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RITM INTENS

PE TEMELE ZILEI

Șl GOSPODARILOR
LE STĂ BINE CU DRUMUL

Potrivit cerințelor pe care le ri
dică dezvoltarea continuă a indus
triei și agriculturii, .■ extinderëà tu
rismului, în întreaga țâră se lăr
gește în permanență rețeaua de 
drumuri, se îmbunătățesc drumurile 
existente. în anii bare au trecut de 
là eliberarea țării s-a modernizat o 
rețea de peste 6 ori mai mare față 
de cea din 1944. Anul acesta se vor 
moderniza, între altele, șoselele care 
leagă Suceava de Botoșani, Bacăul 
de Onești, Rm., Vîlcea de Gănea- 
sa, Buzăul de Slobozia ; se. vor 
reface, de asemenea, numeroase 
drumuri sătești. La redacție sosesc 
scrisori prin care corespondenți vo
luntari și cititori ai' ziarului ne in
formează despre ample lucrări în
treprinse în acest sector pe plan lo
cal. „S-a terminat construcția șose
lei dintre :Bicaz și Galu, avînd o 
lungime de 52 de kilometri, ne scrie 
din Bacău un inginer constructor. 
Lucrările s-au desfășurat permanent 
după grafic, calitatea lor este co
respunzătoare“. Alt corespondent ne 
scrie că s-a terminat modernizarea 
primei părți a arterei de circulație 
Curtea de Argeș—Căpățîneni—Hi
drocentrala „16 Februarie“. Datorită 
extinderii metodelor avansate de 
lucru, folosirii mijloacelor mecani
zate, durata de execuție s-a redus 
de ia doi ani la un an. „între satele 
Otomani și Salcia e o distanță mică 
— ne comunică un colectivist din 
regiunea Crișana — zece kilometri, 
iar între Sîntana și Olari doar 
șapte kilometri. Totuși, mai ales în 
urma ploilor, aceste distanțe puteau 
fi străbătute abia în două-trei ore.. 
Cu sprijinul cetățenilor, sfaturile 
populare s-au ocupat de refacerea 
porțiunilor amintite. în prezent ele 
sînt practicabile, rezistente”';..........

în rîndurile de mai jos ne vom re
feri la unele aspecte legate de între
ținerea și repararea drumurilor, de
oarece, cum bine se știe, .vara e a- 
notimpul cel mai potrivit pentru a- 
semenea lucrări.

Ca și în alte sectoare, esențiale 
sînt problemele de calitate și opera
tivitate a execuției. Dar nu pe 
toate șantierele se ține seama de 
aceste cerințe. La repararea dru
mului care pornește dé la Spi
talul
Ocna spre Tisești 
ghiu — 
ză încet;
nice. Sau un alt exemplu. Cu ani 
în urmă, șoseaua care face legătura 
între Uzinele sodice din Govora și 
cartierul de locuințe al salariaților 
uzinei, situat în comuna Rîureni, a

■ Pîrîul Bo
se înaintea-

fost asfaltată. Din 1961 însă, de a- 
ceastă șosea nu s-a mai interesat 
nimeni — nici conducerea Uzinelor 
din Govora, în a căror administra
ție fusese pînă în acel an, nici Sfa
tul popular Rm. Vîlcea, noul ei gos
podar. Acum este în 
avariată.

„Bunul gospodar 
ajungă apa în casă" 
veche zicală. Se pare 
procedează .întotdeauna la Direcția 
regională drumuri naționale din Cra
iova. Deși șoseaua Tg-, Jiu — Fi
liași este betonată, rezistentă, pe 
anumite porțiuni, din pricina trafi
cului intens, se deteriorează. Este 
regretabil că nu s-au prevăzut 
pentru acest an nici un fel de 
reparații. Și drumul care leagă ora
șul Brașov de comuna Tărlungeni, 
deși folosit zilnic de numeroase ve
hicule, face impresia unui drum 
uitat ; el constituie un exemplu 
de proastă gospodărire. Acest drum 
cade și în raza Sfatului popu
lar orășenesc Brașov, și în cea 
a Sfatului popular raional Sf. Gheor
ghe, fiind neglijat deopotrivă și de 
unul și de celălalt. Prea puțină a- 
tenție se acordă, în unele regiuni, 
amenajării și întreținerii unor tra
see turistice, care ar contribui la 
cunoașterea frumuseților patriei.

Sarcini privind îmbunătățirea.con
tinuă a rețelei de drumuri revin atît 
organelor de resort din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, direcțiilor regionale de. drumuri, 
cit și comitetelor executive ale sfa
turilor populare. Paralel cu con
struirea de noi drumuri, cu aplica
rea pe scară tot mai largă a proce
deelor moderne menite să ducă la 

"-U creșterea rezistenței drumurilor, este 
nevoie ca arterele de circulație exis
tente să fie bine întreținute, să se ia 
măsuri permanente pentru preveni
rea degradării lor. Unitățile care 
repară drumurile trebuie să fie 
permanent controlate și 'îndru
mate să acorde cea mai mare a- 
tenție calității lucrărilor, să res
pecte întocmai termenele de execu
ție, să intervină operativ cind sînt 
solicitate. Perfecționarea activității 
în acest sector este legată și de în
zestrarea în continuare cu meca
nisme și utilaje, de aplicarea tehnicii 
rutiere noi. Buna întreținere a dru
murilor contribuie la reducerea chel
tuielilor de reparații la autovehicu
le, la creșterea vitezei comerciale, la 
reducerea costului transporturilor, 
creează condiții prielnice pentru 
practicarea turismului.

unele locuri

nu lasă să-i 
glăsuiește o 

că nu așa se

Din tocată țorca
Pe șantierele industriei chimice

Pe șantierele industriei chimice, uti
lajele sînt tot mai bine folosite. Prin- 
tr-o utilizare rațională a excavatoarelor, 
luna trecută s-au săpat peste sarcina de 
plan măi mult de 60 000 mc pămînt. 
Cele mai bune rezultate în ridicarea in
dicilor de utilizare la aceste utilaje s-au 
obținut pe șantierele din Brăila, Sla
tina și Oradea. La automacaralele de 
mare capacitate, indicele de folosire a 
fost luna trecută cu 20 la sută mai 
mare față de sarcina de plan. Aceasta 
a contribuit în mare măsură la grăbirea 
lucrărilor de montaj la depozitul de 
fosforite de pe șantierul Combinatului

Din școală i
In curînd, peste 2 000 de absol

venți ai școlilor profesionale din 
sectorul economiei forestiere vor 
intra în producție. Dintre aceștia, 
circa 350 sînt pădurari și tot atîția 
mașiniști de utilaje forestiere și ma- 
șiniști pentru fabricile de cherestea, 
peste 900 tîmplari mecanici pentru 
fabricile de mobilă etc. Totodată,

de îngrășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele, la hala de electroliză de la 
Uzina de aluminiu din Slatina, la clă
direa principală de la Centrala electrică 
de termoficare din Oradea, la montajul 
secției de decompozoare de la Uzina 
de alumină din Oradea etc. Și la cele
lalte utilaje — buldozere, cilindri com
presori, betoniere, malaxoare etc. — 
indicii de utilizare planificați au fost în 
cursul lunii trecute îndepliniți și depă
șiți. Și în cursul primei decade a lunii 
iulie, pe șantierele industriei chimice 
s-au obținut indici ridicați de utilizare 
la utilajele de construcții-montaj.

n producție
vor intra în producție la exploatări
le forestiere și fabricile de mobilă 
peste 300 de noi maiștri, tehnicieni 
și muncitori de înălță calificare. In 
același timp, în unitățile Ministeru
lui Economiei Forestiere mii de 
muncitori urmează cursuri de cali
ficare și de ridicare a calificării.

Membrii gospodăriși colective „7 Noiembrie" din comuna Brădești, regiunea Oltenia, au primit un sprijin 
prețios din partea mecanizatorilor brigăzii a 3-a de la S.M.T. Filiași la recoltatul cerealelor de pe cele 
777 ha. Fotografia reprezintă pe mecanizatorii din brigadă (de la stingă la dreapta) : Nicolae Pața, șeful 

brigăzii, Ion Viivoi, Titu Țuțuianu, Constantin Sirunoiu și Nicolae Pătru

I ”

CEREALELOR

Mamaia

Primii oaspeți 
ai „orășelului" turistic

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — 
Ieri au sosit in Tabăra camping de la 
Mamaia primele sute de oaspeți venifi 
din toate coifurile fării. Incepînd cu acest 
sezon, tabăra — așezată intr-un cadru 
pitoresc și alcătuită din cabane și corturi 
dotate cu cite 2 și 4 paturi — va găzdui 
2 000 de persoane pe serie. Jn cadrul ta
berei au fost amenajate instalații sani
tare, instalații electrice etc, iar de jur 
împrejur — un covor de iarbă ji flori. 
A fost construit un restaurant cu autoser
vire, o cofetărie, chioșcuri cu răcoritoare, 
magazine și a fost amenajat un loc de 
parcaj. Alături de tabără a fost amenajat 
un teren unde turiștii își pot instala cor
turile proprii.

Complexe de deservire 
a populației

In aproape toate orașele de pe 
întinsul patriei s-au construit com
plexe de deservire ale coope
rației meșteșugărești. Acestea cu
prind unități diverse : de croito
rie, încălțăminte, tricotaje, frizerie 
și coafură, foto și altele. Sînt în 
curs de finisare și urmează să fie 
date în folosință încă 21 de noi com
plexe de deservire la Craiova, Sibiu, 
Comănești, Lugoj, Călărași, Tr. Mă
gurele, Zalău, Salonta etc. Cu aces
tea numărul complexelor date în fo
losință în ultimii ani se ridică la 
145.

La Sfatul popular al regiunii Bucu
rești a fost deschisă o expoziție a 
creației populare din satele Bărăga
nului. Sînt expuse peste 200 de o- 
biecte : ii, fote, marame lucrate de 
mină, covoare sau velințe cu motive 
folclorice, precum și numeroase lu

crări din ceramică

ÎN REGIUNEA IAȘI

A ÎNCEPUT
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în re

giunea Iași, culturile păioase ajung 
mai tîrziu la coacere față de alte re
giuni. Mai mult, ploile căzute în ul
tima vreme au oprit într-o măsură 
pîrguirea. Totuși, pe terenurile unde 
cerealele au dat în copt s-a trecut la 
recoltat.

