grîul a fost strîns de 
pe 48 la sută din suprafață. Luni a 
fost o zi rodnică pentru mecanizato
rii și colectiviștii din marea majori
tate a unităților agricole din regiu
nea Argeș. După datele centralizate 
la consiliul agricol regional rezultă 
că pînă în seara zilei de 13 iulie 
s-au recoltat 55 000 ha cu grîu.

Gh. CÏRSTEA
Foto : M. Andrcescu

participat tovarășii N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. I. Mikoian, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. V. Andropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Leseciko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășii N. S. Hrușciov și Ion 
Gheorghe Maurer au rostit cuvîn- 
tări prietenești.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Recenta hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului, de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne cu 
privire la majorarea salariilor la 
toate categoriile de salariați, redu
cerea unor cote ale impozitului pe 
salarii și creșterea plafonului de sa
larii în funcție de care se acordă 
alocația de stat pentru copii creează 
noi posibilități pentru largi catego
rii de oameni ai muncii de a realiza 
economii. Or, acțiunea de economi
sire corespunde deopotrivă interese
lor personale ale depunătorilor, cît 
și intereselor generale ale statului.

Caracterul larg de masă pe care 
l-a căpătat acțiunea de economisire 
în țara noastră a impus organizarea 
unei rețele C.E.C. corespunzătoare 
nevoilor populației. La dispoziția de
punătorilor. pentru efectuarea opera
țiunilor de economii, stau 8 600 uni
tăți proprii și mandatare. în scopul 
asigurării unei cît mai bune deser
viri a depunătorilor, acordăm o a- 
tenție deosebită organizării tot mai 
bune a rețelei și folosirii unor in
strumente variate de economisire 
corespunzătoare cerințelor depună
torilor.

ICe acțiuni prevedeți cu ocazia 
aniversării centenarului ?

Cu prilejul aniversării centenaru
lui ne propunem să dăm anul acesta 
o mai mare amploare „Săptămînii 
economiei“, organizînd în întreaga 
țară manifestări speciale. Printre ele 
se prevede : realizarea unor filme 
documentare și de desene animate, 
avînd ca temă ideea economiei, emi
siuni speciale radiofonice și de tele
viziune. organizarea în întreaga țară 
a unor concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă“. expuneri și manifestări cultu- 
ral-artistice. Tot cu prilejul cente
narului se va desfășura un concurs 
de afișe.

în zilele sărbătoririi centenarului, 
la sediul Centralei Casei de Econo
mii și Consemnațiuni vor fi expuse 
standuri cu materiale privind isto
ricul economisirii în țara noastră. 
Vor fi editate lucrări monografice și 
de popularizare a acțiunii de econo
misire, se va emite un timbru spe
cial. se va organiza un concurs de 
vitrine pe teme C.E.C.
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Tn stațiunile de mașini și tractoare

Indici ridicafi de folosire 
a tractoarelor

Dezvoltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii este strîns legată 
de mecanizarea largă a proceselor 
de producție, de introducerea în 
acest sector de activitate a tehnicii 
moderne. Datorită succeselor obți
nute de industria noastră construc
toare de mașini, agricultura a fost 
înzestrată cu un număr mare de 
tractoare și utilaje moderne. La 
sfîrșitul anului trecut, numai în sta
țiunile de mașini și tractoare exis
tau 44 983 de tractoare fizice, 49 018 
semănători mecanice, 21 726 combine 
pentru recoltat cereale păioase. 
Creșterea necontenită a parcului de 
mașini, care este ilustrată convingă
tor de aceea că încărcătura pe trac
tor s-a redus de la 287 hectare în
1959 Ia 170 de hectare în 1963, a 
permis stațiunilor să execute în gos
podăriile colective uh volum tot mai 
mare de lucrări. Anul trecut, aces
ta a ajuns la 30 432 400 hantri față 
de 9 649 300 hantri în 1959. Ca ur
mare, lucrările agricole se fac în- 
tr-un timp tot mai scurt și la un 
nivel agrotehnic ridicat, condiție de 
mare însemnătate pentru obținerea 
unor recolte bogate.

Demn de remarcat este șl faptul 
că paralel cu sporirea volumului de 
lucrări, s-a lărgit foarte mult gama 
operațiunilor făcute de S.M.T. în gos
podăriile colective. Dacă cu ani în 
urmă mecanizarea se rezuma doar Ia 
pregătirea terenului, semănat și tre
ierat, în ultima vreme gospodăriile 
încheie contracte cu stațiunile de 
mașini și tractoare pentru executa
rea pe suprafețe tot mai mari nu 
numai a acestor lucrări ci și a 
celor de întreținere a culturilor, de 
însilozare a furajelor etc. In 1963, 
bunăoară, au fost efectuate meca
nizat în proporție de sută la sută 
arăturile, pregătirea terenului și 
semănatul cerealelor păioase și al 
porumbului (pe terenurile accesibi
le mașinilor) precum și 71 la sută 
din lucrările de recoltare la cerea
lele păioase și 34 la sută din cele de 
prășit. Lărgirea sortimentului de o- 
perații efectuate mecanizat în gos
podăriile colective este ilustrată con
vingător și de faptul că anul trecut 
pe fiecare hectar arabil s-au efectuat 
lucrări care echivalează cu 4,9 han
tri, față de numai 2,4 hantri cît s-au 
realizat în 1959. în felul acesta me
canizatorii din S.M.T. aduc o contri
buție tot mai importantă la sporirea 
producției agricole.

Cu fiecare mașina 
un volum tot mai 
mare de lucrări

Creșterea simțitoare a volumului 
de lucrări are la bază, pe lîngă spo
rirea numărului de tractoare și ma
șini, nivelul tehnic tot mai înalt al 
acestora, pregătirea mai bună a ca
drelor de mecanizatori, organizarea 
tot mai rațională a muncii, în așa 
fel încît tractoarele și mașinile a- 
gricole să lucreze cu randament ma
xim. Așa se explică în bună măsură 
de ce anul trecut, cu fiecare tractor 
(convențional de 15 C.P.) s-au exe
cutat cu 137 mai mulți hantri decît 
în 1959, cu fiecare combină s-au re
coltat 14 hectare în plus față de a- 
celași an etc.

Subliniindu-se succesele obținute 
de mecanizatori în ridicarea produc
tivității pe tractor, nu se poate trece 
cu vederea că cifrele medii pe țară 
ascund diferențieri mari de la 
regiune la regiune, de la un 
S.M.T. la altul în ce privește folosi
rea cu randament sporit a mașini
lor. Anul trecut în regiunea Oltenia 
e-au realizat în medie pe tractor cu 
160 hantri mal puțin decît în regiu-

UN NOU CINEMATOGRAF 
iN CAPITALĂ

In curînd în centrul Capitalei, 
pe bulevardul 1848, tși va des
chide porțile un nou ți modern 
cinematograf. Acum, noului local 
de cultură i se fac ultimele fini
sări. Sala de spectacole are 800 
locuri. Vizibilitatea « perfectă 

nea Dobrogea, iar în regiunea Ba
nat — cu 47 hantri mai puțin. Dife
rențe și mai mari se constată de la o 
stațiune de mașini și tractoare la alta. 
La S.M.T. 23 August, regiunea Dobro
gea, au revenit anul trecut pe trac
tor 638 hantri față de 563 hantri cit 
era prevăzut în plan. Cum s-a ajuns 
la un asemenea rezultat ? Con
ducerea stațiunii a permanentizat, în 
gospodăriile colective deservite, toa
te brigăzile de tractoare. La G.A.C. 
Pecineaga, mecanizatorii lucrează 
de aproape 10 ani pe aceleași tar
lale și sub conducerea acelorași 
șefi de brigadă. Muncind de mulți 
ani în aceeași unitate, ei cunosc bine 
gospodăria, caracteristicile terenului

Mecanizatorii care lucrează la G.A.C. Fărcașele, raionul Caracal,, urmă
resc îndeaproape buna funcționare a mașinilor agricole pentru ca aces

tea să poala fi folosite cu randament maxim
Foto : Agerpres

din fiecare parcelă și metodele agro
tehnice care trebuie aplicate în con
dițiile locale, simt o răspundere 
mai mare pentru calitatea lucrărilor 
executate, pentru obținerea unor re
colte bogate. Datorită preocupării 
conducerii stațiunii pentru ridicarea 
calificării mecanizatorilor, aceștia în
grijesc bine mașinile, ceea ce îi a- 
jută să nu aibă defecțiuni. Buna or
ganizare a muncii și colaborarea 
strînsă cu brigăzile de cîmp din gos
podăria colectivă asigură folosirea 
rațională a tractoarelor și a mașinilor 
agricole. Or, aceștia sînt factori de 
care depind în măsură hotărîtoare 
realizarea unui volum sporit de lu
crări pe fiecare tractor, creșterea 
producției la hectar. Anul trecut, 
gospodăriile colective din raza de ac
tivitate a S.M.T. 23 August au obți
nut, în medie la hectar, 2 206 kg 
grîu, 3 309 kg porumb boabe, 1757 
kg floarea-soarelui etc. Aseme
nea stațiuni, care demonstrează 

din orice colț. O puternică insta
lație de aer condiționat asigură 
aerisirea permanentă a sălii, care 
e izolată fonic cu plăci de vată 
minerală. Ecranul lat este înzes
trat cu o instalație de sonorizare 
stereofonică. 

convingător că există condi
ții ca mașinile să fie mai bine 
folosite, sînt foarte numeroase.

Sînt însă și unități în care capa
citatea mașinilor nu este pe deplin 
folosită. Anul trecut la S.M.T. Filiași, 
regiunea Oltenia, au revenit în medie 
pe tractor convențional doar 280 
hantri față de 412 cît fusese prevă
zut ; la S.M.T. Vaslui — 273 hantri 
în loc de 385 ; la S.M.T. Podul Iloaie 
— 290 hantri față de 301 etc. Rezul
tatele cu mult sub posibilități ale a- 
cestor stațiuni se datoresc în cea mai 
mare măsură lipsurilor în organiza
rea muncii. Aici, atît anul trecut 
cît și în primăvara acestui an pu
teau fi întîlniți mecanizatori care 

începeau lucrul mai tîrziu și-l termi
nau devreme, tractoare care făceau 
multe deplasări în gol, mecanizatori 
care pierdeau timp prețios pentru a 
se aproviziona cu carburanți etc. 
înlăturarea unor asemenea deficien
țe trebuie să constituie o preocupare 
permanentă pentru conducerile 
S.M.T. și consiliile agricole. Perma
nentizarea brigăzilor de tractoare, 
ridicarea necontenită a calificării 
mecanizatorilor pentru ca să poată

(Urmare din pag. I-a)

al produselor uzinei. Activitatea acestui 
colectiv este în foi. De pe acum s-au 
conturat unele posibilități pentru reduce
rea consumurilor specifice de materiale 
pe baza introducerii unor noi fișe tehno
logice, a îmbunătățirii aprovizionării cu 
materiale corespunzătoare, a intensificării 
activității serviciilor de concepție pentru 
reproiectarea unor produse.

Colectivul uzinei se bucură de un bine
meritat prestigiu, a acumulat o valoroasă 
experiență în descoperirea rezervelor 
producției. Mărturie stă faptul că în anul 
1964 este prevăzut a se realiza o pro
ducție de 3 ori mai mare decît cea ob
ținută de pe aceleași suprafețe în anul 
1959, iar de la începutul planului șesenal 
și pînă astăzi au fost proiectate și re- 
proiectate în uzină circa 170 de motoare 
electrice. Activitatea pentru descoperirea 
unor noi rezerve ale producției a fost 
intensificată în ultimul timp. Ceea ce ră- 
mîne esențial este ca în timpul cel mai 
scurt să fie concentrate toate eforturile la 
punerea în practică a propunerilor chib
zuite de măsuri tehnice și organizatorice 
făcute pînă acum 
pe parcurs.