Conducerile unităților, specialiștii 
au urmărit în permanență stadiul de 
dezvoltare a culturilor și au indicat 
la timp începerea secerișului. Acum, 
strîngerea recoltei se desfășoară 
din plin. La gospodăria de stat Do- 
brovăț, raionul Iași, combinerii 
Constantin Toma, Dumitru Antohi, 
Simion Terchea, Nicolae Sabadac 
și Vasile Popistașu recoltează în 
lanul de la secția Șerbești. Griul este 
transportat de ..prgență la magazie, 
iar din urmă trei balotiere a- 
dună paiele. La această brigadă, or- 
ganizîndu-se și schimbul II, s-a în
ceput de îndată și executarea arătu
rilor în miriște. Șeful de brigadă Du
mitru Antohi ne-a relatat că după 
terminarea celor 62 hectare cu grîu 
de la această secție, combinele vor fi 
duse să lucreze pe un alt lan, de cir
ca 200 hectare, de la secția Gherghe- 
leu.

La gospodăria colectivă Vaslui, în 
cursul zilei de 15 iulie, colectiviștii 
și combinerii din brigada nr. 3 de la 
S.M.T.-Vaslui recoltau în tarlaua de 
90 hectare cu grîu de la punctul de
numit „Dealul Morii“. Toate cele 5 
combine mergeau din plin. Paiele e-

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE DE CĂTRE 
AMBASADORUL REGATÜLÜI LAOS IN R. P. ROMlNĂ

Președintele Consiliului de Stat al gatului Laos la București, Khamphan 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Panya, care și-a prezentat scrisorile 
Dej, a primit joi pe ambasadorul de acreditare. (Cuvîntările rostite, în 
extraordinar și plenipotențiar al Ré- pag. IlI-a).

SECERIȘUL
rau strinse o dată cu recoltatul, 
folosindu-se colectoare remorcate 
în urma combinelor. în acest fel s-a 
dat posibilitate mecanizatorilor Mir
cea Bogdan, Constantin Handru, 
Dumitru Manea și Vasile Ciurea să 
are miriștea.

Mai avansați cu recoltatul sînt co
lectiviștii din raionul Bîrlad — raion 
aflat în sudul regiunii. Aici, recol
tatul orzului și al muștarului s-a 
terminat, iar mazărea se strînge a- 
cum de pe ultimele suprafețe. Recol
tarea griului a început în toate gos
podăriile colective. Munca este 
bine organizată. Terenul este elibe
rat în aceeași zi de paie, executîn- 
du-se arături în miriște. Se eviden
țiază, în această direcție, gospodăriile 
colective din Băcani, Stoișești, Bă- 
sești, Șuletea și altele, care au recol-

tat pînă în momentul de față cele 
mai mari suprafețe de grîu. La 
G.A.C. Lălești, pe tarlalele care nu 
pot fi recoltate mecanizat, au ieșit 
zilnic la seceriș circa 400 de colec
tiviști. Ei au strîns pînă în ziua de 
16 iulie recolta de pe o suprafață de 
peste 120 hectare.

în multe gospodării colective, prin
tre care Murgeni, Șuletea, Fălchiu, 
Dodești s-au însămînțat și suprafețe 
întinse cu culturi duble. în această 
privință realizările puteau fi cu 
mult mai mari.

Fruntașe pe raion la recolta
re sînt și gospodăriile de stat a- 
parținînd Trustului Gostat-Bîrlad. 
Pînă în seara zilei de 16 iulie, în ca
drul acestui trust, se recoltaseră pes
te 2 500 hectare de păioase. Totodată 
s-au arat 1 350 hectare și s-au însă
mînțat cu culturi duble 400 hectare.

Desfășurarea recoltatului în aceste 
cîteva zile pare promițătoare. Tre
buie avută însă în vedere folosirea 
din plin a combinelor, a preselor de 
paie, ca și a tractoarelor la arat în 
miriște.

s-a terminat
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).— 

în raionul Sînnicolau Mare, regiu
nea Banat, s-a terminat recoltarea 
întregii suprafețe cultivate cu orz, 
grîu și secară. Din cele 27 096 ha în- 
sămînțate cu grîu și secară, peste 
22 000 ha au fost recoltate cu com
binele, iar restul de 5 000 ha cu se- 
cerători-legători și cu coasele. Pînă 
acum au fost treierați și snopii de 
pe mai bine de 3 200 ha. Paralel cu

recoltatul
recoltarea, colectiviștii din raion s-au 
străduit să facă arături de vară pe 
suprafețe cît mai mari și în același 
timp să însămînțeze porumb pen
tru masă verde. Folosind forțele 
de care dispun, pînă în ziua de 15 
iulie au fost efectuate arături pe 
7 300 ha, iar pe o suprafață de mai 
bine de 4 100 ha s-a și însămînțat 
porumbul masă verde.

Președintele Consiliului de Stat al potențiar al Japoniei la București,
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- ---- -------------------
Dej, a primit joi după-amiază pe 
ambasadorul extraordinar și pleni-

Takeso Shimoda, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare. (Cuvîntările 
rostite, în pag. IJI-a).

Noul drum spre coronamentul barajului Hidrocentralei de pe Argeș
Foto : M. Andreescu

TELEGRAMĂ
Tovarășului A'. I. MIKOIAN

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Moscova

Stimate tovarășe Anastas Ivanovici Mikoian,
In numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al 

meu personal vă transmit felicitări cordiale cu prilejul alegerii Dv. în 
funcția de Președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Alegerea Dv., activist de seamă al P.C.U.S. și al Statului Sovietic, 
în această funcție de înaltă răspundere constituie o manifestare a încre
derii și dragostei pe care popoarele sovietice o acordă P.C.U.S. și Dv. 
personal.

Vă doresc din toată inima, dragă tovarășe Mikoian, sănătate și noi 
succese în activitatea Dv. rodnică și multilaterală consacrată construe-, 
ției comunismului în Uniunea Sovietică, dezvoltării continue a relațiilor 
de prietenie frățească dintre Republica Populară Romînă și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne

PRIMELE ȘARJE LA NOUL CUPTOR
• înainte de termen • Botezul flăcărilor 9 12 ore
în loc de 120 o La minutul prevăzut

Către sfîrșitul lunii trecute, ofelarii Hu
nedoarei s-au aflat în fața unui nou pei
saj. Hala oțelăriei „Siemens-Martin", și 
așa uriașă, a crescut, în lungime, cu încă 
aproape 100 m. Sub acoperișul ei, noul 
cuptor nr. 7, proaspăt construit, aștepta 
botezul flăcărilor. Și tot sub același aco
periș, încins de căldura metalului, con
structorii așferneau piese peste piese, că
rămidă peste cărămidă, la viitorul cuptor 
nr. 8. Construcție de înaltă calitate, reali
zată în mai puțin de 9 luni, noul cuptor 
nr. 7 de 400 tone se bucură de aprecierea 
oțelarilor. In plus, agregatul a fost termi
nat înainte de data stabilită, timp în care 
s-au cîșfigat peste 3 000 tone de oțel.

„Solemnitatea” aprinderii focului a avut 
loc la sfîrșitul primului semestru, în zilele 
in care săgețile graficelor întrecerii socia
liste desfășurate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei mar
cau noi și importante succese. Ștefan 
Tripșa, maistru principal, Erou al Muncii 
Socialiste, a primit comanda noului cup
tor. „Formația" de oțelari, alcătuită și 
pregătită cu mult înainte, a trecut 
la lucru. Atît Tripșa cit și ceilalți oa
meni — Paul Orelt, Avram Opriș, Con
stantin Enache, prim-topitori, sau Valen
tin Călfun și Simion Cîzu — aveau sigu
ranța că totul va decurge normal. Focul 
a fost aprins și intensificat treptat. A în
ceput apoi sudarea vetrei după noua me
todă elaborată de Tripșa. Ziarele au mai 
menționat eficienta acestei metode, pe 
baza căreia operafia de sudare se exe
cută în 12 ore în loc de 120. Această 
economie de timp lață de vechiul proce
deu echivalează practic cu un plus de 
producție de 2 000 tone de metal,

Prima șarjă s-a născut la 25 iunie. Ea 
a marcat două evenimente : intrarea în

produefie a unui important obiectiv al 
Hunedoarei din acest an — singur cup
torul nr. 7 produce mai mult ofel decît 
întreaga Hunedoara a anului 1944 — și 
îndeplinirea înainte de vreme a planului 
semestrial la producția de ofel.

Maistrul Ștefan Tripșa și ceilalți oțelari 
dilați pe platforma noului cuptor au por
nit să numere șarjele. Una, două, cinci, 
douăzeci și cinci. La început mai ușoare, 
apoi tot mai grele, șarjele au ajuns în- 
fr-un timp scurt la greutatea planificată : 
400 de tone. Cile două oale purtate în 
ghearele macaralelor s-au umplut de ne
numărate ori.

In ziua cind am vizitat noile cuptoare 
se pregătea o șarjă nouă. O urmărea 
prim-topitorul Avram Opriș, unul din ofe
larii veterani ai Hunedoarei. Jn caietul 
care consemnează desfășurarea procesu
lui tehnologic, maistrul a scris : „Șarja 
40. Marca — OL 38. Descărcare după 
grafic — ora Î4,W. Și, exact la minutul 
prevăzut, șticul a fost destupat.

Fiecare acțiune și intervenție nouă în
treprinsă de oțelari își atinge fără greș 
finta. Așa stau lucrurile cu noile metode 
de sudare și reparare la cald a vetrelor, 
cu perfecționarea procedeelor de elabo
rare și turnare. Completînd alte măsuri, 
aceste soluții tehnice au dus la sporirea 
producției de ofel față de plan, în primul 
semestru al anului, cu peste 47 000 tone 
și la reducerea prețului de cost cu 11,24 
lei pe tona de ofel.

Inițiativa în muncă, spiritul inventiv, 
neobosita căutare de noi soluții și pro
cedee de exploatare și întreținere carac
terizează aici nu numai pe fiecare mais
tru sau prim-fopitor, ci întregul colectiv.

In aceste zile, șarjele cuptorului nr. 7 
se scurg una după alta înfr-o perfectă

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT AL R. P. ROMlNE

sincronizare cu celelalte cuptoare. Bolta 
noii hale a și prins „patina” producției 
în mers. In imediata vecinătate a noului 
cuptor, constructorii lucrează intens, pre
gătind apropiata intrare în produefie a 
cuptorului nr. 8.