Fabrica

și care vor mai apare

Ce poate vorbi 
mai bine, 
convingător des
pre avînful între
cerii, despre răs
punsul pe care-l 
dă harnicul co- 

fabrici recentei Ho-

mai

de confecții
și tricotaje

lecfiv al acestei maii
tărîri a partidului și guvernului, decît an
gajamentul majorat în urmă cu cîteva zile? 
Cifrele sînt grăitoare. Să ne referim la 
economii și beneficii. Angajamentul ante
rior prevedea obținerea pe întregul an a 
15 milioane lei economii, din care 10 mi
lioane pînă la 23 August. Potrivit noului 
angajament, cele 15 milioane lei econo
mii suplimentare la sarcina de reducere 
a prețului de cost vor fi obținute pînă 
la 23 August. Dacă înainte beneficiile 
peste plan erau evaluate pentru fot cursul 
anului la 6 milioane lei, acum colectivul 
preconizează să le obțină pînă în ziua 
glorioasei aniversări a eliberării patriei. 
Pînă la 23 August vor lua drumul spre 
magazinele comerțului, peste prevederile 
de plan, 150 000 bucăți confecții din țe
sături, 200 000 tricotaje din bumbac, 
150 000 perechi de ciorapi și șosete.

Desigur, angajamentele majorate au o 
bază de realizare temeinică. La o analiză 
recentă făcută de comitetul de partid s-a 
constatat că toate prevederile planului de 
măsuri tehnice și organizatorice ca și cele 
ale planului tehnic al fabricii, cu termene 
scadente în semestrul I al anului, au fost 
îndeplinite.

Inițial, planul M.T.O. al fabricii cuprin
dea 253 de măsuri. De curînd, s-au adău- 

să îngrijească bine mașinile și să le 
utilizeze cu întreaga lor capacitate, 
organizarea temeinică a muncii în 
scopul folosirii din plin a timpului 
bun de lucru, al evitării deplasărilor 
în gol și pierderilor de timp cauzate 
de defecțiuni în aprovizionarea la 
timp cu carburanți, lubrifianți și 
piese de schimb — iată sarcini de 
mare răspundere care trebuie să stea 
în atenția mecanizatorilor.,

însemnătatea 
unei temeinice organizări 
a muncii

De mare însemnătate pentru spo
rirea randamentului tractoarelor este 
extinderea mecanizării lucrărilor de 
întreținere a culturilor. în multe re
giuni problema este privită'cu mul
tă răspundere, organizîndu-se meca
nizarea prășitului la porumb și la 
alte culturi. Aceasta, pe lîngă faptul 
că asigură o bună folosire a tractoa
relor într-o perioadă cînd sînt mai 
puține lucrări de făcut, contribuie la 
Sporirea simțitoare a producției la 
hectar. Unele S.M.T. din regiunile 
Suceava și Bacău nu mecanizează 
însă lucrările de întreținere la cul
turile prășitoare din raza lor de ac
tivitate decît într-un procent redus.

în această perioadă sînt multe lu
crări agricole de făcut : întreținerea 
Culturilor, recoltarea cerealelor pă- 
țoase, arăturile de vară, cositul fu
rajelor etc. Pentru executarea lor la 
timp se cere o bună folosire a trac
toarelor. Faptul că în regiunea Do
brogea se realizează o productivitate 
ridicată pe tractor se oglindește și în 
realizările obținute în această cam
panie, recoltarea cerealelor păioase 
apropiindu-se de sfîrșit. Și în alte 
locuri s-au obținut rezultate bune. 
In stațiunile de mașini și tractoare 
Bîrca, regiunea Oltenia, Poșta Cîl- 
nău, regiunea Ploiești, Cuza-Vodă, 
regiunea București, etc. încă cu mul
tă vreme înainte de începerea cam
paniei de vară munca a fost organi
zată pînă în cele mai mici amănun
te. Aci se cunosc din vreme supra
fețele care trebuie recoltate de fie
care gospodărie colectivă și forțele 
de care dispun unitățile respective, 
se repartizează cu chibzuință utila
jele, iar planurile de lucru întocmi
te sînt urmărite zi de zi. Astfel, re
coltatul în raza de activitate a aces
tor stațiuni se face în ritm rapid. 
Iată metode bune care trebuie folo
site de mecanizatorii din toate stați
unile întrucît ele asigură folosirea 
rațională, cu maximum de randa
ment, a mașinilor și scurtarea peri
oadei de recoltare.

Mai ales în aceste zile în care lu
crările agricole sînt foarte aglome
rate, este necesar să se acorde cea mai 
mare atenție organizării muncii me
canizatorilor, astfel ca tractoarele să 
fie folosite din plin. Bine se procedea
ză în acele stațiuni de mașini și trac
toare în care s-a organizat schimbul 
II pe tractor, lucrîndu-se ziua la re
coltat, iar noaptea la executarea a- 
răturilor? Este necesar ca, zi de zi, 
consiliile agricole să se ocupe de 
răspîndirea experienței înaintate a 
stațiunilor fruntașe și, împreună cu 

.conducerile S.M.T.-urilor, să urmă
rească folosirea cu randament sporit 
a tractoarelor și reducerea ' cheltuie
lilor.

Există toate condițiile ca mecani
zatorii din S.M.T. să obțină pe viitor 
succese și mai mari în sporirea pro
ductivității mașinilor și reducerea 
prețului de cost al lucrărilor, să a- 
ducă o contribuție și mai însemnată 
la creșterea producției agricole în 
gospodăriile colective.

Radu ATANASESCU

nesecate
gaf alte măsuri. El cuprinde acum 301 
prevederi care se referă la posibilități 
concrete pentru îmbunătățirea calității 
producției și lărgirea sortimentelor fabri
cate, introducerea tehnicii noi, organiza
rea mai bună a producției, măsuri pentru 
raționalizarea materialelor și o mai bună 
gospodărire a lor.

Ne-am oprit la două din cele mal re
cente propuneri. Ele sînt formulate astfel : 
„Reducerea consumului de materiale la 
paltoane și pardesie pentru femei cu 1 
cm pătrat de fiecare bucată”. Aceeași re
ducere este prevăzută și pentru costume 
și pantaloni bărbătești. în dreptul celor 
două prevederi apar economiile antecal- 
culafe : 1 000 000 și respectiv 1 323 000 
lei. Cele două măsuri vor fi îndeplinite 
pe seama unei mai judicioase încadrări a 
tiparelor, a folosirii la maximum a supra
fețelor materialelor. Nici o măsură nu se 
ia în detrimentul calității produselor. Un 
fapt demn de semnalat este că planurile 
de calitate pe semestrul I au fost nu 
numai îndeplinite, dar și depășite la 
toate produsele.

în plan au fost incluse recent numeroase 
prevederi pentru introducerea unor pro
cedee tehnologice noi, pentru mecaniza
rea unor operații, noi metode de execu
ție. L-am cunoscut la laboratorul tehnolo
gic pe autorul uneia dintre propuneri, 
Gheorghe lonescu. Este în același timp 
croitor și ajuster, cunoaște și mecanică. 
„Simțul practic de a îmbina toate cu
noștințele îți aduce multe foloase" — re
marcă el. Un gînd îl frămîntă de cîtăva 
vreme, l-a încolțit ideea de a realiza la 
mașina „zig-zag" o gamă întreagă de 
noi cusături de ornamentație. „Nu știu 
pînă la urmă cite tipuri de cusături noi 
vor apare, dar de un lucru sînt absolut 
sigur : modificarea pe care mi-am propus 
s-o aduc mașinii este pe deplin posibilă 
— spune el. Pină la 23 August vreau să 
pun nu numai pe hîrtie, dar și să realizez 
în practică ideea care mă frămîntă”.

★

Fiecare filă întoarsă în calendar apro
pie ziua marii aniversări. Realizările se
mestrului I vor fi consolidate cu altele 
noi. în bună parte colectivele cunosc a- 
cele izvoare, posibilități care le stau la 
îndemînă pentru sporirea producției și 
productivității muncii, reducerea prețulu1 
de cost al produselor, îmbunătățirea ca
lității acestora. Gîndul lor înaripat, inge
nios nu se oprește la suprafața lucrurilor, 
merge mai departe, caută cu o rîvnă 
neistovită noi izvoare. Asemeni celor ce 
urmăresc în adîncuri filonul de aur, oa
meni de cele mai felurite profesii, cu 
pricepere și talent descoperă la fiecare 
loc de muncă inepuizabile rezerve in
terne, merg pe firul lor, își concentrează 
eforturile pentru a Io valorifica pe deplin,

ion bârna: „BINC0L0 BE ECRAN“
Poate părea paradoxal, totuși cultura 

cinematografică a publicului larg, care 
frecventează în proporții de masă cine
matografele și se pasionează, în grade 
diferite firește, de multitudinea de pro
bleme ale celei de-a șaptea arie, este 
departe de a fi direct proporțională cu 
vasta răspîndire de care se bucură fil
mul, a cărui sferă de difuzare întrece 
indiscutabil pe cea a oricărei alte arte. 
Tocmai de aceea, apariția unor cărți ro- 
mîneșfi care-și propun să contribuie la 
inițierea spectatorului nostru de film, fa- 
miliarizîndu-l cu ceea ce se pefrece 
„dincolo de ecran", este pe cît de ne
cesară, pe atît de binevenită.

Publicată de Editura Meridiane, lucra
rea scrisă de Ion Barna se recomandă a 
fi o „Introducere în arta cinematogra
fică". într-adevăr, ea reprezintă un prim 
pas, util și documentat, în direcția popu
larizării unor cunoștințe elementare pri
vind părțile componente ale sintezei ci
nematografice. Dovedind capacitate de 
sistematizare, autorul expune simplu și 
clar — fără a cădea în vulgarizare, dar 
mereu atent să satisfacă nivelul mediu 
de înțelegere al cititorilor — principa
lele verigi ale realizării unui film, 
preocupat să îmbine date istorice cu 
considerații estetice și tehnice.

Diferitele capitole tratează aspecte ale 
dramaturgiei cinematografice, regiei, 
imaginii, sunetului, trucajelor, montaju
lui, interpretării actoricești, specificului 
mijloacelor de expresie în film și altele. 
Se simte permanent grija de a sublinia 
funcția ideologică și artistică a. fiecărui 
procedeu cinematografic explicat. Ideile 
sînt susținute cu exemple din diverse 
filme și cu păreri ale unor cineaști de 
prestigiu. In acest sens, referirile la ca
podopere devenite clasice și la creații 
valoroase prezentate în ultimii ani pe

Vasta lucrare Miorița, Tipologie, 
circulație, geneză, texte, apărută 
recent în Editura Academiei R. P. 
Romîne, rod al muncii îndelunga
te a lui Adrian Fochi, întruneș
te 930 de variante și fragmente — 
cifră impresionantă, dar care nu e- 
puizează numărul exemplarelor 
existente' în realitate — ale neîn
trecutului cîntec bătrînesc, întru
chipare a fizionomiei morale și a ge
niului creator al poporului nostru. 
Lucrarea cuprinde un studiu intro
ductiv semnat de Pavel Apostol.

După un secol și jumătate de la 
redactare, în Editura științifică a 
văzut lumina tiparului în întregi
me manuscrisul lui Gheorghe Șin- 
cai învățătură firească spre surpa
rea superștiției norodului — una 
dintre cele mai caracteristice ma
nifestări ale iluminismului româ
nesc, primă încercare de modelare 
în românește a noțiunilor științei. 
Cartea este prefațată de acad. D. 
Prodan și cuprinde un studiu in
troductiv semnat de D. Ghișe și 

Pompiliu Tudor.

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul satiric-muzical „C. 

Tănase" (la Grădina „Boema" : O SEARA 
DE MUZICA UȘOARA — (orele 20,15). 
Circul de stat : O SEARA CU COMICUL 
KARANDAȘ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,45; 12: 14,15; 16,30; 19; 21,15). Oco
lul pâinintului în 80 de zile — cinema
scop (ambele serii) : Republica (9,30; 13; 
16,30; 20,15), București (8,30; 12; 15,30;
19,15), Aurora (8,45; 12; 15,30; 19), Melodia 
(9,30; 13; 16,30; 20), Patinoarul „23 Au
gust" (Bd. Muncii — orele 20,45). Dom
nul Topaze — cinemascop : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 21), Stadionul „Dinamo“ (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 21). Comisarul : 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15; 
la grădină — orele 20,30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Modern (9; 11,15; 14; 
16,15; 18,30; 21), Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). Șeherazada
— cinemascop : Festival (8; 10,15; 12,30; 
15; 17,30; 20), Grădina „Festival“ (Pasa
jul „Eforie" — orele 20,30), Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 21,15) 
Cel trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15), 
Grădina „Progresul- (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 21). Cerul șl mocirla : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Vol
ga (10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Kozara •• 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,30; 20,15), Fero
viar (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Cei patru 
călugări : Union (16; 18,15; 20,30). Drumul 
Sării (16; 10,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii ; Doina (orele 10). Kalolan i 

ecranele noastre (cunoscute deci majo
rității cititorilor) ajută efectiv la înțe
legerea mai profundă și mai nuanțată a 
conținutului respectivelor filme. Pe de 
altă parte, această abundență de exem
ple, vădind în dese rînduri spirit anali
tic și bun gust în selecția operată, sti
mulează deprinderea cititorului de a 
privi cu ochi format un film, de a gusta 
arfa cinematografică în ceea ce o dis
tinge ca limbaj specific și modalitate 
proprie de a comunica gînduri și senti
mente. O pondere deosebită printre 
exemplele aduse în discuție revine pro
ducțiilor cinematografiei romînești.

Ion Barna nu se erijează nici o clipă 
în descoperitor de tărîmuri neumblate ; 
paginile cărții sale adună, clasifică și 
ordonează, înfr-o expunere cît mai ac
cesibilă, un bogat material informativ, 
punînd astfel la dispoziția cinefililor un 
îndreptar succint și instructiv în proble
me care-i interesează. Expunerea are în 
genere fluență și claritate, cu toate că 
anumite pasaje par redactate grăbit și 
suferă de oarecare ariditate și sărăcie 
de limbaj. Semnalăm, de asemenea, că 
în unele capitole autorul folosește 
exemplificări insuficient de concludente.

Compendiul acesta, cu merite în lăr
girea orizontului spiritual și estetic al 
spectatorului de cinema, constituie, spe
răm, un început de drum. Pentru că, așa 
cum Editura muzicală participă substan
țial la opera de educare muzicală prin- 
tr-o sumedenie de publicații de genuri 
variate, este legitimă cerința ca, și în 
domeniul filmului, setea de cunoștințe a 
publicului, apropierea sa de cultura ci
nematografică să fie susținută prin edi
tarea metodică de cărți adecvate, 
deopotrivă lucrări originale și traduceri.

M. LUPU

0 LUCRARE UTILĂ, BAR... 
Despre montarea utilajelor tehnologice industriale

In sprijinul pregătirii muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor care 
înalță noile și complexele obiective 
industriale ale țării apar, aproape 
în toate domeniile, numeroase lucrări 
teoretice și practice de specialitate.

Lucrarea Montarea utilajelor teh
nologice industriale, de Gh. Florea și 
D. Ilișiu, apărută în Editura tehnică, 
pune la dispoziția lucrătorilor din 
sectorul construcții-montaj un bogat 
material documentar privind o gamă 
largă a operațiilor de monta). Prin 
ampla literatură tehnică folosită, cît 
și prin cunoștințele și experiența 
proprie, autorii au reușit să întoc
mească o lucrare utilă. In afară de 
descrierea metodelor de montaj a 
numeroase ansamble industriale — 
construcții metalice, rezervoare, re- 
cipienți, gazomètre, poduri rulante, 
utilaje statice, mașini rotative, cup
toare, conducte tehnologice etc., — 
lucrarea conține elemente atît pen
tru montajul propriu-zis, cît și pen
tru probe și punerea în funcțiune a 
utilajelor tehnologice. Ea tratează 
totodată, pe larg, metode noi 
de rtiontaj ca : asamblarea re
zervoarelor cilindrice din prefabri
cate în rulouri, montarea construc
țiilor metalice în subansamble mari 
(plane sau parțial plane), ridicarea 
coloanelor de fracționare în rafină
rii și uzine chimice cu platformele de 
deservire, scări, armături și suban- 
samblele de conducte montate pe 
coloane la sol, și altele — metode 
moderne de lucru care contribuie la 
scurtarea duratei de execuție a lu
crărilor, la reducerea prețului de 
cost și realizarea unor lucrări de ca
litate superioară.

Un merit al cărții îl constituie și 
faptul că unele procedee și operații 
de montaj sînt descrise amănunțit și 
ilustrate grafic. De asemenea, ea 
oferă informații prețioase despre 
sortimentele și proprietățile mate
rialelor, despre utilaje șl scule fo
losite în montaj, în special despre 
folosirea mașinilor de ridicat și 
transport, descriind, în același 
timp, instrumentele de măsură. Con
siderăm că este deosebit de util 
pentru noi, lucrătorii de pe șantiere
le de construcții-montaj, a avea, în
trunite într-un singur volum, aseme
nea date necesare în munca de fie
care zi. De altfel, în multe capitole 
autorii au prezentat tabele, extrase 
din standarde, parametri ai diferite

Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Lumea 
inare a celor mici : Glulești (9,30; 11,45; 
14). Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Giuleștl (orele 16,30). Un ciclu de filme 
documentare : Timpuri Noi (rulează de 
la orele 10 la orele 21 în continuare). 
Asasinul din cartea de telefon: Tomis 
(10; 12; 14; 16,30; 18,30; la grădină — o- 
rele 20,30), înfrățirea între popoare (10; 
16,30; 18,30; 20,30). Dardée: Cultural (15; 
17; 19; 21). Anaconda: Dacia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,45; 21). Privește înapoi cu mî- 
nie : Buzești (15; 17,15; 19,15; la grădină 
— orele 20,30). Lumea comică a lui Ha
rold Lloyd : Crîngași (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16:18,15; 20,30) Dezrădăcinații: Bu- 
cegi (10; 12; 10; 18; 20; la grădină — o- 
rele 20,30). Golful Elenă : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Totul despre Eva : Vitan (16;
19) . Frații corsicani- — cinemascop : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Viitorul 
(15,30; 18; 20,30). Douăsprezece scaune : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Foto Haber :
Popular (16; 18,15; 20,30). Doi colonei :
Arta (16; 18; 20; la grădină — orele 20,30), 
Lira (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Apartamentul. — cinemascop : Moșilor 
(15,30; 18; Ia grădină — orele 20,30). Omul 
din fotografie : Cosmos (16; 18; 20). Am 
ajuns și rege : Colentina (16; 18; 20 ; la 
grădină — orele 20,30), Cotroceni (16; 18;
20) . Feriga de aur — cinemascop ; Fio- 
reasca (16; 18,15; 20.30). Cascada diavolu
lui : Luceafărul (16; 18.15; la grădină — 
orele 20,30). Domnișoara... Barbă-albas- 
tră : Progresul (15; 17; 19; 21). Dracul șl 
cele zece porunci : Ferentari (15; 17,30; 
20). Culisele varieteului : Grădina „Vi
tan (Calea Dudești — orele 20,30). Agatha, 
lusă-te de crime I : Grădina „Unirea' (Bd. 
A Mai nr. 143 orele 20,48). Comedlanțll :

în Editura Academiei R. P. Ro- 
mîne a apărut, sub redacția acad. 
Gr. Obrejanu, lucrarea unui co
lectiv de autori : Metode de cer
cetare a solului. Lucrarea pune la 
îndemîna pedologilor, agrochimiș- 
tilor și hidroamelioratorilor cele 
mai indicate metode de cercetare 
a proprietăților fizice, chimice și 
agroproductive ale solului.

Capitolele lucrării descriu pe 
larg metodele de cercetare a 
însușirilor chimice și fizice pentru 
ridicarea fertilității solului, recol
tarea și condiționarea probelor de 
sol, înzestrarea și organizarea labo
ratoarelor de analiza solului. în ca
drul fiecărui capitol sau subcapitol 
sînt prezentate cititorului avanta
jele și dezavantajele diferitelor me
tode, domeniul de aplicare ți posi
bilitățile lor de aplicare în diferite 
condiții.

lor procese fizice, toleranțe etc. Me
rită relevat în mod deosebit capito
lul cu privire la lucrările și principi
ile de bază în organizarea șantie
relor.

După părerea noastră însă, tema
tica acestei cărți este prea largă. 
Autorii au urmărit, probabil, să rea
lizeze o mică enciclopedie tehnică 
în probleme de montaj, ceea ce, în 
parte, au izbutit. Aceasta a dus însă 
și la unele scăderi ale lucrării. Tra- 
tînd probleme de montaj din mai 
multe ramuri industriale, autorii nu au 
reușit să redea peste tot ceea ce este 
esențial și util, recurgînd în unele 
locuri la descrieri generale și cu to
tul informative. De exemplu, în ca
zul cuptoarelor Martin și electrice, 
se descrie mai mult procesul teh
nologic de elaborare a oțelurilor 
decît metodele și dispozitivele folo
site la montajul agregatelor. Prezen
tarea grafică, folosită uneori cu 
succes de autori în lucrare, este 
prea restrînsă aici. Alteori, unde se 
impunea o prezentare grafică deta
liată, cum ar fi la cuptoarele de tra
tamente termice, aceasta lipsește, 
iar descrierea procesului de execu
ție, de pildă al tratamentului termic 
al sudurilor, este mult prea sumară, 

. Autorii se ocupă numai în trea
căt de problemele montării conduc
telor tehnologice pentru instalații si
derurgice. Credem că este de prea 
puțin ajutor pentru montori și 
descrierea modului de execuție a 
unor operații, autorii socotind că ar 
fi satisfăcătoare precizarea ! „aces
tea se vor executa conform proiec
tului". De asemenea, sîntem nedu
meriți de ce într-o astfel de lucrare 
a fost omisă o problemă inseparabil 
legată de o preocupare importantă a 
muncitorilor și tehnicienilor de pe 
șantiere — anume, controlul calită
ții montajelor.

Prin materialul prezentat, cartea 
răspunde însă în bună măsură ce
rinței importante puse de realizarea 
noilor obiective industriale din țara 
noastră, aceea de a contribui la 
perfecționarea pregătirii cadrelor 
tehnice din sectorul lucrărilor de 
montaj.

Ing, Gheorghe OLTEANU 
Gheorghe lONESCU 
maistru I.S.C.M. Brazi

Grădina „Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118 
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE. — Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Filmul „Legen
dă contemporană“. 19,25 — Emisiune de 
știință : Oameni în adîncuri (VIII), de 
Ing. Mihai Lefterescu. 19,45 — Filmul do
cumentar „Goblenuri". 20,05 — Filmul 
„Totul rămîne oamenilor". 21,40 — Șah. 
21,50 — Recital vocal-lnstrumental. In 
încheiere — Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

călduroasă, dar ușor instabilă. Cerul a 
fost mal mult noros, exceptînd Do
brogea, unde a fost variabil. Au căzut 
ploi locale sub formă de averse în Ar
deal, Moldova și Oltenia și izolat în ce
lelalte regiuni, exceptînd Dobrogea. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
33 grade la DÎIga și 15 grade la Miercu
rea Cluc.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile: vreme în general frumoasă, 
cu cerul variabil. Vor cădea • ploi locale 
sub formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul es
tic. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, iar 
maximele între 22 șl 32 grade.

In București și pe litoral : vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă durata. Vînt potri
vit din esț. Temperatura staționară.
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informații
Luni după-amiază ă sosit în Ca

pitală o delegație sovietică, condusă 
de Feodor Varaksin, prim vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru industria forestieră, celulozei și 
hîrtiei, de prelucrarea lemnului și 
gospodărirea forestieră, pentru a par
ticipa la cea de-a XX-a sesiune a 
Comisiei romîno-sovietice de cola
borare tehnico-științifică între R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost întîmpinată de Alexan
dru Boabă, conducătorul delega
ției romîne, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei. Au 
fost de față membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
5n Alabama, după intrarea
în vigoare a legii drepturilor civile

Barajul de la Fehuc
un lac de acumulare cu un volum 
de 43 milioane metri cubi de apă. O 
șosea modernă înconjoară lacul de 
acumulare și trece pe deasupra bara
jului ; ea face legătura dintre Hune
doara, Ghelar și Toplița. De la baraj 
o conductă subterană de peste 5 000 m 
duce apa la Hunedoara. In aval 
de baraj s-a creat posibilitatea am
plasării în viitor a unei uzine hidro
electrice, care să producă anual cir
ca 4 milioane kWh.

Barajul de la Teliuc a fost proiec
tat de către specialiștii Institutului 
de studii și proiectări hidroenergeti
ce din cadrul Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice.