L. VISKI
coresp. „Scînteli“

A AMBASADORULUI GRECIEI
Președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit joi după-amiază în 
audiență pe ambasadorul Greciei în

Romînă, Alexandre CimonR. P.
Argyropoulo.

A participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

(Agerpres)

Pe platforma unuia dintre cuptoarele Martin de la oțelăria Hunedoarei
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în cadrul realizării scopului pen
tru care este concepută o clădire, 
Structura de rezistență are rolul de 
a asigura stabilitatea și durata con
strucției, în totalitate și pe elemen
te, pe întreaga perioadă de exploa
tare. Această structură trebuie deci 
astfel concepută îneît să reziste 
oricăror solicitări și, în același timp, 
să contribuie la realizarea scopului 
construcției : funcționalitatea și este
tica.

Se știe că mijloacele pentru reali
zarea construcțiilor se pot rezuma 
în patru mari capitole : materiale, 
forță de muncă, baza industrială 
pentru prefabricate și semifabricate, 
utilaje de montaj. Atît în concepția 
structurală cît și în cea arhitecto
nică se cer găsite cele mai corespun
zătoare căi pentru a utiliza aceste 
mijloace cu maximum de eficiență. 
Pentru aceasta este nevoie ca în ca
drul funcțional al clădirii să se apli
ce formele structurale cu cea mai 
corespunzătoare comportare statică. 
Pe de altă parte, pentru mărirea 
productivității muncii și scurtarea 
termenelor de execuție, mijlocul 
bine cunoscut este industrializarea 
a cît mai multor elemente, precum 
și raționalizarea și mecanizarea pro- 

•ceselor de execuție și montaj p.e 
/șantier. Nu se poate însă vorbi de 
industrializare și de scurtarea ter
menelor de execuție (inclusiv a 
termenelor de proiectare) fără o lar
gă tipizare. De altfel, prin adîncirea 
studiului — lucru pe care-1 înles
nește tipizarea — ea reprezintă im
plicit și cea mai eficientă metodă 
pentru obținerea celor mai bune re
zultate economice.

Astăzi, cînd posibilitățile tehni
cii moderne pot conduce creația 
arhitecturală pe culmi neatinse încă, 
este posibil să se calculeze și execu
te construcții durabile, cu forme și 
structuri care să corespundă com- 

. portarilor statice cele mai raționale 
pentru materialele respective.

Desigur că schemele structurale 
sînt determinate de nevoile funcțio
nale ale clădirii respective, dar și de 
solicitările maxime la care este su
pusă construcția la un moment dat. 
în condițiile naturale ale țării noas
tre solicitările majore apar în mo
mentul cutremurelor. Or, se .știe că 
structurile care rezistă cel mai bine 
la aceste solicitări, sînt cele care se 
bazează pe scheme statice clare, 
simetrii în plan și alcătuite pe 
posibil din elemente de aceeași 
giditate. Aceste condiții sînt însă 
milare cu cele impuse de nevoia
industrializare și deci de tipizare. 
Iată deci că, în măsura în care 

-ne-am convins că adevărata creație 
arhitecturală nu este decît cea care 
respectă legile naturale ale mecani
cii, utilizînd schemele statice cele 
mai corespunzătoare în funcție de 
materialele respective, rezultă că 
trebuie să’ admitem șl ordinea im
pusă de economia de materiale și de 
modulare, ordine care poate sa
tisface și nevoia 
am admis aceste principii, trebuie 
să fim, firește, de acord și cu tipi
zarea elementelor, singura care poa
te asigura industrializarea cu toate 
avantajele ei de mărire a producti
vității muncii și de scurtare a tim
pului de execuție.

Dar dacă schemele structurale cla
re și modulate sînt o premiză pen
tru asigurarea frumosului unei ope
re arhitecturale, cum se poate evita 
repetarea și uniformizarea aspectu
lui construcțiilor, fie el chiar foarte 
reușit ? Cum putem realiza o gamă 
variată de construcții frumoase pe 
baza unui număr limitat de soluții 
structurale ? Se întîmplă ca numă
rul soluțiilor constructive să fie li
mitat de posibilitățile etapei respec
tive, impuse de stadiul cunoștințelor 
tehnice, de sortimentul și eficiența 
materialelor existente și de baza 
de fabricație industrială și de utilaj, 
în acest caz nu e neapărat necesar 
ca numai prin noi soluții constructi
ve să se asigure varietatea construc
țiilor. Este adevărat că fiecare so
luție constructivă imprimă — sau 
trebuie să imprime — un anumit 
caracter aspectului plastic al con
strucției. Dar aceasta nu înseamnă 
monotonie. Este, de asemenea, evi
dent că nu poate fi căutată varie
tatea în aplicarea unor forme care 
își aveau logica statică în trecut, 
și care ar contrazice în cele mai

cu 
cît 
ri- 
si- 
de

de frumos. Dacă

RILE

Balta Albă din Capitală.Cîteva din „turnurile"

Pe ecranele cinematografelor

„LA S T RADA“

multe cazuri posibilitățile materia
lelor actuale : astfel, arcele și bol
țile, cu toate formele lor naționale 
sau universale, nu-și mai pot găsi 
justificare în etapa actuală și nici 
plastica fațadelor aranjate din ra- 
bițuri și structuri.

Astăzi, cînd ritmul de construcție 
în țara noastră depășește toate pre
cedentele istoriei, sarcina realizării 
unei varietăți arhitecturale este cu 
atît mai grea.. Marile orașe existente 
s-au construit de-a lungul secolelor 
și varietatea construcțiilor era un 
fenomen normal, rezultat al evolu
ției în timp. Noi construim și recon
struim orașele noastre și trebuie să 
găsim căile unei gîndiri complexe și 
multilaterale, rezolvări pe măsura 
posibilităților ce ne sînt create. O 
serie de realizări — Piața Palatului 
și cartierul Balta Albă din Capita
lă, construcțiile din Galați, Onești și 
multe altele — dovedesc că, prin so
luții mai îndrăznețe, se poate ob
ține o diversitate mai mare.

Trebuie să recunoaștem că în ce 
am realizat pînă acum începe să se 
resimtă pe alocuri, o oarecare mo
notonie. Aceasta se datorește, între 
altele, măsurilor de reducere a nu
mărului de tipodimensiuni ale ele
mentelor de structură prefabricate, 
seriei prea, restrînse de tipuri de a- 
partamente, sortimentului limitat al 
finisajelor, fațadelor etc. De aceea 
este nevoie să ținem seama de aceste 
cauze, să vedem că mai avem încă 
multe de făcut. Indicațiile partidu
lui au venit la timp pentru a nu ne 
lăsa să greșim în viitor.

Referindu-mă la activitatea Insti
tutului de proiectare a construcții
lor tip. încă de la înființarea lui, 
sub îndrumarea C.S.C.A.S., s-a cău
tat o linie nouă a tipizării. Am por
nit de la faptul că în condițiile tipi
zării se poate asigura o mai mare 
varietate arhitectonică. în primul 
rînd s-a studiat o seriere a proble
melor de tipizare, căutîndu-se ca 
noile proiecte să se înscrie într-o 
bogată gamă de tipuri bazate pe di
verse sisteme constructive în cadrul 
cărora să se realizeze cît mai multe 
variante. S-a părăsit, pentru con
strucțiile de masă — locuințe și in
dustriale — ideea unor proiecte tip 
de obiecte finite și complete. S-a 
căutat însă să se tipizeze tronsoane 
și secțiuni care să permită proiec
tantului să adapteze proiectul la te
ren, să facă asimilări variate ale 
acestor tronsoane, asamblări care să 
evite repetarea mecanică a aceluiași 
tip de bloc. Am considerat că blocu
rile „bară“ sau „punct“ nu sînt sin
gurele formule, ci că asamblările se 
pot rezolva mult mai variat în for
mă de T sau H, în unghi etc. Pe 
lîngă aceasta, la fiecare proiect sau 
tronson tip se studiază o serie de 
variante de fațade, care sînt puse la 
îndemîna proiectanților ca proiecte- 
directive ; li se lasă însă libertatea 
de alegere a unor materiale de fini
saj și a diverselor detalii într-o 
gamă de detalii-tip, aflată într-o 
îmbogățire permanentă. Se proiec
tează noi tipuri de balcoane, para
pete de logii, copertine, jardiniere 
etc. în felul acesta, fără a se abdica 
de la principiul tipizării — structura 
și partiul interior rămînînd tipizate 
— se asigură o mai largă posibilita
te de variație a aspectului exterior.

La construcțiile complet prefabri
cate se lărgește nomenclatorul pa
nourilor exterioare atît ca aspect, cît 
și ca utilizare a unor materiale 
izolatoare și de finisaj. Aceasta per-

mite realizarea unor fațade variate 
în cadrul aceleiași familii de clădiri 
cu o serie de prefabricate care, deși 
executate în serie, pot fi astfel com
binate îneît să se evite monotonia, 
în acest fel blocurile din panouri 
mari de la București nu vor mai 
semăna cu cele de la Bacău, Iași, 
Reșița sau Brașov. Deși sînt primele 
acțiuni, socotim că ele vor începe 
să-și arate de îndată efectele și efi
ciența economică.

Firește, varietatea arhitectonică 
nu se poate opri numai la aceste 
măsuri. Ea se cere extinsă și la rea
lizarea unei game mai largi de func
țiuni care să ocupe nevoi diferite. 
Referindu-mă la locuințe, la I.P.C.T. 
s-a început studiul, în cadrul temei 
actuale, al unor noi tipuri de sec
țiuni care, printr-o reconsiderare a 
poziției scărilor, a numărului de a- 
partamente la scară și prin alte mij
loace, vor conduce la intrări de 
blocuri tratate mai generos și la o 
deservire mai comodă a locatarilor. 
Atît institutul nostru, cît și alte in
stitute, în special „Proiect-București“, 
au și realizat unele tipuri variate de 
secțiuni de apartamente cu băi lu
minate direct. Aceste secțiuni noi vor 
duce și la o varietate mai mare a 
aspectului exterior, fără însă a se 
îndepărta de principiul modulării 
general admis și de nomenclatorul 
rațional de prefabricate.

O altă acțiune începută la I.P.C.T. 
este studiul unor noi tipuri de apar- 

' tamente cu confort mărit care să 
răspundă diferitelor necesități ale 
diverselor structuri de familii, în 
funcție de numărul și sexul copiilor 
și bătrînilor, de unele necesități de 
studiu etc. Această acțiune 
sub îndrumarea C.S.C.A.S., 
nalizează ideile schițate și 
propuse, cu participarea 
proiectanților.