De o parte și de cealaltă a drumu
lui dintre Hunedoara și Teliuc se 
află dealuri înalte. Cum treci de ca
rierele exploatării miniere Teliuc, în 
față îți apare un masiv din beton. 
Este barajul de la Teliuc, de pe rîul 
Cerna (fotografia de sus). Această 
lucrare hidrotehnică a fost dată 
în folosință pentru alimentarea 
cu apă a Combinatului siderur
gic și a orașului Hunedoara. In 
verile secetoase, debitul rîului Cerna 
scădea, neputînd asigura consumul 
de apă potabilă și industrială al Hu
nedoarei. Barajul, de forma unui arc, 
are înălțimea de 48 m și lungimea de 
221 m. Ridicarea barajului a creat

O viața 
a fost salvată

★

între 20 șl 22 iulie a.c. urmează 
să ne viziteze țara Edward Du Cann, 
ministru de stat la Ministerul 
merțului al Marii Britanii.

în timpul vizitei, Edward Du 
Cann va purta 
oficiale din R. 
bleme privind 
anglo-romîne.

Co-

Un accident în aparență banal. 
Tractoristul I. Radim din Valeapai, 
raionul Lugoj, a fost înțepat de o 
albină. Fiind înțepat în gît, a înce
put să-și piardă respirația. Pulsul i 
s-a rărit. Doctorul Florian Gîldău, 
trecînd intîmplător pe acolo cu mo
tocicleta, a intervenit pe loc. Fără 
trusă, departe de dispensar, medicul 
a început să-i facă respirație artifi
cială. După cîteva minute, Radim 
începu să răsufle. Intre timp a so
sit și oficiantul sanitar cu instru
mentele. Medicul i-a făcut tractorist 
tului o injecție pentru întărirea ini
mii și încet, încet, pielea feței aces
tuia și-a recăpătat culoarea normală. 
Cu camionul colectivei, el a fost 
transportat la un spital din Timișoa
ra. Viața unui om a fost salvată.

discuții cu persoane 
P. Romînă în pro- 
relațiile comerciale

*

Academiei R. P. Ro-

Din goana mașinii
evadări și regrupări ® N. Grigore — un veritabil
14 secunde pierdute © Un nou lider

„Zw «fe or"
Ah, acest faimos tricou galben, 

mîndria oricărei curse în etape, 
idealul fiecărui concurent, atît de 
greu de atins, dar infinit mai 
greu de păstrat ! S-ar zice că em
blema liderului are asupra ce
lorlalți un efect magnetic. Toți 
năzuiesc să se vadă împodobiți 
cu vestmântul de culoarea spice
lor coapte, se zbuciumă, atacă, ri
postează, de-a lungul a sute de 
kilometri, ca niște argonauți fas
cinați de mirajul „linii de aur“.

Unii se mulțumesc cu o satis
facție trecătoare ; alții, dimpotri
vă, luptă pînă la ultima picătură 
de energie pentru apărarea tro
feului. Deși a cedat la limită — 
adică în preajma liniei de sosire 
— N. Grigore s-a dovedit un lup
tător remarcabil. Mereu în pri
mele rînduri, încă de la bariera 
Buzăului, ciclistul acesta scund 
și negricios, despre ale cărei per
formanțe nu am prea avut prile
jul să vorbim pînă azi, a răspuns 
cu hotărîre nenumăratelor ten
tative de evadare, inițiate de ri
vali extrem de puternici. Ba, în 
cîteva rînduri, l-am văzut pre
țuind conducerea „ostilităților" 
ca un veritabil protagonist. Și 
dacă tovarășii de escapadă nu ar 
fi abandonat prea timpuriu rit
mul rapid între Mărășești și Ad- 
jud, poate că ordinea sosirii la 
Onești era alta...

Pentru că, evident, este impo
sibil să supraveghezi 16 adversari 
care țîșnesc cînd pe dreapta, cînd 
pe stînga șoselei, agitînd necon
tenit coloana multicoloră, săltînd 
în șa aidoma unor dragoni în- 
tr-o irezistibilă șarjă de cavale
rie. Ca un șarpe ciopîrțit și re
făcut de nenumărate ori, micul 
pluton a străbătut astfel distanța 
dintre Mărășești și Onești. In 
dreptul Borzeștilor, un duh de 
vitejie i-a animat desigur pe doi 
dintre însoțitorii lui Grigore : 
atunci pentru prima și singura 
dată replica liderului a întîrziat. 
Cele 14 secunde pierdute s-au do
vedit decisive — și iată că, în ce
tatea retortelor, „lîna de aur" a 
trecut pe umerii dinamovistului 
Bădără...

O va păstra el oare și la Mier
curea Ciuc ?

® Ploaie și vînt, 
protagonist ®

ONEȘTI (prin telefon). — Orașul
petrochimiștilor i-a primit sărbăto
rește pe participanții la cea de-a 
17-a “ '
Una 
mai 
nici 
flori. Cîștigătorul .etapei a fost di- 
namovistul Gh. Bădără. în urma bo
nificației de timp primite și a avan-, 
sului de ieri, la sosire, față de Ni
colae Grigore (victorios în prima e- 
tapă), Băcjăj-.ă, conduce -acum. în cla-, 
samentul général. Astăzi el va pleca 
spre Miercurea Ciuc purtînd tricoul 
galben.

Filmul întrecerii a fost de data 
aceasta mai interesant decît în pri
ma etapă. Disputa a fost pasionantă 
chiar de la ieșirea din orașul Bu
zău. Un grup masiv, în care se aflau 
Grigore, Moiceanu, Șelaru, Dumi
trescu, Ardeleanu, Ciocan, 
slovacii Wencel, Patek, Volf, a reu
șit să se distanțeze. După apro
ximativ 15 km, ajutați și de ra
falele vîntului care bătea din spa
te, fugarii aveau un avans de circa 
2 minute față de grupul următor, 
format din Ziegler, Zanoni, Stoica, 
Mihălceanu, Ciobanu. La o oră de 
la plecare, Cicliștii parcurseseră 42 de 
kilometri ! Mai departe însă, ploaia 
tot mai insistentă i-a obligat la 
prudență. Viteza fugarilor a scăzut 
și datorită urcușurilor de la Obre- 
jița. în apropiere de Focșani, ploaia 
a încetat, dar s-a pornit vîntul. în 
ciuda nepoftitului „adversar“, plu
tonul al doilea pedalează mai hotă
rît, reducînd avansul celor 15 fu
gari. Cosma, Grigore (care și-a a- 
părat cu strășnicie poziția de lider), 
Moiceanu sînt mereu în frunte. 
Cînd duceau ei trena, viteza plutonu
lui creștea. Din păcate, numai atunci...

Ne apropiem de Adjud. Sprintul 
l-a cîștigat Ahdeleanu, după o luptă 
strînsă cu Cosma. Un tren de marfă 
— și el în drum spre Onești — a. 
oprit de două ori caravana la între
tăierea șoselei cu' linia ferată. O 
dată ridicată bariera (sîntem cam 
la 30 km de Onești), Ciumeti, Nea- 
goe, Calcișcă, Moiceanu, Wencel în
cearcă să evadeze, dar purtătorul 
tricoului galben nu-i lasă să se 
distanțeze. Hărțuielile acestea sînt 
spectaculoase și aplaudate de ce
tățenii aflați pe marginea șoselei. 
Plutonul se menține compact. între 
timp, un arbitru venit din urmă ne 
anunță că al doilea grup de alergă
tori se află la vreo 12 minute. Mai 
sînt 10 km. Moiceanu și Ardeleanu 
își încearcă din nou forțele, însă 
Dumitrescu, rulînd în fața plutonu
lui urmăritor, îi ajunge pe fugari.

Onești ! încă 5 km pînă la finiș. Ni
culescu și Bădără sînt acum primii, 
cu un avans de circa 200 m. Cei doi

ediție a „Cursei Scînteii“. Pe 
din magistrale, de-a lungul a 
mulți kilometri, mii de local- 
i-au întîmpinat cu ovații și

ceho-

fugari nu mai pot fi prinși ; pluto
nul se resemnează. Bădără atacă 
decisiv și trece primul linia de sosi
re, urmat de Niculescu. După 14 se
cunde apar alți 15 alergători. Cos- 
ma, Dumitrescu și Zanoni ocupă 
locurile 3, 4 și respectiv 5. învingă
torul etapei Buzău-Onești a parcurs 
156 kilometri în 4 ore, 14 minute, 20 
secunde. Clasamentul general indi
vidual : 1. Bădără 7h48’30’’; 2. N. 
Grigore la 14”; 3. Niculescu la 
15” f 4. Ardeleanu la 19” ; 5. Zanoni 
la 33” ; 6. Șelaru la 34” ; 7. Wencel 
la 34’’ ; 8. Cosma la 36” ; 9. C. Dumi
trescu la 46”.

Azi, în etapa a treia : Onești-Sf. 
Gheorghe-Miercurea Ciuc, cicliștii 
vor parcurge un traseu cu accentuat 
profil muntos, trecînd din Valea 
Trotușului în Transilvania.

lon DUMITRIU

Președintele 
mîne, acad. Ilie Murgulescu, a pri
mit luni la amiază pe dl. Karl Ma- 
ramorosch, vicepreședinte al Acade
miei de științe din New York, di
rectorul Planului științific al Insti
tutului „Boyce Thompson“ — împre
ună cu soția — care ne vizitează 
țara la invitația Academiei R. P. 
Romîne. Au fost de față acad. Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinte al Aca
demiei, academicienii Ștefan S. Ni
colau, Alice Săvulescu 
Sălăgeanu.
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John Cappelli, trimisul special al zia
rului „IL PAESE SERA", transmite din 
Birmingham (Alabama) un reportaj despre 
primele zile ale aplicării legii cu privire la 
drepturile civile :

Intrarea în vigoare a legii asupra drep
turilor civile i-a luat pe nepregătite pe 
rasiștii din statele din sud, așa îneît 
pufine au fost în primele zile episoadele 
de intoleranfă împotriva aplicării ei. 
Elementele rasiste din sudul îndepărtat 
știu că decretele semnate de Lyndon 
Johnson dau o autoritate considerabilă 
organismelor federale să intervină, în ca
zurile de discriminare, în treburile statu
lui și de aceea 
sistemele
continua să-i combată pe negri.

La Birmingham s-au observat anumite 
situații care numai cu cîteva săptă- 
mîni în urmă ar fi fost pur și simplu de 
necrezut. Cinci negri au intrat în restau
rantul „Town and Country” din hotelul 
Dinkler-Tutwiler, unul 
luxoase din oraș. Micul

deocamdată studiază 
cele mai oportune pentru a

dintre cele mai 
grup, condus de

d-na Bradin King, a luat loc în jurul 
unei mese și a comandat : personalul nu 
a obiectat și puțin mai fîrziu cei cinci 
negri își consumau prînzul.

Desigur că acesta este abia începutul 
unei noi faze în lupta pentru libertate și 
progres a oamenilor de culoare. Cu pu
țin înainte am urmărit alte grupuri de ne
gri 1ndreptîndu-se spre hotelurile Pick- 
Bankhead și Downtowner cu scopul de a 
cere aplicarea legii asupra drepturilor 
civile în acest oraș din sud. Dar curînd 
i-am lăsat pentru a mă alătura grupului 
condus de d-na King, care a participat 
la multe bătălii dînd dovadă de spirit de 
abnegație și curaj. Am luat prînzul în 
compania acestei femei și a tovarășilor ei.

Am o experiență de ani de zile în ceea 
ce privește situația din sud; m-am aflat în 
aceste state în situații dramatice și chiar 
tragice, dar vă asigur că emoția de as^zi 
a fost mai puternică decîf cele de pînă 
acum. Numai cine cunoaște, fie chiar în- 
tr-o mică măsură, situația de aici poate 
înțelege ce înseamnă să constați că în
cepe să se topească distanța dintre abi
sul absurd de ieri și atmosfera de acum.

D-na King a observat : „Pină acum 
un minut nu știam cum arată „Town and 
Country” din hotelul Tutwiler". Eu stăteam 
alături de ea, la aceeași masă. Cînd a in
trat acest grup, numai un singur alb s-a

ridicat de la masă cu imprecații împo
triva negrilor, spunînd cu voce tare că 
nu va mai pune piciorul la „Tutwiler". 
Ceilalți albi au continuat să mănînca Z- 
calmi. Aceasta a fost prima victorie în 
orașul care cu o lună în urmă a fost tea- 
trul unui atentat la o biserică frecventată 
în mod obișnuit de negri ; atunci au mu
rit patru fetițe.

Nu am spus însă că elementele rasiste 
nu vor mai încerca să se dedea la vio
lențe. Setea lor de a-și lua revanșa s-a 
manifestat din nou cînd guvernatorul sta
tului Alabama a declanșat un atac vehe
ment împotriva drepturilor civile decla
red printre altele că 
sarcina 
legii".

„nu îi revine lui 
respectarea clauzelorsă ceară

„Aceasta este o problemă care 
trebuie rezolvată între guvernul federal 
și proprietarii din partea locului” — a 
mai adăugat el. Aceștia din urmă, la rîn- 
dul lor, au hotărît deocamdată să stea 
deoparte. Așteaptă un exemplu negativ 
în alte localități pentru a recurge pe cale 
juridică la Curtea Supremă ca să susțină 
că legea egalității dintre albi și negri 
este „neconstituțională".

Dacă la Birmingham primele zile după 
semnarea legii au fost în mod hotărît 
în favoarea negrilor, în alte părți nu a 
fost așa. La Atlanta (Georgia) proprieta
rul unui restaurant a hotărît să fină la dis
tanță lumea de culoare, violînd astfel le
gea asupra drepturilor civile. Rasistul a 
gonit cu pistolul în mînă pe trei îndrăz
neți.
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Cu ocazia zilei de 14 
națională a Franței — 
Universitarilor din Capitală a avut 
loc o seară culturală franceză. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relații 
culturale cu străinătatea. Au luat 
cuvîntul George Serafin, redactor- 
șef adjunct al revistei „Lumea“, și 
Jean Louis Pons, ambasadorul Fran
ței la București. în continuare, a a- 
vut loc un program artistic, în ca
drul căruia, actori de frunte ai sce
nelor bucureștene au susținut un 
recital poetic-muzical și au 
prezentate filmele
franceze „Paris la belle“ 
France a grand spectacle“.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor- ex
terne, Al. Biiican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură. Au 
fost prezenți, de asemenea, membri 
ai ambasadei franceze.

(Agerpres)

iulie —
luni, la Casa

Ziua

fost 
documentare 

și „La

COMO:

Publicația americană ,,U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" publică o corespon
dență din Leopoldville despre actuala si
tuație din Congo.

La Leopoldville sînt prea puțini aceia 
care își închipuie că în curînd împușcă
turile vor înceta cu adevărat în Congo. 
Practic însă, toate unitățile armate care 
constituie forța O.N.U. pentru Congo au 
plecai în diversele țări de unde au ve
nit: Tar armata congoleză, ' bînfuifp de 
fricțiuni, după cum știe fiecare ob
servator din localitate, este aceeași for
ță, foarte pufin îmbunătățită, care a de
clanșat toate tulburările . din Congo. 
Zece aparate de transport C-47, zece 
elicoptere, șase avioane de luptă, 63 de 
jeepuri, 24 de ambulanțe și 222 camioane 
au fost' predate armatei congoleze.

Belgia, care cîndva a condus Congoul 
ca pe o colonie, a fost condamnată ca cel 
mai aprig inamic al tuturor congolezilor,

Franfa și 
Dar Mu- 
urcaf în

imediat după independență. Acum însă, 
belgienii aduc o contribute militară esen
țială la reconstruirea unei armate pe care 
inițial au creat-o pentru a servi sub or
dinele belgienilor. Primii 110 belgieni ai 
noii misiuni sînt membri ai aviației care 
vor pilota și întreține avioanele.

Rezultatele ob|inute de armata congo
leză, care combate revoltele din trei pro
vincii, sînt slabe. In provincia Kivu, „rebe
lii“ împotriva forțelor de .la Leopoldville 
sînt membri ai tribului Bafulero. In Ka
tanga de nord, membri ai-.Hribului Baluba, 
înarmați cu arme primitive, au cucerit de 
două ori orașul Albertville (din mîna celor 
900 de soldați ai armatei’-cöngoleze, bine 
înarmați, care au fugit fără -să lupte.

In ciuda îngrijorării larg răspindite în 
legătură cu ordinea în această țară, la 

..Leopoldville și în. majoritatea celorlalte 
orașe din Congo domnește un calm rela
tiv. Nu există pînă în prezent nici un 
indiciu al unei psihoze de plecare din 
(ară.

In afară de oamenii de la misiunea 
militară belgiană, există în Congo circa 
50 000 de belgieni, aproximativ jumă
tate din numărul belgienilor existenți 
înainte de independență. Există pufin sau 
deloc antagonism rasial vizibil în Congo. 
Dacă ești prins mergînd pe străzi, după 
ora de interzicere a circulației, petreci

însă noaptea în închisoare și plătești o 
amendă de aproximativ șase'dolari.

Leopoldville este un oraș cu aspect jal
nic. Străzile sînt presărate de gunoaie. 
Rafturile, în majoritatea magazinelor, con
țin prea puține mărfuri.

Majoritatea africanilor sînt nevoiți să 
meargă pe jos la lucru. Sistemul autobu
zelor municipale folosește vehicule foarte 
uzate, care acum se deteriorează des.

Poliția este ineficientă și de cele mai 
multe ori greu de găsit. Dacă locuința 
de la Leopoldville îți este jefuită și 
chemi poliția, fi se va răspunde să tri
miți o mașină in căutarea ei.

Congoul are un drum lung de străbătuf 
pentru a stabili ceva care să semene cu 
un guvern centralizat, stabil și responsa
bil. Comunicațiile dintre Leopoldville și 
capitalele provinciale sînt slabe. Oficia
litățile locale ignoră adesea ordinele din 

. capitală.
Nota de plată a țării se ridică rapid. 

Tehnicienii din S.U.A., Belgia și alte țări 
occidentale administrează afacerile con- 

. goleze. Consiliul Monetar guvernamental 
care controlează valuta este condus de 
un francez. Belgienii și ceilalți tehnicieni 
lucrează in toate ministerele. Controlul 
traficului aerian, instalațiile sanitare sint 
toate conduse de străini.

Toate elementele unor dificultăți se
rioase rămîn în Congo. Șomajul este ri
dicat. Prețurile sînt în creștere. Există o 
bursă neagră acf'vă unde un dolar 
cumpără de două ori mai multă , valută 
congoleză decît se oferă la cursul oficial. 
Nimeni aci nu știe cu adevărat ce se va! 
înfîmpla.

’O

.1 G.

zionare au preful la jumătate față de cele 
de premieră, iar Teatrul național popular 
atrage la Palatul Chaillot un public nu
meros nu numai grafie repertoriului său, 
ci și preturilor mai accesibile decît la 
alte teatre.
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Dan DEȘLIU

(Foto I A. Cartojan)

DIN PIAȚA BASTILIEi LA CASA RADIOFONIEI
y

Te întorci dintr-o călătorie în 
ești întrebat : ai văzut Luvrul ? 
zeul de Artă Modernă ? Te-ai
Turnul Eiffel ? Și așa mai departe. Iar răs
punsurile pe care le dai reflectă pe fața 
interlocutorului aprobarea 
rea pentru orientarea pe 
dii-o în selecția făcută.

Pentru mulți vizitatori ai
Bastiliei, în centrul căreia se află coloana 
Bastiliei, evocă perioada glorioasă a Ma
rii Revoluții Franceze, care a început cu 
dărîmarea de către poporul răsculat al Pa
risului acum 175 de ani, la 14 iulie 1789, 
a închisorii care simboliza despotismul 
și teroarea, — eveniment în amintirea 
căruia este marcată în fiecare an la 14 
iulie sărbătoarea națională a Franței.

Parisul istoric, muzeistic își are netăgă
duitele sale frumuseți. Dar nu mai puțin 
interesant este să constați fuziunea dintre 
ieri și asfăzi, dintre vechi și contemporan.

Este de altminferi o caracteristică a 
Franței : provincia își are bogăția și tradi
ția ei istorică, dar are și ritmul de astăzi 
al capitalei. Toulouse, bătrînul și pitorescul 
Toulouse, prin care unduiește alene Garo- 
na, este unul din cele mai vechi centre ale 
literelor și artei franceze, capitala bel- 
canto-ului francez. Dar este și pionierul 
aviației franceze, sediul uneia din cele 
mai importante activități de cercetări ști
ințifice din întreaga Franță. Grenoble a- 
daugă faimei sale mondiale în materie de 
cultură și pe aceea de a fi unul din prin
cipalele centre de cercetări fizico-nuclea- 
re. Exemplele se pot multiplica.

Dar să începem cu Parisul...

Parisul... care !

sau dezamăgi- 
care ai dove-

Parisului, Piafa

Infruntind rafalele viatului

,,Parisul... care ? — se înfreba Nicolae 
lorga în 1921. Căci sînt mai multe, 
și nu e pe lume un singur om care să le 
cunoască pe toate, deși Parisul are azi, 
cu sutele de mii ale refugiafilor din pro
vincie care l-au prins drag de nu pot 
pleca, și cu alte sute de mii ale străini
lor care au alergat către plăcere, dar și 
către victorie, trei milioane de locuitori, 
și deși Europa e plină de oameni care ar 
jura că-l cunosc în toate intimitățile și 
misterele lui pe care bucuros le lasă a 
se înțelege că sînt pline de voluptăți re
zervate in if iați lor ". Autorul acestor în
semnări despre Franfa judeca lucrurile prin 
prisma unui istoric. Pentru el insula Sf. Lu
dovic, Lutefia vechilor gali, aceea pe care 
a cunoscjf-o Cezar cuceritorul era „și. un 
vechi oraș de provincie", iar celebra rive

gauche, malul stîng, cel istoric, are 
pînă azi o distincție ce lipsește cu totul 
improvizației splendide, cu largi «ave
nues» moderne, anglo-americane, de pe 
malul drept.

Contrastele se menfin și astăzi, în ciu
da omogenizării pe care o operează 
timpul. Champs Elysées, marile bulevar
de, piafa și strada Operei, străzile Ri
voli, Royale, bulevardele care pornesc din 
piafa Étoile, piafa Concordiei și micite, 
multe altele sînt strălucitoare, somptuoa
se, cu iz mai vechi la unele, mai mo
dern la altele, sînt cele care dau cel mai 
pregnant Parisului aerul său de metropolă 
autentică. Dar o plimbare prin insula Sf. 
Ludovic ne transpune imediat în altă 
lume. Pînă la începutul secolului al XVII- 
lea aici nu era decîf o pășune pentru 
vite. Abia în 1614, Ludovic al Xlll-lea a 
hotărît urbanizarea ei. Iar insula păstrea
ză pînă și astăzi ceva din fizionomia de 
atunci, de unde aerul ei pufin desuet, 
dar nu lipsit de farmec. Montmartre, cu 
faimoasele sale place Blanche și place 
Pigalle, cu bulevardele Clichy și Roche- 
chouart, sinteză a Parisului distracțiilor 
nocturne, pentru unii, a liberei „repu
blici” a artiștilor pentru alții, are și el 
locurile sale surprinzător de provin
ciale. Place du Tertre, de pildă, te poate 
cu greu convinge că se află în Paris. Ai 
crede, mai curînd, că esfe vorba de piafa 
unui banal și fermecător orășel de pro
vincie.

Cartierul latin e altceva. Este centrul 
insfifufiilor universitare, domeniul sfuden- 
fimii. Nu cred să-și aibă asemănare în 
lume „Boul’Mich”, bulevardul St. Michel, 
cu cafenelele sale întotdeauna pline de 
grupuri de 
mai variată 
temă : este 
die pentru
în literatură, mai mult pe latura ei anec
dotică, „frangleza” este denumirea dată 
acelei limbi franceze care folosește foar
te multe cuvinte engleze, fără încercare 
de asimilare a lor și fără ca ele să fi de
venit necesare datorită absenfei unui e- 
chivalent în limba franceză. Este în tot 
cazul produsul epocii postbelice și a in
fluentei (sau chiar prezenfei fizice) anglo- 
saxone în Franfa. De la o vreme, 
disputa între cei care bagatelizează fe
nomenul și cei care îl prezintă ca o pri
mejdie pentru limbă a luat amploare, ea 
constituind obiectul unei aprige dezbateri 
publice căreia presa i se face ecou.

li întîlnești pe acești tineri pe băncile

uneia din cele mai frumoase grădini ale 
Parisului, grădina Luxemburg, sau în nu
meroasele librării specializate în lucrări 
de filozofie, economie, știință, artă, cine
ma etc. Librării în care, dacă ești avizat, 
pofi risca întrebarea : „Vă rog, aplicați 
regim de reducere pentru ziariști ?” și 
beneficia, în unele cazuri, de economii 
variind între 2 și 7 franci la carte.