în paralel s-au elaborat 
de studii de noi sisteme constructi
ve de structuri, care să asigure atît 
o industrializare superioară, cît și 
o mai mare libertate de variație a 
partiului interior și a fațadelor. Con
sider că față de ritmul rapid al evo
luției tehnicii construcțiilor este ne
cesar să se găsească mijloace mai o- 
perative ca soluțiile considerate va
labile teoretic să poată fi experimen
tate și cercetate fără întîrziere, ca 
ideile noi să treacă cît mai repede de 
la planșetă în execuție. Am convin
gerea că în acest fel nu numai că se 
va face un pas mare înainte spre 
asigurarea unei largi varietăți arhi
tectonice, dar vor spori și posibili
tățile de creștere a productivității 
muncii în construcții, de mărire a 
gradului de industrializare.

Pe de altă parte, pentru a antre
na chiar în interiorul aceluiași in
stitut cît mai mulți tehnicieni la gă
sirea de soluții variate, consider că 
ar fi util să se stabilească modalita
tea de organizare a unor concursuri 
interne, lansate operativ și cu 
termene foarte scurte. Acest lucru 
ar avea ca efect punerea la dispozi
ția colectivului de elaborare a pro
iectului a unei game mai mari și 
mai variate de idei, iar pe de altă 
parte ar duce la creșterea interesu
lui unui număr sporit de tehnicieni 
pentru rezolvarea problemelor de 
varietate.

Consider că ar trebui să se acțio
neze și pe alte căi. în primul rînd, 
ar fi util ca fabricile de prefabricate 
să fie astfel concepute îneît liniile 
tehnologice și chiar mașinile de for
mare să aibă suficientă elasticitate

se duce 
care a- 
soluțiile 
largă a

o serie
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pentru a putea executa tipuri de ele
mente în serii raționale. Gabaritele 
liniilor-conveiere, tunelele de aburi
re, dimensiunile casetelor pentru 
panouri mari să nu fie limitate la 
cotele elementelor primului proiect 
pe care îl vor produce. Ele să fie 
gîndite astfel îneît să permită exe
cutarea unor proiecte variate în li
mite largi, de dimensiuni. Același 
principiu ar .treblii păsttât și pentru 
limitele-capacității de ridicare. a"uîi- 
lajelor de,.trartsp.Of.t ;din unitățile;'de 
prefabricate, ;Acest lucru :ește nece
sar pentru că în prezent apar destu
le greutăți în schimbarea tipurilor 
de elemente prefabricate.

Limitarea numărului de tipuri 
pentru țîmplăria exterioară, făcută 
prin standardul de stat, are desigur 
ca scop creșterea productivității fa
bricilor. Consider însă că lărgirea 
gamei acestor tipuri, făcută conco
mitent cu unele măsuri organizato
rice de specializare pe fabrici și 
linii tehnologice, este posibilă. Acest 
lucru e impus de volumul sporit de 
construcții față de cel existent la 
data elaborării standardului. .. ..

Un element de'.ceă mai "mare im
portanță este lărgirea sbr.timentülui 
de materiale de’ finisaj, precum și 
găsirea de noi posibilități peniru uți- 
lizarea lor cu eficiență economică 
sporită. în această privință s-àü fă
cut progrese, însemnate, dar mai ră- 
mîn încă multe dé făcut. Cele ară
tate în articolul „Materiale noi de 
construcție“, scris de dr. Constantin 
Stoica și publicat în cadrul acestei 
rubrici, le consider juste și nu mai 
insist asupra acestui capitol.

După cum am arătat mai sus, 
toate condițiile impuse de sistemele 
constructive și de industrializarea 
lor, care implicit înseamnă și tipi
zare, se împletesc armonios cu ne
cesitățile plastice și nu contrazic 
deloc posibilitățile de varietate ar
hitectonică. . Primele rezultate ale. 
acțiunii începute pentru evitarea 
monotoniei confirmă existența a 
numeroase căi de urmat, iar talen
tul și priceperea arhitecților, și in
ginerilor noștri sînt o garanție a 
reușitei. Desigur că realizările lor 
vor fi cu atît mai remarcabile cu 
cît colaborarea dintre arhitecți și in
gineri va fi mai perfectă, mai strîn- 
să. Volumul mare de construcții ce 
se realizează în țara noastră obligă 
pe arhitecți și proiectanți să fie la 
înălțimea efortului făcut de partid și 
de stat.

Ing. Adrian LUPESCU
Directorul Institutului 
de proiectare a construcțiilor tip 
București

Balastiera întreprinderii Industriale pentru produse de construcții, secția Zăvideni, raionul Drâgășani. Extra
gerea balastului și pregătirea agregatelor sortate se execută mecanizat. Foto : Agerpres

La redacție au sosit în ultima 
vreme scrisori care semnalează 
o practică abuzivă și anume reți
nerea automată din salariu a unor 
sume de bani pentru bilete la me
ciuri, baluri, spectacole. Este vor
ba de cazuri izolate, care au mai 
fost semnalate în presă. Organele 
locale cărora le-am trimis scriso
rile spre rezolvare ne-au răspuns 
că vor lua toate măsurile care sè 
impun. Din păcate, astfel de scri
sori mai continuă să sosească.

Salariați ai întreprinderii 
„O.C.L. Comerț mixt" Cîmpu- 
lung-Muscel ne-au scris că, în- 
tr-una din zilele cînd s-au plătit 
salariile, li s-a pus în vedere să 
cumpere bilete pentru o cherme
ză. N-au fost întrebați dacă vor să 
meargă, dacă n-au cumva 
preferințe sau alte treburi, 
alte cuvinte, vrei nu vrei,
Grigore agheazmă... La fel s-a în- 
tîmplat și la întreprinderea „Bo- 
rangicul“ din Capitală. S-au reți
nut bani unor salariați fără să se 
țină seama măcar dacă vreunul 
era în schimbul de noapte, în pro
ducție sau în concediu medical. E 
drept că se face și o concesie : 
dacă refuzi biletul, nu e nici o 
supărare. Plătești a treia parte 
din valoarea biletului și nu-l mai

alte
Cu 

bea

O scrisoare sosită la redacție 
semnalează că la cooperativa 
„Sporul“ din Capitală se plasea
ză obligatoriu bilete la filmé

Cu „La Strada“ încep să se afirme, în 
creația cinematografică a lui Federico 
Fellini, unele trăsături dintre care trebuie 
să menționăm în primul rînd acea îm
pletire de rechizitoriu și compătimire 
care caracterizează atitudinea 
lumea în care trăiește și 
la primele imagini ne 
Fellini pune în cauză o societate care 
împinge pe om în tragic. Căci din 
aceste imagini se desprinde o impresie 
de abandonare și dezolare deosebit de 
apăsătoare și care nu se va relaxa nici 
o clipă. O analiză a personajelor prin
cipale e de natură să reliefeze și mai 
pregnant temele reflecției despre litme a 
cineastului, mesajul său. Astfel, toate 
cele trei personaje principale — Zam
pano, Gelsomina, „Nebunul" se zbat în- 
fr-o singurătate atroce.

Zampano e forja brută, animalică, din
colo de bine și de rău. Nu se întreabă 
asupra vieții și cu alît mai puțin asupra 
lui însuși. Fără să fie rău, făptuiește răul 
aproape cu inocență și nu-și dă seama 
de aceasta decît foarte tîrziu, în final. 
Gelsomina e mai complexă. Viața a îm
pins-o să se refugieze într-o visare 
care face ca ea să apară uneori, mediu
lui, drept o ființă care nu mai e în po
sesia tuturor facultăților ei mintale. Dar 
Gelsomina s-a • străduit întotdeauna să 
descifreze atît rosturile vieții, cît și pro
priul său rost în existență, a căutat să co
munice cu ceilalți, a dorit să le fie de fo
los. Ea a acceptat totul : o figură in
grată și ridiculă, mizeria, umilința. Singu
rul lucru pe care nu l-a acceptat a fost 
sentimentul inutilității. Iubind viața și oa
menii cu o puritate și o intensitate care 
o transfigurează, Gelsomina a căutat ne
contenit să stabilească punți cu ceilalți, 
să-i slujească. Pasiunea ei pentru muzică 
și dans exprimă la rîndul ei aceeașî do
rință de ieșire din singurătate, de comu
niune și dăruire sufletească. Din toate 
aceste motive întîlnirea cu „Nebunul" și 
discuția în care el îi afirmă că nimeni 
nu este inutil pe lume constituie un mo
ment hotărîto" La rîndul său „Nebunul“ 
e o ființă complexă, pe care o caracte
rizează în primul rînd o anumită deta
șare afabilă. „Nebunul" e în același timp 
echilibrist pe sîrmă și clown, profesiuni 
prin care Fellini a vrut probabil să sim
bolizeze însăși această atitudine de de
tașare a personajului înfr-o viață plină 
de primejdii. Dar ironia pe care „Nebu
nul" o desfășoară față de ceilalți și față 
de el însuși nu provine din dispreț, din 
lipsă de dragoste. El nu-l urăște nici 
măcar pe Zampanô. Și cu atît mai mult 
caută să o ajute pe Gelsomina. Făcînd-o 
să înțeleagă că nimeni nu e inutil pe 
lume, .aprinzînd în ea această lumină sal
vatoare, el afirmă totodată încrederea lui 
în comunicare, în înțelegerea dintre oa

meni, în dragoste. Chiar și Gelsomina 
cea săracă cu duhul și deznădăjduită 
ajunge să recepteze adevărul din 
cuvintele lui, să-l înțeleagă și să-l trans
mită mai departe.

Mesajul acesta e transmis de melodia 
sfîșiefoare a trompetei călugărijelor din 
mînăstirea în care Fellini vede, probabil, 
simbolul unei deliberate ruperi a co
municației cu lumea, e transmis oamenilor 
din satul în care Gelsomina își petrece 
ultimele zile. Melodia aceasta poartă în 
modulațiile ei afirmarea că oamenii se 
pot înțelege între ei, invitația la respect 
reciproc, solidaritate și dragoste. Și 
atunci ce importantă mai are faptul că 
Zampano îl ucide fără să vrea pe „Ne
bun“ sau că o părăsește pe Gelsomina 
adormită în zăpadă ? In fafa adevărului 
de care sînt pătrunși atîf „Nebunul" cit și 
Gelsomina, asemenea fapte apar ca niște 
accidente tragice, provocate de ignoranta 
făptașului, și nu ca o caracteristică domi
nantă a existenței. Căci pînă în cele din 
urma chiar și Zampano cel obtuz sesi
zează absența Gelsominei, simte necesi
tatea dragostei și realizează consecințele 
actelor sale. Și de aceea putem afirma 
că, în galeria eroilor creați de Fellini, 
„Nebunul” e o apariție deosebită prin 
caracterul său optimist, prin încrederea lui 
nestrămutată în înțelegerea dintre oameni, 
lată deci cum se conturează, prin mijlo
cirea eroilor principali, mesajul filmului, 
în „La Strada" Fellini se ridică împotriva 
unei societăți egoiste, în care relațiile

dintre oameni se degradează mereu mai 
mult, iar comunicarea și dragostea devin 
tot mai dificile. Dar prin introducerea 
unor personaje ca Gelsomina și „Nebu
nul", Fellini afirmă un optimism, o încre
dere în posibilitățile omului, care se vor 
estompa în filmele următoare.