In librării și anticariate
Cartea apare la Paris în cantități in

dustriale. O singură editură, Gallimard, 
scoate una pe zi. Există în Franfa 370 de 
case de editură. In 1961 au fost publi
cate 11 900 lucrări, din care 47 la sută 
— noutăți, și 53 la sută — reeditări. 
Cantitatea nu înseamnă întotdeauna cali
tate. Literatura de duzină, recunoscută ca 
atare, viețuiește peste limita, ca să-i spu
nem așa, normală. O găsești vrafuri și 
în librării și în anticariate.

Acestei literaturi i se opun însă creații 
literare care s-au impus atît în fără cît 
și peste hotare și care stau mărturie nu 
numai a locului remarcabil pe care-l ocu
pă Franfa în domeniul literaturii, ci și a 
confruntărilor, aprige uneori, pe care le au 
diferite curente și școli de gîndire. Nu 
este poate de prisos să amintim că prin
tre scriitorii francezi se găsesc atîfia lau- 
reafi ai Premiului Nobel pentru

Care sînt reprezentanții cei 
loroși ai literaturii franceze de 
poate vorbi, firește, de scriitori
se pot cita nume care au stîrnit în jurul 
creațiilor lor cele mai aprinse discuții, se 
poate stabili o listă a best-seller-ilor 
(cărțile cele mai bine vîndute). Ceea ce 
se poate spune, de asemenea, este că 
publicul cititor este atras din ce în ce 
mai mult de cărfile tratînd o problema
tică a zilelor noastre. In ce privește poe
zia,

literatură, 
mai va- 

azi ? Se 
la modă,

tineri discutind întocafi cea 
tematică cu putință. lată o 

sau ba „frangleza" o primej- 
limba franceză ? Intrată deja

trecă-
plac

gene-

ea a rămas în urma celorlalte ge
nuri. Fenomenul, ni s-a spus, este 
tor. Pentru că francezilor nu le 
hyatus-urile.

Cărfile ni s-au părut scumpe. In
ral, raportul dinfre prefuri este altul decît 
la noi și lucrul acesta te descumpănește. 
O cursă de 6 km cu taxiul este mai ieftină 
decît un bilet de cinematograf de premie
ră, care costă cît o pereche de sandale, 
iar prețul unui loc bun la teatru echivalea
ză cu cel al unei cămăși. Așadar, 
cultura costă. Există, e drept, .compen
sații. Sînt cărfi și mai ieftine, în Livre de 
Poche, un fel de Bibliotecă pentru toți, 
cinematografele de a doua și a treia vi-

Discipolii soților J. Curie
Interesului înnăscut al francezului pentru 

cultură îi corespunde o vădită preocupare 
pentru lărgirea învăfămîntului, mai ales în 
domeniul științei și tehnicii. Ni s-a oferit 
prilejul să vizităm Facultatea de științe 
de la Orsay. Crearea ei este legată de 
implicațiile dezvoltării considerabile în 
ultimii zece ani a Facultății de științe de 
la Paris. Dacă în anul 1890 erau înscriși 
la cursurile acestei facultăți 350 de stu- 
denți, în 1953 numărul lor depășea 10 000. 
Facultatea a trebuit să construiască nu
meroase anexe în afara corpului central 
de la Sorbona, dar ele nu rezolvau pro
blema, numeroși profesori nedispunînd în 
continuare de laboratoare, iar studenții 
se înghesuiau în amfiteatre necorespun
zătoare, lucrările practice desfășurîndu-se 
în consecință în condiții care le preju- 
diciau serios eficiența. Așa s-a născut, 
după mai multe alte proiecte, ideea con
struirii unei noi facultăți la Orsay, pe te
renul vast al unui parc aparținînd unui 
castel vechi, astăzi dispărut. Primele con
struite au fost laboratoarele de fizică nu
cleară și, cu prioritate, laboratorul syn- 
chrocyclotron-ului. Le-am vizitat sub în
drumarea atentă și plină de • solicitudini 
a unui tînăr asistent. Ne-a povestit mult 
și cu emoție de Irène și Frédéric Joliot- 
Curie. Ei sînt cei care au impulsionat 
construcția acestor laboratoare. Sub con
ducerea lor directă au lucrat aici sute de 
studenți din care mulți ocupă astăzi locuri 
importante în învățămîntul de fizică nu
cleară din Franfa. „Erau calzi, apropiafi 
de studenții și colegii lor, pedagogi in
comparabili prin limpezimea expunerilor 
și explicațiilor științifice și prin răbdarea 
și perseverența cu care își tratau studen
ții. Au fost oameni de știință de seamă, 
dar au fost și oameni. Oameni mari”.

Am zăbovit mai mult prin laboratoarele 
și culoarele aproape pustii. Citisem la in
trare un anunț de grevă a personalului. 
Și în liniștea aceea pășeam cu sfiala și 
vorbirea șoptită pe care fi le dictează un 
resort nevăzut ori de cîte ori fe afli în 
locurile în care au trăit și au muncit 
meni mari.

Cel mai recent 
monument

oa-

Casa radio-ului a fost inaugurată 
cial abia în luna decembrie a anului 
cut. O construcție, deci, ultramodernă, 
tntr-un Paris ultrapafinaf. De unde, ne-

ofi- 
tre-

mulțumirea manifestă a unor parizieni; 
„conservatori”. Dar majorității, covîrșifoa- 
rei majoritäfi. Casa R.T.F, place. E greu să 
fie altfel. Tehnica înaltă își găsește aci a- 
dăpost în materializarea arhitecturală a 
unei concep(ii pe cît de îndrăznețe, pe 
atît de contemporan frumoase. Abstrac
ția făcînd de misiunea sa primordială, 
Casa radioului este și o casă a artei. A- 
ceasta se referă mai ales la numeroasele 
foaiere și săli de concert. Decorarea fie
căreia în parte a fost încredințată cite 
unui alt artist, nume apreciate ca cele 
mai reprezentative ale Franței de astăzi, I 
Pentru un străin care vizitează Casa ra
dioului ea rămine, în primul rînd, cel 
mai recent monument al Parisului, rivalul 
Turnului Eiffel, al catedralei Notre Dame, 
al Operei. Dar nu și singurul. O călătorie 
de 14 zile a fost de ajuns pentru a ne 
aduce în contact direct cu multe aseme
nea realizări ale anilor recenji.

Fenomenul atît de specific epocii noa
stre, aglomerarea orașelor, este prezent 
și în Franfa Cu Parisul în frunte. Dacă ne
cesitatea construirii este unanim recunos
cută, discuțiile în jurul problemelor de ur
banistică au primit caracterul unor largi 
dezbateri. Parisul trebuie păstrat în ceea 
ce are el specific, fără alterări. Aceasta 
e opinia generală. . Se pare că soluțiile cu 
cea mai largă priză merg spre construe- • 
fiile din cartierele mărginașe sau subur
bii, ceea ce ar implica și lărgirea orașu
lui pe plan administrativ. In fond, de 
sute de ani, Parisul nu face decif să în
ghită foburguri și banlieu-uri. Procesul va 
continua. Arhitectura este însă și o pro
blemă de estetică. Ce îi șade mai 
bine Parisului ? Multi consideră că fizio
nomia orașului este fericit marcată de clă
dirile înalte, indiferent de destinația lor, 
gen Casa Radio-ului (cu turnul ei cen
tral), de Turnul Eiffel, de Notre-Dame sau 
chiar de Sacré Coeur. De aici, pledoarii 
convingătoare pentru acest gen de con
strucții. Le-am întîlnit la Paris, la Toulouse, 
la Tours. Iar lingă Lacq, în sud, a apărut 
un oraș în întregime nou. Cei 14 000 de 
locuitori ai săi sînt adăpostiți în blocuri 
mari paralelipipedice, de nuanfe luminoa
se. Nu lipsesc nici blocurile turn, Este 
orașul muncitorilor, inginerilor, funcționa
rilor de la exploatările de gaz de la Lacq. 
Orașul e terminat, nu se prevede deocam
dată lărgirea lui. Intr-o regiune tip'că 
pentru orășelele sale vechi, unele chiar 
medievale, Mourenx aduce o notă de vie 
și proaspătă viată contemporană.

Asemenea aspecte, care îmbină tradi
ționalul cu actualul, se relevă vizitatoru
lui aproape pretutindeni în Franfa.

George SERAFIN



Pag. 4 ß C I N T E I A Nr. 6317

Sesiunea Sovietului Suprem 
ai U. R. S. S.

ROMA Tratative cu privire

(Agerpres).MOSCOVA 13
După cum anunță TASS, în Palatul 
Kremlinului s-a deschis cea de-a 
4-a sesiune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. al celei de-a 6-a legislaturi. 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a pre
zentat raportul „Cu privire la mă
surile în vederea îndeplinirii Pro
gramului P.C.U.S. în domeniul creș
terii bunăstării poporului".

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
prezentat spre examinare sesiunii 
problemele pensiilor și ajutoarelor 
pentru colhoznici și ale majorării 
salariilor lucrătorilor din învăță- 
mînt, din sectorul ocrotirii sănătății, 
de la gospodăria comunală, din co
merț și alte ramuri economice de 
deservire a populației.

Proiectul de lege pentru pensio
narea colhoznicilor supus spre apro
bare Sovietului Suprem prevede 
instituirea unui fond unional de asi
gurare socială a colhoznicilor pe ba-

za vărsămintelor anuale făcute de 
colhozuri și a alocațiilor de la bu
getul statului.

Creșterea salariilor tarifare la ca
tegoriile de lucrători prevăzute în 
proiectele de lege va fi aplicată în- 
cepînd cu luna octombrie 1964 și se 
va încheia în trimestrul IV al anu
lui 1965.

La prima ședință comună a se
siunii a participat delegația C.C. al 
P.M.R., în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

în numele deputaților, președin
tele sesiunii a salutat călduros de
legația romînă.

La sesiune participă, de asemenea, 
delegația guvernamentală indone- 
ziană, în frunte cu primul locțiitor 
al primului ministru și ministru al 
afacerilor externe, dr. Subandrio.

Deputății celor două Camere au 
salutat prin aplauze pe membrii de
legațiilor.

se-CAIRO 13 (Agerpres). — La 
diul Ligii Arabe din Cairo s-a des
chis luni conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane pentru 
stabilirea ordinii de zi a conferin
ței șefilor de state și guverne afri
cane care urmează să înceapă la 
17 iulie, tot la Cairo. La actuala 
conferință iau parte miniștrii de 
externe, precum și alți reprezentanți 
din cele 34 de țări africane indepen
dente și delegații din teritoriile afla
te încă sub dominația colonialistă.

în cadrul primei ședințe a fost 
primit în O.U.A. noul stat indepen
dent Malawi. A fost ales apoi pre
ședintele conferinței — ministrul de 
externe al R.A.U., Mahmud Riad, 
care a rostit un discurs. Vicepre
ședinți ai conferinței au fost aleși 
miniștrii de externe ai Coastei de 
Fildeș și statului Malawi. Lucrările 
au fost reluate apoi în cadrul șe
dințelor secrete.

După cum s-a mai anunțat, pe or
dinea de zi provizorie a conferinței 
șefilor de state și guverne africane,

SIQUEIROS

care se află în centrul discuțiilor 
miniștrilor de externe, sînt înscrise 
probleme ca lupta pentru unitatea 
economică și politică a Africii, lichi
darea rămășițelor colonialismului, 
condamnarea politicii de apartheid 
din Republica Sud-Africană, situa
ția din Rhodesia de sud, din colo
niile portugheze din Africa, decla
rarea Africii ca zonă denuclearizată, 
crearea unui comandament militar 
unit afr.ican, reglementarea diferen
delor de frontieră dintre unele sta
te africane etc. La 16 iulie va 
fi dată publicității ordinea de zi de
finitivă a conferinței șefilor 
și guverne africane.

★

Comitetul somalo-etiopian 
soluționarea conflictului de 
ră dintre cele două țări își continuă 
lucrările la Cairo. Agenția M.E.N. a- 
nunță că luni seara nu se ajunsese 
la un acord în unele probleme pri
vind cererea Somaliei de a-și alipi o 
provincie actualmente înglobată E- 
tiopiei. Tratativele vor continua în 
cursul zilei de marți, urmînd să fie 
elaborat un raport asupra rezultate
lor obținute. Comitetul va informa 
pe miniștrii de externe ai țărilor 
africane, întruniți în prezent la Ca
iro, asupra progreselor realizate în 
soluționarea conflictului de frontieră 
dintre Etiopia și Somalia.