Zampano, Gelsomina, „Nebunul" sînt 
însă personaje singulare, cazuri ; ele nu 
sînt tipice pentru viața de toate zilele și 
nu au fosi extrase din aceasta, ci con
struite oarecum abstract în vederea sus
ținerii unei gîndiri generoase, a unei me
ditații de o ardentă umanitate. Iar critica 
a subliniat, de la început, ca o scădere, 
acest caracter singular și abstract al per
sonajelor.: Evoluția gîndirii artistice a lui 
Fellini a sfat tocmai în aceea că, ulterior, 
el a acordat o mai mare atenție vieții de 
toate zilele, determinantelor sociale, tipi
cului, construindu-și eroii și situațiile pe 
baza concretului' vieții. Dar chiar și în „La 
Strada" întîlnim unele notații realiste deo
sebit de sesizante. Astfel, în scena proce
siunii religioase, aparatul, după ce a în
registrat o parte din fațada bisericii în 
care intră cortegiul, ne prezintă fațada 
de peste drum,, pe care se vede firma 
în neon a unui bar. în scena nunții sau 
în scenele care ni-i înfățișează pe spec
tatorii reprezentațiilor date de Zampanô 
apar tipuri creionate realist. Jocul unor 
actori excepționali ca Anthony Quinn 
(Zampano), Giulietta Mașina (Gelsomina), 
Richard Basehart („Nebunul") dă consis
tență și credibilitate personajelor. în 
„La Strada" și în „Nopțile Cabiriei", Giu- 
lietfa Mașina a creat un fip care, așa cum 
s-a mai observat, e rudă bună cu Chariot. 
De asemenea ea a desfășurat un joc care, 
ca și acela al lui Charlie Chaplin, se în
temeiază pe o pantomimă de mare expre
sivitate artistică, de ample și profunde 
rezonanțe sufletești. Ea s-a exprimat ast
fel, în cadrul unui film sonor și vorbitor, 
prin minunatul mijloc al filmului mut ! 
pantomima. înzestrarea ei pentru panfo- 
mimă și dans e cu totul excepțională. O 
claviatură sufletească largă și nuanțată îi 
dă posibilitatea exteriorizării celor mai 
diverse stări lăuntrice, a trecerii subite de 
la o stare la alta, a metamorfozelor ce
lor mai intime, și astfel spectatorul rămîne 
fascinat de această femeie cu o figură in
grată și puțintică la trup, care iradiază 
însă o asemenea forță spirituală. Și la fel 
fascinează deosebita plastică cinemato
grafică a unor imagini cărora Fellini le dă 
mereu valoare de simbol. Nu lipsit de li
mite și scăderi, „La Strada” rămîne un 
film de o cuceritoare căldură umană, 
creație a unui artist care își pune cu un 
ascuțit simț al responsabilității problemele 
morale ale lumii contemporane.

Eugen SCHILERU

Care o fi mutarea cea mai

incorecte
vechi sau la concerte slab pregă
tite. Sintern sesizați că și la U- 
zina de utilaj greu „Progresul“ 
din Brăila se fac astfel de reți
neri fără consimțămîntul celor în 
cauză. Biletele se socotesc acorda
te, se vede, din oficiu. Or, e de la 
sine înțeles că esențial e tocmai 
consimțămîntul oamenilor.

Un grup de salariați de la Fa
brica de antibiotice din Iași sem
nalează că la plata chenzinei li 
se fac rețineri pentru sport. Fi
rește că nimeni nu are nimic cu 
spectacolele, balurile, chermezele 
sau meciurile. Dar cu procedeul 
acesta nim’eni nu poate fi de a- 
Cord. Se știe că pentru manifes
tări cultural-artistice s-au creat 
pretutindeni condiții corespunză
toare, ele stîrnesc cel mai larg 
interes. In cazul de față avem, 
însă, de-a face cu o greșită înțe
legere a rostului acestor manifes
tări, cu o deformare birocratică a 
activității necesare pentru popu
larizarea lor.

într-o scrisoare, un corespon
dent ne întreabă : „V-aș ruga, să 
ne comunicați dacă este legal- să 
se rețină automat bani pentru bi
lete".

Nu, nu este. Asemenea practici 
sînt cu totul ilegale și e de da
toria organelor de partid, a co
mitetelor sindicatelor și a condu
cerilor administrative să ia mă
suri radicale pentru a le curma.

V. SEBASTIAN

TEATRE • CINEMA « TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase" (la Grădina „Boema") : O sea
ră de muzică ușoară — (orele 20,13). 
Circul de stat : O seară cu comicul Ka- 
randaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : La strada : Sala 
Palatului R. P. Romîne (rulează Ia orele 
17,30, cu seria de bilete nr. 1183, și la 
orele 20,30, cu seria de bilete nr. 1193), 
Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). 
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) . Ocolul pămîntului în 80 de zile
— cinemascop (ambele serii) : București 
(9; 12; 16,30; 20), Aurora (8,45; 12; 15,30; 
19), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20), Patinoa
rul „23 August" (Bd. Muncii — orele 
20,45). M-am îndrăgostit la copenhaga : 
Republica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Domnul Topaze — cinemascop : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18; 20; 22), Excel
sior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45), Flamu
ra (10; 12; 14; 16; 18; 20), Arenele Li
bertății (Str. 11 Iunie — orele 21), Sta
dionul ,,Dinamo“ (Șos. Ștefan cel Mare
— orele 21). Șeherazada — cinemascop : 
Festival (8; 10,45; 12,30; 15; 17,30; 20), Gră
dina „Festival" (Pasajul „Eforie“ — ore
le 20,30), Grădina „Doina“ (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 21,15). Cei trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) : Victoria 
(9,30; 13; 16,30; 20,15), Grădina „Progre
sul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 21). 
Cerul și mocirla : Central (10,30; 12,30; 
14,30 16,30; 18,30; 20,30), Volga (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Kozara : Lumina (10; 
12,30; 15; 17,30; 20,15), Feroviar (10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30), Adesgo (15,30; 18; 20,30). 
Cei patru călugări : Union (16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme pentru copii ; Doina (o- 
rele 10). Kaloian : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Lumea mare a celor mici : 
Giulești (16; 18,15; 20,15). Un ciclu de fil
me documentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 rulează în continua
re). Asasinul din cartea de telefon: în
frățirea între popoare : (10; 16,30; 18,30;
20,30), TomiS (10; 12; 14; 16,30; 18,30; la 
grădină — orele 20,30). Cuba ’58 : Cultu
ral (15; 17; 19; 21). Anaconda : Dacia 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Popular (16: 
18,15; 20,30). Privește înapoi cu mînie : 
Buzești (15,15; 17,15; 19,15; la grădină 
orele 20,30). Lumea comică a iul Harold 
Lloyd : Crîngași (16; 18,15; 20,30), Giu

lești (9; 11; 13). Pacea (16; 18,15; 20,30). 
Slujnica : Grivița (10; 12; 16; 18; 20). Dez- 
rădăclnații : Bucegi (10; 12; 16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Golful Elena : U- 
nirea (16; 18,15; 20,30). Totul despre Eva : 
Vltan (16; 19). Frații corslcani — cinema
scop : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Viitorul (15,30; 18; 20,30). Douăsprezece 
scaune : Munca (16; 18.15; 20,30). Doi co
lonei : Arta (16; 18; 20; la grădină — o- 
rele 20,30), Lira (15; 17; 19; la grădină o- 
rele 20,30). Apartamentul — cinemascop : 
Moșilor (15,30; 18; la grădină — orele
20.30) . Germanie, steluțele tale ! : cos
mos (16; 18; 20). Am ajuns și rege : Co- 
lentlna (16; 18; 20; la grădină — orele
20.30) , Cotroceni (16; 18; 20). Feriga de 
aur — cinemascop ; Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Cascada diavolului : Luceafărul 
(16; 18,15; la grădină — orele 20,30). Dom
nișoara... Barbă Albastră : Progresul 
(15; 17; 19; 21). Dracul șl cele zece po
runci : Ferentari (15; 17,30; 20). Culisele 
varieteului : Grădina „Vitan“ (Calea Du- 
dești — orele 20,30). Agatha, Iasă-te de 
crime ! : Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mai 
nr. 143 •- orele 20,45). Comedianții : Gră
dina „Aurora“ (Bd. Dimitrov nr. 118 — 
orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru pionieri 
și școlari : Mîini îndemînatice —. vizită 
la Palatul Pionierilor din București. 
19,45 — Șantier . de creație — vizită în 
atelierele sculptorilor Ovidiu Maitec și 
Eugen Ciucă. 20,00 — Emisiunea „Săptă- 
mîna“. 21,00 — Filmul de desene anima
te „Don Jüan". 21,10 — Muzică populară 
romînească. In încheiere : Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 iulie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, exceptînd estul țării, 
unde va fi ușor instabilă la începutul 
intervalului. Local vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar maxi
mele între 24 și 34 grade. In București 
Și pe litoral : Vreme ușor instabilă, apoi 
în ameliorare. Cer variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura staționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Regatului Laos in R.P.Romînă 

Cuvîntările rostite

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Japoniei in R. P. Romînă 

Cuvintărîle rostite

Schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului 
romîno-iugoslav privitor la Sistemul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier

In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul Laosului, Khamphan 
Panya, și-a exprimat bucuria pentru 
numirea sa în această înaltă mi
siune, fiind primul reprezentant di
plomatic al țării sale în Republica 
Populară Romînă.