ROMA 13 (Agerpres). — Delegații 
celo'r patru partide politice italiene 
din fosta coaliție guvernamentală 
de centru-stînga au continuat dumi
nică pînă noaptea tîrziu negocierile 
începute la 7 iulie în vederea reali
zării unui acord asupra programului 
viitorului guvern, pe care Aldo Moro 
a fost însărcinat să-l formeze.

La sfîrșitul întrevederilor, Giu
seppe Saragat, care a deținut în ve
chiul cabinet funcția de ministru de 
externe, a declarat ziariștilor că s-au 
realizat progrese importante, atît a- 
supra programului viitorului guvern 
de centru-stînga cît și asupra proble
mei creditelor pentru școlile particu
lare. Agenția Associated Press subli
niază, însă, că Francisco de Martino, 
secretarul Partidului socialist italian, 
a declarat că un acord final nu a fost 
încă realizat.

Presa italiană de luni subliniază 
faptul că s-a ajuns la un prim acord 
îndeosebi în ce privește problemele 
situației politice generale, adică „lea
litatea“ față de N.A.T.O. și așa-zisa 
„delimitare a majorității“ pe care o 
cer democrat-creștinii pentru a con- 
strînge partidul socialist la o ruptură 
de forțele de stînga. în legătură cu 
problemele economice se subliniază 
că s-a acceptat principiul priorității 
măsurilor așa-zis „conjuncturale“ 
față de reforme, susținîndu-se, im
plicit, neadmiterea naționalizărilor.

Vizita delegației parlamentare romîne 
în R. P. Bulgaria

SOFIA 13. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite : Delega
ția Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, condusă de tov. Ion Cosma, 
care se află într-o vizită oficială în 
R. P. Bulgaria, a fost primită luni 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. A fost de față Ioan Beldean, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Bulgaria. întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

în cursul aceleiași zile, delegația a 
fost primită de Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

Luni seara, loan Beldean, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. Bul
garia, a oferit în saloanele ambasa
dei o recepție în cinstea delegației 
parlamentare romîne. Au participat 
Ivan Prîmov, secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, Ferdinand Kozovski, 
președintele Biroului Adunării Popu
lare, Dimo Dicev, șeful secției re-

lății internaționale a C.C. al P. C. 
Bulgar, Sava Dîlbokov, șeful secției 
plan-finanțe a C.C. al P. C. Bulgar, 
Mincio Mincev, secretar al Prezidiu
lui Adunării Populare, Ekaterina 
Avramov, vicepreședintă a Biroului 
Adunării Populare, Ivan Budinov, 
ministrul comerțului exterior, Ma
rin Vacikov, ministrul producției 
agricole, Marin Grașnov, ministrul 
construcțiilor, Liubomir Anghe- 
lov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, Vladimir Vide- 
nov, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Sofia, 
Gheorghi Petcov, președintele Sfa
tului popular al orașului Sofia, acad. 
Sava Ganovschi, președintele Comi
tetului bulgar pentru înțelegerea bal
canică, oameni de știință și cultură, 
ziariști. în cursul recepției, condu
cătorul delegației romîne, Ion Cosma, 
și Ferdinand Kozovski au rostit 
vîntări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

ROMA 13 (Agerpres). — In cursul 
săptămînii trecute, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Gogu Rădulescu, împreună cu 
Gheorghe Rădoi, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, și Mi
hail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, au continuat 
vizitele și întîlnirile cu alte grupuri 
industriale italiene, printre care 
„Aspera“, „Zanussi“ etc. Oaspeții 
au vizitat, de asemenea, grupul „In
nocenti“, cu care ocazie a avut o 
convorbire cu ing. Ferdinando Inno
centi, președintele grupului, și cu

administrato-ing. Giuseppe Lauro, 
rul delegat.

In ziua de 13 iulie, 
romîni au avut o întrevedere la Ca
mera de Comerț din Milano cu pre
ședintele camerei, ing. Rădice Fos- 
satti, și cu principalii săi colabora
tori. Cu acest prilej s-au analizat 
posibilitățile dezvoltării relațiilor 
economice dintre cele două țări. In 
încheierea vizitei în Italia, ei au 
plecat spre Torino pentru finaliza
rea discuțiilor începute cu conduce
rea concernului „Fiat“.

reprezentanții

cu-

at-

glNJXA - LUCRĂRILE CONSILIULUI ECONOMIC
SI S0GM M 0. N. Ü.3

GENEVA 13 (Agerpres). — Luni 
au început la Geneva lucrările celei 
de-a 37-a sesiuni a Consiliului eco
nomic și social al O.N.U. Pe ordinea 
de zi a sesiunii, care va dura pînă 
la 15 august, figurează un studiu

Notă a guvernului sovietic

de state

pentru 
frontie-

MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că guvernul so
vietic a adresat o notă guvernului 
S.U.A. în legătură cu crearea așa- 
numitelor forțe nucleare „multilate
rale“ ale N.A.T.O. în notă se arată 
că crearea acestor forțe servește în 
primul rînd ca mijloc de camuflare 
a accesului Germaniei occidentale la 
arma nucleară, iar pregătirile pentru

plecarea în cursă a navei „experi
mentale“ „Biddle“, purtătoare de ra
chete, nu lasă nici o îndoială în a- 
ceastă privință, deși deocamdată nu 
se intenționează ca nava să fie în
zestrată cu arma nucleară.

Note similare au fost adresate 
guvernelor Marii Britanii, Italiei, 
Olandei, Turciei și Greciei.

O notă în aceeași problemă a fost 
remisă guvernului R. F. Germane.

Comunicatul comun 
chino-birman

Guyana Britanică

congo.- Un nou atac

A FOST GRAȚIAT
Agențiile de 

presă anunță 
că președinte
le Adolfo Lo
pez Mateos a 
>mis ieri un or
din de grațiere 
a secretarului 
general al P. C. 
din Mexic, ma
rele pictor Da
vid Alfaro Si
queiros.

Arestat la 9 
august 1960 
pentru parti

ciparea la manifestații ale corpu
lui didactic, Siqueiros a fost con
damnat la opt ani închisoare în 
urma unui simulacru de proces 
care a avut loc în martie 1962.

Numele lui Siqueiros, eminent 
artist și luptător pentru feri
cirea poporului său, este adînc în
scris în inima mexicanilor și a 
tuturor acelora ce prețuiesc arta 
adevărată — arta care reflectă 
năzuințele și lupta oamenilor 
muncii pentru pace, libertate și 
progres.

David Alfaro Siqueiros s-a năs
cut la 29 decembrie 1896. Viața 
lui este aceea a unui pasionat 
luptător progresist. 11 găsim, pe 
rînd, secretar al sindicatului me- 
talurgiștilor, organizator de greve 
și demonstrații politice, militant 
pentru respectarea libertăților 
constituționale, secretar general 
al Partidului Comunist din Me
xic.

Activitatea sa artistică este 
strîns legată de un fenomen pro
eminent al artei contemporane, 
de pictura murală mexicană. A- 
lături de Diego Rivera și José 
Orozco, Siqueiros reprezintă un 
titlu de mîndrie pentru Mexic, 
este un promotor consecvent al 
artei purtătoare de înalt mesaj 
social. Este interesant de mențio
nat că în momentul arestării el 
executa la castelul Chapultepec 
o frescă evocînd revoluția mexi
cană. Chiar în condițiile grele ale 
detențiunii, el nu a încetat să 
picteze. Pereții celulei sale erau 
adevărate fresce de muzeu. Cei 
care au avut prilejul să stea de 
vorbă cu deținutul nr. 4678860 au 
găsit un om slăbit fizicește, dar 
întotdeauna optimist.

în cei patru ani de detențiune, 
din toate colțurile lumii s-au ri
dicat nenumărate glasuri în apă
rarea lui Siqueiros. Artiști plas
tici, scriitori, muzicieni, oameni 
de știință, studenți, muncitori, ce
tățeni de pe toate continentele au 
cerut punerea în libertate a ma
relui artist.

Măsura adoptată de autoritățile 
mexicane constituie un prilej de 
satisfacție pentru opinia publică 
de pretutindeni.

Vaslle OROS

al forțelor răsculate
J

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că 
antrepozitele căilor ferate din locali
tatea Kabongo, la nord de Kamina, 
au fost cucerite de forțele răsculate. 
Trupele armatei centrale congoleze 
staționate la Kamina s-au îndreptat 
spre Kabongo pentru a opri înain
tarea răsculaților. Ministrul afaceri
lor interne al Congoului, Munongo, 
aflat la Elisabethville, a declarat că 
guvernul studiază problema reînar- 
mării europenilor și a punerii lor în 
fruntea unităților armatei centrale 
din Katanga.

Pe de altă parte, Comitetul națio
nal de eliberare, cu sediul la Braz
zaville, a declarat că va continua 
lupta pentru unitatea Congoului. Co
mitetul național de eliberare a rea
firmat condițiile necesare unei re
concilieri naționale, printre care de
misia președintelui Kasavubu și 
deschiderea unei anchete care să 
lămurească condițiile în care a fost 
asasinat eroul național congolez — 
Patrice Lumumba.

Peste 1 000 de locuitori ai orașului 
Essen (R.F.G.) au participat recent la 
un marș pentru pace, împotriva înar
mărilor atomice. La demonstrație a 
luat parte și cunoscutul savant ame
rican Linus Pauling (în fotografie), 

laureat al premiului Nobel

La San Francisco s-a deschis
SAN FRANCISCO 13 (Agerpres).— 

Luni după-amiază s-a deschis la 
San Francisco al 28-lea congres na
țional al partidului republican, la 
care participă 1 308 delegați, repre- 
zentînd 50 de state și două teritorii 
ale S.U.A. Congresul va desemna 
candidatul prezidențial ai partidului 
la alegerile din 4 noiembrie.

Duminică, comitetul însărcinat cu 
elaborarea platformei partidului re
publican a dat publicității programul 
electoral care urmează să fie prezen
tat azi congresului. Potrivit agenției 
Reuter, pe plan extern această plat
formă este „puternic anticomunistă, 
iar pe plan intern urmează, în linii 
mari, politica conservatoare a sena
torului Goldwater“, 
pronunță 
comerciale 
revizuirea 
Adunarea 
fel încît j 
acordat în raport cu populația dife
ritelor țări, pentru a reduce ponde
rea țărilor mai mici, cere recunoaș
terea unui guvern cuban în exil. 
Pe plan intern, apreciază agenția 
France Presse, programul electoral 
înregistrează chiar o dare înapoi în 
favoarea cercurilor de extremă 
dreaptă față de programul elaborat 
în anul 1960.

în ajunul deschiderii congresului,

Programul se 
împotriva schimburilor 

: cu țările socialiste, cere 
procedurii de vot în 

Generală a O.N.U., ast- 
numărul voturilor să fie

William Scranton, aspirant la candi
datura prezidențială, a adresat riva
lului său, senatorul Barry Goldwater, 
o scrisoare în care îi cere să parti
cipe la o „dezbatere deschisă“ în se
siunea plenară a congresului în le
gătură cu punctele lor de vedere. 
Propunerea a fost respinsă de Gold
water care, după cum relatează a- 
gențiile de presă, s-a arătat foarte 
enervat de această scrisoare.

Agenția France Presse califică 
scrisoarea drept „un document fără 
precedent“ și afirmă că ea ar pu
tea fi „primul semnal al sciziunii, de 
care mulți se tem, în sînul partidu
lui republican“. Scrisoarea, arată a- 
genția citată, ar putea fi folosită și 
de democrați în campania lor prezi
dențială, căci ea conține „elemente
le cele mai convingătoare de opozi
ție față de ambițiile 
conservatoare, cît și 
din Arizona“.

★
Aproape 50 000 de 

și negri, au participat duminică la o 
mare demonstrație organizată pe 
străzile orașului San Francisco, pen
tru a protesta împotriva candidatu
rii senatorului Barry Goldwater la 
postul de președinte al S.U.A. din 
cauza poziției acestuia față de legea 
cu privire la drepturile civile.

TOKIO. Sub auspiciile Asociației 
de prietenie Japonia-Romînia și ale 
companiei comerciale Nauka a fost or
ganizată la marele magazin universal 
Mitsukoshi din Tokio o expoziție ro- 
mînească de obiecte de artizanat. La 
deschiderea expoziției, Ion Obradovici, 
ministrul R. P. Romîne la Tokio, și 
Toshiaki Wada, vicepreședintele Aso
ciației de prietenie, au rostit scurte cu- 
vîntări. Expoziția a fost vizitată în pri
mele zile de peste 120 000 persoane.

GENEVA. Conferința internaționa
lă de instrucție publică, întrunită la 
Geneva sub auspiciile U.N.E.S.C.O., a 
adoptat luni cu 43 de voturi și șapte 
abțineri proiectul de rezoluție al țări
lor afro-asiatice privind excluderea 
Portugaliei de la lucrările conferinței. 
După cum transmite agenția France 
Presse, 43 de țări printre care Anglia. 
S.U.A., țările latino-americane și țări
le din Europa occidentală au absentat 
de la vot.

politice ultra- 
ale senatorului

persoane, albi

RIO DE JANEIRO. Comisia spe
cială a Congresului brazilian a apro
bat un amendament la constituție prin 
care se amină cu un an data alegerilor 
prezidențiale. După cum se știe, ale
gerile urmau să aibă loc în ( toamna 
anului 1965.

LONDRA. La lucrările celui de-al 
XII-lea congres internațional de ento
mologie organizat de Societatea regală 
britanică de entomologie, participă din 
R. P. Romînă prof. M. Ionescu și prof. 
Gr. Eliescu, membri corespondenți ai 
Academiei R.P.R. în cadrul Congresu-

privind implicațiile economice ale 
eventualei dezarmări, examinarea 
raportului final al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dez
voltare, respectarea drepturilor omu
lui și lupta împotriva discriminări
lor rasiale sau religioase, reducerea 
analfabetismului, studiul asupra 
economiei mondiale în cursul anu
lui 1963 publicat recent la New 
York, desalinizarea apei mărilor, și 
altele.

După cum transmite agenția 
France Presse. în ședința de luni 
Consiliul a ales ca președinte pen
tru anul 1964 pe Ronald Walker 
(Australia), iar ca vicepreședinți pe 
Achira Mitsui (Japonia) și pe Ab
delkader Chanderli (Algeria).

în cuvîntarea de deschidere a 
lucrărilor sesiunii, Ronald Walker a 
subliniat necesitatea lărgirii compo
nenței Consiliului ca urmare a pri
mirii de noi membri în O.N.U. După 
cum transmite agenția France 
Presse, Consiliul a primit în cadrul 
său nouă noi membri.

RANGOON 13 (Agerpres). — La 
Rangoon a fost dat publicității un 
comunicat comun privind convorbi
rile dintre generalul Ne Win, pre
ședintele Consiliului revoluționar al 
Uniunii birmane, și Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, care, însoțit de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat și 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a făcut o vizită oficială în 
Birmania.

Comunicatul arată că au fost dis
cutate probleme privind relațiile e- 
conomice, tehnice și comerciale în
tre cele două țări, situația din sud- 
estul Asiei, precum și situația inter
națională. Cei doi conducători și-au 
afirmat hotărîrea de a continua să 
caute o reglementare pașnică a si
tuației din Asia de sud-est, în spe
cial din Vietnamul de sud și Laos.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie între cele 
două țări, 
coexistenței pașnice.

MESAJUL LUI CHsODI JAGAN
PENTRU ÎNCETAREA

TULBURĂRILOR

bazate pe principiile

GEORGETOWN 13 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat la George
town, primul ministru ai Guyanei 
Britanice. Cheddi Jagan, a adresat 
un mesaj liderului partidului de 
opoziție Congresul național al po
porului, Forbes Burnham, în care 
cere încetarea violențelor în țară.

Burnham a declarat că mesajul va 
fi examinat de Comitetul executiv 
al partidului său după care va fi tri
mis un răspuns.

între timp, continuă acțiunile te
roriste desfășurate de elemente 
reacționare. Duminică, doi fermieri 
au fost uciși pe o plantație situată 
la 30 kilometri de Georgetown. 
Aceasta ridică la 110 cifra victime
lor înregistrate de la începutul 
atacurilor teroriste în urmă cu a- 
proximativ cinci luni.

Declarația de la Montevideo“n
După întîlnirea reprezentanților unor organizații 
sindicale din America Latină

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
La Montevideo s-au încheiat lucră
rile sesiunii Consiliului Congresului 
unității sindicale a oamenilor mun-

Conferința Commonwealthului
LONDRA 13 (Agerpres). — La 

Londra au fost reluate lucrările 
Conferinței primilor miniștri din ță
rile membre ale Commonwealthu
lui. în prima jumătate a zilei, con
ferința a încheiat lunga dezbatere 
asupra problemei „Progresul spre 
independență a teritoriilor coloniale 
britanice“, iar după-amiază s-a tre
cut la dezbaterea celui de-al treilea 
punct de pe ordinea de zi : „Coope
rarea între țările membre ale Com
monwealthului“.

După cum transmit agențiile de 
presă, dezbaterile asupra probleme
lor coloniale au fost consacrate în 
cea mai 
Rhodesia 
tanică.

Printre
s-a aflat primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, care, în numele dele
gațiilor africane, a cerut Marii Bri
tanii să facă uz de toate mijloacele 
pentru a determina guvernul rasist 
al Rhodesiei de sud să accepte par
ticiparea la o conferință destinată 
pregătirii acordării independenței 
acestui teritoriu prin elaborarea

mare parte situației din 
de sud și din Guyana Bri-

cei care au luat cuvîntul

unei constituții care să dea drepturi 
de vot tuturor africanilor. El a cerut 
guvernului britanic să insiste pen
tru eliberarea imediată a liderilor 
sud-rhodesieni aflați în închisori.

Premierul Kenyei a subliniat că 
în comunicatul final al conferinței 
trebuie să se menționeze în mod ex
plicit voința Angliei de a convoca 
o conferință constituțională în ve
derea reglementării problemei Rho- 
desiei de sud.

Agenția Reuter consideră că ade
vărata confruntare între delegații 
africani la conferință și Anglia se 
va produce la redactarea comunica
tului final, cînd cererile reprezen
tanților africani în problema Rho- 
desiei de sud vor trebui să ia o for
mă concretă, venind în contradic
ție cu concepțiile reprezentanților 
britanici.

In cuvîntarea sa, primul ministru 
canadian s-a străduit să tempereze 
doleanțele delegaților africani, pro- 
punînd unele măsuri colaterale, 
care însă nu ar soluționa problema 
Rhodesiei de sud.

SCURTE ȘTIRI
lui delegația romînă a prezentat lucra
rea „Speciile de flebotomi găsiți în 
natură în R. P. Romînă“, care a susci
tat interes fiind apreciată în luările de 
cuvînt care au urmat.

ACCRA. Experți economici și de te
lecomunicații vor începe în luna oc
tombrie un studiu în vederea realiză
rii unui sistem permanent de teleco
municație panafricană, care va fi fi
nanțat din fondul special al O.N.U. 
Realizarea și deservirea acestui sistem 
de telecomunicație va necesita pregă
tirea unui număr de aproximativ 
7 000—8 000 de tehnicieni specialiști. 
Această rețea de telecomunicație va 
lega Accra, Addis Abeba, Abidjan. 
Cairo, Brazzaville, Bamako, Dakar. 
Nairobi, Lagos și alte capitale afri
cane.

ALGER. Potrivit ziarului „Alger 
Républicain“, la Alger a fost anunțată 
în mod oficial arestarea a 44 de ele
mente contrarevoluționare. Printre 
arestați se află mari comercianți, func
ționari din poliție, justiție, poștă și 
foști funcționari în jandarmeria fran
ceză. Ei activau în localitatea Bougie, 
deținînd mari cantități de arme și 
muniții. Banii găsiți asupra lor au fost 
confiscați. în scurt timp va începe 
procesul celor arestați.

ATENA. Generalul-locotenent Ioan- 
nis Pipilis, șeful statului major al ar
matei Greciei, a plecat luni la Londra 
într-o vizită oficială de cinci zile.

>

cii din America Latină, la care au 
participat conducători ai organizații
lor sindicale din Uruguay, Chile, 
Venezuela, Columbia, Bolivia și din 
alte țări, precum și reprezentanți ai 
F.S.M.

Delegații la sesiune au adoptat 
„Declarația de la Montevideo“ în 
care se face o analiză a situației 
mișcării sindicale a oamenilor mun
cii latino-americani, a luptei lor îm
potriva capitalului autohton și 
străin, pentru drepturi și libertăți 
democratice. A fost adoptată, de a- 
semenea, o rezoluție specială în care 
participanții la sesiune protestează 
împotriva apropiatei conferințe a 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.).

Conducătorii organizațiilor sindi
cale participanți la sesiune au che
mat pe toți oamenii muncii din A- 
merica Latină să organizeze o săp- 
tămînă de solidaritate cu deținuții 
politici din țările latino-americane, 
să intensifice lupta împotriva dicta
turilor, pentru libertăți democratice, 
dezvoltarea economiei naționale și 
eliberarea țărilor latino-americane 
de sub dominația capitalului străin 
și autohton.

duminică în sultanatul Fadhli au avut 
loc demonstrații la care participanții 
au cerut readucerea în sultanat a lui 
Ahmed Abdullah, care, după cum s-a 
mai anunțat, a declarat că teritoriul 
Fadhli va ieși din cadrul acestei fe
derații.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Republicii’Chile, Jorge Alessandri, 
a semnal un decret de grațiere a zia
ristului Raul Morales Alvarez, condam
nat la zece luni închisoare sub 
ția de infracțiune la „legea 
presei“ promulgată în urmă cu un an. 
„Legea asupra presei“ a stîrnit 
de proteste în rîndurile 
progresiste.

acuza-
asupra

un val 
cercurilor

SANTIAGO DE CHILE. Cu prile
jul aniversării a 60 de ani de la naș
terea cunoscutului poet chilian Pablo 
Neruda, la Universitatea din Santiago 
de Chile s-a deschis o expoziție con- 
ținînd operele poetului. în expoziție 
sînt prezentate 
tipărite într-un 
ale lumii.

IERUSALIM. Au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a 5-a sesiuni a Consiliu
lui organismului tehnic al Iordanului, 
care se ocupă cu administrația fluviu
lui Iordan și a afluenților lui. în cursul 
sesiunii a fost discutat programul de 
lucrări ce urmează a fi efectuate de 
organismele regionale din Iordania, 
Siria, Liban și R.A.U.

peste 400 de volume 
mare număr de țări

MÜNCHEN.
rați din München a început procesul 
intentat fostului general de armată SS, 
Karl Wolff, acuzat de a fi participat 
la asasinarea a 300 000 de evrei de
portați în vara anului 1942 din Varșo
via în lagărele de concentrare de la 
Treblinka, Solibor și Belzec.

In fața Curții cu ju-

DELHI. Vicepreședintele Indiei, 
Hussein Zahir, s-a înapoiat la Delhi 
în urma vizitei de 20 de zile întreprin
se în țările Africii de nord.

CAIRO.Între triburile băștinașe și 
trupele britanice din sultanatul Fadhli 
au avut loc ciocniri în regiunea Al- 
Wadee. Intr-un comunicat al Frontului 
național al Arabiei de sud se arată că 
în cursul luptelor s-au semnalat morți 
și răniți de ambele părți.. Agenția 
Reuter relatează că în cursul zilei de

KUALA LUMPUR. înaltul comisar 
britanic al Australiei, William Oliver, 
a sosit la Kuala Lumpur pentru a avea 
convorbiri cu înaltul comisar britanic 
din Malayezia, lordul Head. în decla
rația făcută la sosire, generalul Oliver 
a exprimat hotărîrea Angliei de a con
tinua să sprijine Malayezia în „con
fruntarea“ cu Indonezia.

CANBERRA. Asupra coastei de sud 
și sud-est a Australiei s-a abătut un 
puternic uragan care a atins viteza de 
147 km pe oră. în Peninsula Eyre co
municațiile feroviare și auto au fost 
perturbate. In localitatea Adelaide 
mai multe clădiri au fost distruse, iar 
firele telefonice și telegrafice au fost 
rupte. In urma ploilor^ torențiale și a 
revărsării rîurilor, casele a peste 4 000 
de locuitori din localitatea Lunceston 
sînt amenințate de inundație.
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