„Poporul Laosului nutrește o mare 
admirație față de poporul Republi
cii Populare Romîne, pentru reali
zările sale, înaltul său nivel cultural 
și social. El speră că în întărirea le
găturilor, al căror început îl concre
tizează- ceremonia de astăzi, va avea 
posibilitatea să beneficieze de înde
lungata experiență a poporului ro
mîn“.

în continuare, ambasadorul Lao
sului a arătat că își va consacra 
toate eforturile pentru strîngerea 
prieteniei și colaborării între po
poarele Romîniei și Laosului, expri- 
mîndu-și speranța că se va bucura 
de tot sprijinul din partea președin
telui Consiliului de Stat și a guver
nului romîn.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a mulțumit pentru 
aprecierile la adresa poporului ro
mîn, care, la rîndul său,' nutrește 
sentimente de stimă și respect față 
de poporul laoțian.

„împărtășesc speranța că prin a- 
creditarea dv. în Republica Popu
lară Romînă, legăturile dintre țări
le noastre se vor dezvolta continuu, 

ceea ce va permite o mai bună cu
noaștere reciprocă a celor două po
poare.

Republica Populară Romînă mili
tează cu consecvență și își aduce 
contribuția la slăbirea încordării 
internaționale, se pronunță pentru 
rezolvarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru dezvolta
rea colaborării între state, indife
rent de orînduirea lor social-politi- 
că, pe baza avantajului reciproc și 
a egalității în drepturi".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al R- P. Romîne a 
urat ambasadorului Laosului succes 
în îndeplinirea misiunii sale și l-a 
asigurat de tot sprijinul din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului 
Republicii Populare Romîne și a sa 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a avut o 
convorbire cu ambasadorul Laosu
lui, Khamphan Panya.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au participat 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Amba
sadorul laoțian a fost însoțit de 
membri ai ambasadei Laosului la 
București.

(Agerpres)

în cuvîntarea rostită cu această 
ocazie, ambasadorul Japoniei, Ta- 
keso Shimoda, a arătat că guvernul 
japonez consideră schimbul de am
basadori între Japonia și Romînia 
ca o etapă nouă în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. Guver
nul japonez — a spus în continuare 
ambasadorul T. Shimoda — urmă
rește cu simpatie și interes activi
tatea desfășurată de- guvernul ro
mîn, datorită căreia au fost obținute 
succese remarcabile atît în domeniul 
economic cît și politic. Japonia și 
Romînia, atît de îndepărtate una de 
alta, dar atît de strîns unite prin 
preocupările lor comune de a dez
volta colaborarea internațională și 
de a consolida pacea, pot contribui 
prin eforturile lor nu numai la pro
movarea intereselor reciproce ci și 
la dezvoltarea prosperității mon
diale.

în încheiere, ambasadorul japonez 
a relevat marea cinste pe care o are 
de a reprezenta pentru prima dată 
țara sa în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Ja
poniei în R.P. Romînă și și-a expri
mat convingerea că bunele relații 
existente deja între R. P. Romînă și 
Japonia se vor întări în interesul și 
avantajul reciproci al ambelor țări și 
al întregii omeniri.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Rr P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, după ce 
a mulțumit pentru sentimentele de 
prietenie exprimate là adresa țării 
și poporului romîn, a declarat că ri

dicarea misiunilor diplomatice ale 
celor două țări la rangul de amba
sadă marchează un moment impor
tant în evoluția relațiilor romîno- 
japoneze. Hotărîrea celor două gu
verne de a ridica nivelul reprezen
tanțelor lor diplomatice, a spus în 
continuare președintele Consiliului 
de Stat, constituie o confirmare a 
bunelor relații care s-au statornicit 
între R. P. Romînă și Japonia și o 
dovadă a voinței lor de a le dez
volta continuu. Relațiile dintre R. P. 
Romînă și Japonia, îndeosebi în do
meniul economic și al colaborării 
tehnico-științifice, au cunoscut deja 
o creștere apreciabilă ; există încă 
posibilități multiple care pot fi 
valorificate, prin eforturile comune 
ale guvernelor celor două state, în 
interesul ambelor țări, al păcii și 
colaborării internaționale. în înche
iere, președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a asigurat pe am
basadorul japonez că în îndeplinirea 
misiunii sale va primi în continuare 
tot sprijinul din partea autorităților 
romîne și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin
tele Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și ambasadorul Ja
poniei, Takeso Shimoda, a avut, loc 
o convorbire care a decurs într-o 
atmosferă cordială.

La solemnitate și la convorbire au 
luat parte Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ambasadorul japonez a fost înso
țit de membri ai ambasadei.

(Agerpres)

VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE .MINIȘTRI 

GH. GASTON MARIN 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

FIRMEI „RADIO CORPORATION 
OF AMERICA"

Vicepreședintele Consiliului de ' 
Miniștri al R. P. Romîne, Gh. 
Gaston Marin, a primit joi delegația 
firmei „Radio corporation of Ame
rica“, condusă de Alexandre Sttaus, 
vicepreședinte al firmei, care a fă
cut o vizită în țara noastră. La în
trevedere au luat parte Nicolae 
Ghiță, adjunct al ministrului indus
triei construcțiiloi- de mașini, și Emil 
Mitescu, membru în Comitetul de 
Stat al Planificării.

PRIMIREA
DE CĂTRE MINISTRUL 

AFACERILOR EXTERNE 
A AMBASADORULUI LAOSULUI

La 16 iulie 1964. ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, Cor
neliu Mănescu, a primit în audiență 
pe Khamphan Panya, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Laosului la București, în legătură cu 
prezentarea scrisorilor sale de acre
ditare.

Joi 16 iulie 1964 a avut loc la Con
siliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne schimbul instrumente
lor de ratificare a Acordului între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia privind realizarea și exploa
tarea Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, pe flu
viul Dunărea, semnat la 30 noiem
brie 1963 la Belgrad.

Schimbul a fost efectuat din par
tea romînă de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
și din partea iugoslavă de Filip Baj- 
kovici, secretar- federal pentru in
dustrie.

Tot cu această ocazie a avut loc și 
schimbul de note referitor la apro
barea de către organele competente 
ale R.P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia 
a celorlalte documente privind rea
lizarea și exploatarea Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Porțile 
de Fier.

Schimbul de note a fost efectuat 
din partea romînă de Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și din partea iugoslavă de 
Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R.P. Romînă.

La festivitate . au fost de față 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Du

INFORMAȚII
PRIMIREA

DE CĂTRE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE 

A AMBASADORULUI JAPONIEI
La 16 iulie 1964, ministrul aface

rilor externe al Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu, a primit 
în audiență pe Takeso Shimoda, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Japoniei la București, în le
gătură cu prezentarea scrisorilor 
sale de acreditare.

CU PRILEJUL VIZITEI 
ANSAMBLULUI DE VIOLONIȘTI 

SOVIETICI
Cu prilejul prezenței în Capitală 

a Ansamblului de violoniști al Tea
trului Mare Academic de Stat al 
U.R.S.S., însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, I. I. Iliuhin, a oferit joi 
după-amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ministerului Afacerilor Externe 
și O.S.T.A., oameni de cultură și 
artă, ziariști. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Ansamblul de violoniști, sub con
ducerea dirijorului Iuli Reentovici, 

mitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, Vic
tor Ionescu, ministrul comerțului 
exterior, Nicolae Gheorghiu, Ion Mi-, 
neu și Ion Lăzărescu, adjuncți ai 
ministrului minelor și energiei elec
trice, Ion Craiu, adjunct al ministru
lui finanțelor, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice, precum și membri ai Ambasa
dei Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București.

Conform prevederilor, Acordul va 
intra în vigoare la data schimbului 
instrumentelor de ratificare. La a- 
ceeași dată vor intra în vigoare și 
celelalte documente.

★

în aceeași zi, Filip Bajkovici, se
cretar federal pentru industrie al 
R.S.F. Iugoslavia, a fost primit de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gh. Gaston 
Marin.
. La întrevedere, care s-a desfășu
rat întf-o atmosferă prietenească, a 
iuat parte Bujor Almășan, ministrul 
minelor și energiei electrice.

A fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

artist emerit al R.S.F.S. Ruse, a dat 
cu acest prilej un concert.

Seara, Ansamblul de violoniști so
vietici a. prezentat în fața publicu
lui bucureștean, în sala mică a Pa
latului R. P. Romîne, primul con
cert din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră.

★
La invitația Uniunii Ziariștilor 

din R. P. Ungară, joi dimineața a 
plecat la Budapesta o delegație de 
ziariști din R. P. Romînă. Delegația 
este compusă din Constantin Florea, 
redactor’șef adjunct la revista „Lu
mea“, Alexandru Popescu, redactor 
al ziarului „Scînteia", și Nicolae 
Popescu-Bogdănești, redactor al re
vistei „Contemporanul“.

★
în cadrul vizitei pe care o face 

în țara noastră, dl. Karl Maramo- 
rosch, vicepreședinte al Academiei 
dé Științe din New York, directorul 
Planului științific la Institutul 
„Boyce Thompson“, a ținut joi, la 
Muzeul de istorie naturală „Grigore 
Antipa“, în prezența a numeroși 
cercetători din domeniul biologiei, 
conferința :„Metode noi pentru stu
diul virusurilor fitopatogene trans
misibile prin insecte". Zilele trecute, 
oaspetele a mai conferențiat, în sala 
aceluiași muzeu, despre „Agenții 
fitopatogeni și vectorii lor“ și a vizi
tat Institutul de biologie al Acade
miei R. P. Romîne. (Agerpres)

VEȘTI 
DIN R. P. POLONĂ

0 NOUĂ MINĂ
Zilele trecute a fost dată în fo

losință noua mină de minereuri 
feroase din bazinul Klobuck- 
Czestochowo, numită „Mina ce
lei de-a 20-a aniversări a R. P. 
Polone". Este a patra întreprin
dere de acest fel construită în pe
rioada postbelică în raionul Klo- 
buck. La construcția acestei mi
ne, începută în 1960, au fost apli
cate o serie de metode noi prin 
care s-a redus aproape cu o lună 
termenul de dare în exploatare.

„Mina celei de-a 20-a aniver
sări" va fi una din cele mai mari 
din R. P. Polofță, dînd circa un 
sfert de milion tone de minereu 
pe an.

CÎNTARS ELECTRONICE
ÎN SIDERURGIE

Prin „mâinile" agregatelor si
derurgice și ale siderurgiștilor din 
R. P. Polonă trec in cursul fie
cărui an circa 60 milioane tone 
de materii prime și alte mate
riale. Reducerea cheltuielilor de 
prelucrare doar cu 1 la sută ar 
reprezenta o economie de aproape 
o jumătate de miliard de zloți. 
Ziarul „Trybuna Ludu" relatea
ză că au o mare importanță ex
periențele începute la uzinele 
„Pokoj", „Labedy" și „Bobrek" 
din Katowice. In oțelăriile și la- 
minoarele acestor întreprinderi 
au fost instalate, pentru prima 
oară în industria siderurgică po
loneză, cîntare electronice con
cepute și executate de către In
stitutul Metalurgiei Fierului din 
Glivice.

FABRICĂ M SODĂ
După cum relatează presa po

loneză, fabrica de sodă de la Ja- 
nikow, care se înalță în mijlocul 
unor cîmpii întinse, se dezvoltă 
continuu. Amplasarea ei îri'acest 
loc a fost determinată de boga
tele zăcăminte de sare și de pia
tră de var din apropiere. După 
trei ani de funcționare, în 1960, 
fabrica a depășit planul de pro
ducție prevăzut pentru perioada 
respectivă. Anul acesta ea pro
duce 375 000 tone de sodă. Se 
prevede ca anul viitor producția 
să ajungă la 390 000 tone.

PESCADORUL „FELIX" 
A PORNIT ÎN CURSĂ

De curînd a avut loc solemni
tatea ridicării pavilionului alb- 
roșu pe pescadorul „Felix“ — 
unitate aparținînd întreprinderii 
„Dalmor". Noul vas este al optu
lea pescador care intră în com
ponența flotei oceanice poloneze. 
Nava „Felix“, sub conducerea că
pitanului Kazimierz Duriasz, a 
pornit în prima cursă pentru a se 
alătura celor 700 de pescari din 
Gdynia care pescuiesc în apele 
Labradorului.

vor rărrfine pe locu- 
afla aceasta în ziarul

Comentarii

Zi de odihnă. Viitoarea etapă se parcurge, deocamdaiă, pe hartă

arbitrii au discutat 
etapelor viitoare, me- 
revizuit cu grija și 

ceasornicari „mașinile“ 
este

• Zi de odihna la Tg. Mureș 

pronosticuri • 16 candidați la victoria finala
® De vorbă cu liderii cursei

TG. MUREȘ (prin telefon). — Pe 
măsură ce ne apropiem de ultima 
parte a traseului, lupta sportivă în 
actuala ediție a „Cursei Scînteii" 
devine tot mai strînsă-, mai pasio
nantă. In ciuda dificultății traseu
lui (cu numeroase urcușuri și 
coborîșuri) și a timpului nefa
vorabil (căldură, vînt și ploaie), 
concurența au imprimat întrecerii 
un ritm viu, cu numeroase acțiuni 
de evadare și urmărire a fugarilor. 
Interesul cu care este urmărită 
„Cursa Scînteii" s-a manifestat pînă 
acum pretutindeni în localitățile de 
pe traseu, dar mai ales în orașele cap 
de etapă. La Miercurea Ciuc și Tg. 
Mureș, publicul masat pe ambele 
părți ale bulevardelor și străzilor pe 
care au trecut cicliștii a aplaudat 
lupta dinamică, palpitantă dinainte 
de sosire. La Onești și Tg. Mureș ci
cliștilor li s-au oferit flori din par
tea oamenilor muncii. Un grup de 
simpatizanți ai ciclismului au trimis 
din Onești la Tg. Mureș o telegramă 
pe adresa „Cursei Scînteii" — feli- 
citindu-i pe cicliști pentru frumoa
sa comportare de pînă acum și u- 
rîndu-le drum bun pînă la capătul 
întrecerii.

Ziua de odihnă într-o cursă 
ciclistă este uneori tot atît de 
bogată în evenimente ca și o eta
pă dintre cele mai dinamice. Cicliștii, 
antrenorii și ceilalți însoțitori ai 
caravanei.au avut ieri zi de repaus 
la Tg. Mureș. „Repaus“ însă este un 
fel de a spune, căci cicliștii nu și-au 
neglijat nici ieri bicicletele: majorita
tea au făcut ușoare antrenamente, 
antrenorii și 
desfășurarea 
canicii au 
migala unor
concurenților. Ziua de odihnă 
și un prilej de discuții cu sportivii 
și antrenorii. Pronosticurile sînt

parcă mai demne de încredere, în- 
trucît la stabilirea Șanselor se are 
în vedere comportarea fiecărui aler
gător în cei 659 km parcurși pînă a- 
cum. în mod practic, victoria poate 
surîde oricăruia din primii 16 cla
sați, între lider și al 16-lea fiind 
doar o diferență de un minut și 51 
secunde.

Spre deosebire de clasamentul ge
neral, celelalte 3 clasamente ale 
cursei au o configurație ceva mai 
stabilă. Constantin Ciocan conduce 
autoritar în ierarhia sprinterilor, Ion 
Stoica are un avans considerabil în 
întrecerea cățărătorilor, iar clasa
mentul tricoului albastru — stabilit 
pe baza locurilor ocupate la capătul 
etapelor — îl are în frunte pe Ion 
Ardeleanu, care deține și tricoul gal
ben. Aseară, la hotelul „Transilva
nia“, unde sînt' găzduiți cicliștii, am 
solicitat cîteva impresii despre cursa 
liderilor în cele patru clasamente. 
„Tricoul galben și cel albastru sînt 
în posesia mea — ne-a spus Ion Ar
deleanu. Va fi firește, foarte greu 
să le păstrez pe amândouă pînă la 
București. Aș fi bucuros să-mi rămâ
nă doar tricoul galben. Victoria în 
„Cursa Scînteii" ar fi pentru mine 
cea mai mare performanță de pînă 
acum". Constantin Ciocan, cîștigăto- 
rul ediției de anul trecut, ocupă 
acum locul 13, la 1 minut și 51 se
cunde față de Ardeleanu, dar condu
ce în clasamentul sprinterilor. „N-am 
pierdut încă speranța unui nou suc
ces — a declarat el — și sper să re
cuperez timp în etapele viitoare, al 
căror profil este destul de dificil 
pînă la Pitești". „Pentru mine, — 
ne spunea Ion Stoica, — e greu să 
reintru în plutonul fruntașilor în 
clasamentul general. Pierzînd 17 mi
nute în etapa Buzău — Onești, nu

mai pot aspira la aceasta. Voi căuta 
în schimb să-mi mențin locul I în 
clasamentul cățărătorilor". Ieri la 
amiază, antrenorul cicliștilor ceho
slovaci, Frantisek Javorka, ne-a de
clarat : „Lupta pentru cîștigarea 
cursei a rămas deschisă, Ardeleanu, 
Cosma, Dumitrescu, Moiceanu sînt, 
după părerea mea, cei mai buni din 
competiție. în ce ne privește, avem 
mare încredere în Wencel. Dacă va 
reuși o evadare într-un grup mai 
puțin numeros, cred că în final el 
va putea să se claseze printre primii 
5, ceea ce ar fi o bună performanță ; 
Wencel nu are decît 19 ani“.

Astăzi cicliștii se vor alinia din nou 
la start. Ei vor pleca spre Si
biu, trecînd mai întîi prin Tîr- 
năveni și Mediaș. Va aduce etapa 
a 5-a vreo surpriză, sau fruntașii 
clasamentelor 
rile lor ? Veți 
de mîine.

Micul ecran improvizat...Ion DUMITRIU
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Sportivi romîni
peste hotare
Campionatul mondial 
studențesc de șah

Sîmbătă încep la Cracovia (R. P. 
Polonă) întrecerile celei de-a Xl-a 
ediții a campionatului mondial 
studențesc de șah pe echipe, la care 
participă 23 de țări. Selecționata 
noastră va fi formată dintr-un lot 
din care fac parte Florin Gheor
ghiu, campion mondial de juniori, 
Mircea Pavlov, Miron Nacu, Vasile 
Georgescu, Paul Joița, Ervin Mozes.

Un grup de boxeri 
a plecat la Viena

Joi dimineață a părăsit Capitala 
plecînd la Viena lotul boxerilor ro
mîni care va participa între 17 și ÎS 
iulie la un turneu internațional or
ganizat de federația austriacă de 
specialitate. Din lot fac parte C. 
Buzuliuc (pană), I. Mihalik (ușoară), 
C. Niculescu (semimijlocie), I. Monea 
(mijlocie) și V. Mîrza (mijlocie-mică).

In cîteva rînduri
• La Bad Kreuznach (R.F.G.) au luat 

sfârșit lucrărilo federației internaționale de 
baschet (F.I.B.A.). S-a stabilit oa viitorul 
campionat european masculin să se des
fășoare în mai 1965 la Moscova, cu parti
ciparea a 16 echipe. Sînt calificate direct 
echipele U.R.S.S., R.P. Polone, Iugoslaviei, 
R.P. Ungare, R.P. Bulgaria, R.D. Germane 
și Finlandei. Celelalte echipe vor fi de
semnate în urma unor jocuri preliminarii 
care vor avea loc între 27 ianuarie și 7 
februarie 1965 in Izrael, Luxemburg și 
R.F. Germană, iar alte două echipe vor fi 
cunoscute în urma turneului balcanic pro
gramat anul acesta între 16 și 20 septem
brie la București. Ediția din acest an a 
campionatului european feminin de baschet 
va avea loc între 6 și 13 septembrie la 
Budapesta. Cele 10 echipe participante au 
fost împărțite în două serii : U.R.S.S., R.P. 
Romînă, Iugoslavia, R.P. Ungară, Franța 
și R.S. Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, R.P. 
Polonă, Italia, R.D. Germană.

• In continuarea turneului în Africa de 
sud echipa de rubgi XV a Franței a în- 
tîlnit la Kimberley selecționata regiunii 
Griqualand. Oaspeții au câștigat cu 29—3 
(6—0)

O Sezonul internațional de schi din Ita
lia s-a încheiat cu desfășurarea tradițio
nalului concurs internațional de coborîre 
de la Corvinia. Schiorul italian Luigi di 
Mario a corectat recordul mondial, realizînd 
pe 1 000 m viteza de 173,493 km. Vechiul 
record era de 171,428 km și aparținea 
schiorilor americani Charles Vaughan și 
Richard Dorworth.

0 în turneul internațional de fotbal de 
la New York echipa poloneză Zaglebie 
Sosnowiec a întrecut cu 1—0 (0—0) for
mația portugheză Guimaraes Lisabona.

Noi cartiere varșoviene construite pe malul drept al Vistulel

CANICULĂ ÎN EUROPA

De cîteva zile canicula a cuprins 
cea mai mare parte a Europei. în nu
meroase țări termometrele au trecut 
de 35 grade. în țările nordice, termo
metrul s-a ridicat pînă la 30 grade, 
în regiunea Bonnului termometrul 
a înregistrat 35 grade, fapt care 
a déterminât închiderea a nu
meroase școli. Berea, mijlocul tradi
țional al belgienilor de a lupta îm
potriva deshidratării, se consumă în
tr-un ritm cu 30 la sută mai ridicat 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. în Olanda patru soldați s-au 
îmbolnăvit de insolație în timpul u- 
nui marș. Unul dintre ei a murit, 
în mod curios, căldura nu este atît 
de mare în țările mediteraneene, 
în Grecia și Italia mercurul nu a a- 
tins decît 33 grade. în Franța, unde 
termometrul a înregistrat 31 grade, 
meteorologii prevăd apariția unui an- 
ticiclon care ar putea să modifice 
timpul.

VA FI DESCIFRATĂ 
LIMBA ETRUSCĂ I

Agenția France Presse aduce noi 
amănunte în legătură cu recentele 
descoperiri arheologice de la Santa 
Severa (Italia), locul fostului oraș e- 
trusc Pyrgi, cu care prilej arheologii 
au intrat în posesia unor deosebit de 
importante scrieri. După cum se știe, 
printre obiectele dezgropate se găsesc 
trei vase de. aur purțînd inscripții e- 
frusce și punice care ar putea furniza'

arheologilor italieni cheia misterioasei 
limbi etrusce, rămasă nedescifrată 
pînă_ în prezent. Primul vas conține 
16 rînduri de caractere punice, al doi
lea, nouă, iar al treilea 11. Textul în 
limba punică, care ar fi în fapt o 
traducere a textelor etrusce de pe pri
mul vas, va trebui să permită lingviș
tilor italieni să descifreze pentru pri
ma oară limba Etruriei. Se precizează 
că solul localității Santa Severa și 
împrejurimile sale conțin numeroase 
documente istorice susceptibile a â- 
duce în lunile următoare revelații 
deosebite în legătură cu trecutul e- 
trusc.

PRIMA TRUPĂ TEATRALĂ 
ÎN KENYA

în^ Kenya a fost înființată prima 
trupă teatrală indigenă. Artiștii au- 
prezentat primul lor spectacol cu pie-- 
sa „In jurul cercului“. Piesa redă su
ferințele unui cetățean indigen care a 
fost nevoit să-și părăsească locurile 
natale din cauza persecuțiilor colo
niale.

CEA MAI ÎNALTĂ CLĂDIRE 
DIN ANGLIA

Ministrul Lucrărilor publice și cons
trucțiilor, Geoffrey Rippon, a aprobat 
proiectul construcției celei mai înalte 
clădiri din Marea Britanie. Este vorba 
de o clădire din centrul Londrei, care 
va avea o înălțime de 117 m. Turnul 
clădirii va cuprinde instalațiile de 
transmisie pentru 40 canale de tele
viziune, instalații telefonice și de ra
diodifuziune, precum și un restaurant 
turnant.

caravanei.au
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Lucrările Comitetului pentru dezarmare
0 hotărîre a Ministerului Comerțului $.11. A. 
privitoare la exporturile in R. P. Română

GENEVA 16 (Agerpres). — Lucră
rile ședinței din 16 iulie a Comite
tului celor 18 pentru dezarmare, 
consacrate examinării problemelor 
colaterale dezarmării, au fost pre
zidate de Vasile Dumitrescu, condu
cătorul delegației R. P. Romîne. în 
această calitate el a salutat prezen
ța la ședință a secretarului general 
al O.N.U., U Thant, exprimînd do
rința de a se folosi orice posibili
tate pentru progresul tratativelor. 
„Știm, a spus vorbitorul, că sarcina 
care ne stă în față nu este deloc u- 
șoară dar, pătrunși ca și dv. de spi
ritul negocierilor duse cu răbdare și 
perseverență, nu se poate să nu a- 
jungem la rezultatele dorite". îna
intea începerii dezbaterilor a luat 
cuvîntul U Thant, secretar general 
Bl Organizației Națiunilor Unite, care

Intervenția reprezentantului R. P. Romine
Luînd cuvîntul la dezbaterile șe

dinței, reprezentantul R. P. Romîne, 
Vasile Dumitrescu, a declarat că 
distrugerea bombardierelor, ca unul 
din mijloacele de transport la țintă 
a armei nucleare, ar avea o impor
tanță incontestabilă. El a arătat că 
bombardierele care se află în pre
zent la dispoziția marilor puteri nu
cleare, deși nu reprezintă mijlocul 
cel mai puternic și mai eficace de 
transportare la țintă a armei nu
cleare. reprezintă totuși o armă pu
ternică a cărei folosire poate pri- 
cinui numeroase distrugeri de vieți 
și de bunuri. Șeful delegației romîne 
a subliniat că realizarea propunerii 
de distrugere a bombardierelor ar 
deschide perspective pentru a aborda 
cu mai multă eficiență și celelalte 
mijloace care alcătuiesc în prezent 
arsenalul racheto-nuclear al ma
rilor puteri.

V. Dumitrescu a spus că o soluție 
care să ducă la lichidarea tuturor 
bombardierelor ar constitui un pas 
important spre reducerea pericolului 
nuclear, ea implicînd cele mai simple

întrevederi pentru reglementarea
problemei cipriote

GENEVA 16 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
care a făcut o vizită la Geneva, a 
avut la 16 iulie întrevederi cu me
diatorul O.N.U. în Cipru, Sakari 
Tuomioja, și cu reprezentantul spe
cial O.N.U. în Cipru, Galo Piaza. în 
timpul întrevederii, cei doi repre
zentanți ai O.NU. l-au informat pe 
U Thant despre convorbirile avute

Revista presei occidentale Evoluția crizei 
guvernamentale din Italia

Presa italiană consacră numeroa
se știri și comentarii desfășurării 
crizei guvernamentale din Italia. 
Deschisă la 26 iunie prin demisia 
cabinetului Moro, ea reține de trei 
săptămîni atenția observatorilor po
litici. De Ia 7 iulie, consultările des
fășurate la Roma pentru soluționa
rea crizei au intrat într-o nouă eta
pă, mult prelungită peste previziu
nile inițiale. Reprezentanții celor pa
tru partide ale precedentei coaliții 
guvernamentale de „centru-stînga' 
(partidul democrat-creștin, partidul 
socialist, partidul social-democrat și 
partidul republican) au purtat în a- 
ceastă perioadă tratative în vederea 
ajungerii la un acord asupra pro
gramului viitorului guvern pe care 
fostul premier Aldo Moro a fost în
sărcinat să-l formeze.

Potrivit relatărilor presei occiden
tale, negocierile se anunțau dificile 
încă din faza lor inaugurală. Agen
ția Associated Press, de pildă, apre
cia că, în ciuda faptului că toate 
cele patru partide s-au declarat fa
vorabile unei reconstituiri a coali
ției, observatorii politici din capitala 
italiană s-au manifestat „reținuți în 
a prezice un succes sigur". După 
patru zile de discuții, cînd conform 
prevederilor de la deschiderea lor 
ar fi urmat ca ordinea de zi a con
vorbirilor să fie epuizată, agenția 
Ansa transmitea că „tratativele în
tre delegațiile celor patru partide 
pentru constituirea unui nou guvern 
sub președinția lui Moro se anunță 
de lungă durată, mai mult decît se 
credea la început".

Această prelungire a colocviilor 
cvadripartite se datorește, după cum 
arată ziarele italiene și din alte țări 
occidentale, dificultăților întîmpinate 
în realizarea unei înțelegeri asupra 
unor probleme importante, în spe
cial social-economice. După cum se 
știe, motivul imediat al declanșării 
crizei guvernamentale l-a constituit 
votul din Camera deputaților privind 
alocațiile bugetare pentru școlile 
particulare, în majoritate catolice, 
cînd deputății socialiști, social-de- 
mocrați și republicani, deci a trei 
partide din coaliție, s-au abținut de 
a-și da adeziunea la acordarea a- 
cestor subvenții. „Pentru a evita cri
za — scria ziarul „LE MONDE" refe- 
rindu-se la înfruntarea de curente și 
tendințe din sînul partidelor din 
coaliția guvernamentală — ar fi tre
buit fie ca partidul democrat-creștin 
să renunțe, fie ca socialiștii lui Nenni 
să accepte alocațiile bugetare. 
Democrat-creștinii nu puteau re
veni asupra hotărîrii lor fără 
a-și pierde autoritatea, precum și

a subliniat necesitatea imperioasă a 
dezarmării generale și totale. El a 
relevat, de asemenea, importanța în
făptuirii măsurilor care să contri
buie la destinderea încordării inter
naționale și la consolidarea încrede
rii între state. Reprezentantul 
U.R.S.S., S. K. Țarapkin, luînd cu
vîntul a declarat că lichidarea bom
bardierelor va constitui începutul li
nei dezarmări reale și că această 
măsură ar îngrădi posibilitatea de
clanșării unui război mondial.

în cuvîntarea sa, reprezentantul 
S.U.A., Timberlake, fără a obiecta 
împotriva a însăși ideii de lichidare 
a bombardierelor, s-a pronunțat 
numai pentru lichidarea bombar
dierelor de tip învechit. Poziția a- 
mericană a fost sprijinită de dele
gații Canadei și Angliei.

forme de control, ceea ce constituie 
un argument în plus în favoarea 
realizării cît mai curînd posibil a 
acestei măsuri. El a relevat că în 
privința controlului aplicării acestei 
măsuri, poziția celor două mari pu
teri — U.R.S.S. și S.U.A. — pare a 
fi identică, și anume supravegherea 
la fața locului a felului cum se des
fășoară în practică distrugerea fizică 
a bombardierelor declarate.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
sugerat că aplicarea acestei măsuri 
să fie însoțită și de alte măsuri, 
cum ar fi lichidarea bazelor mili
tare de pe teritorii străine pe care 
sînt staționate bombardiere aparți- 
nînd altor state. Vorbitorul a arătat, 
că bazele existente în Europa, cît și 
în alte regiuni ale lumii reprezintă 
o sursă de încordare care pericli
tează securitatea internațională, in
clusiv securitatea statelor pe terito
riul cărora se află asemenea baze. 
..După părerea noastră, a spus el. și 
în acest domeniu există premise 
reale de natură să promoveze cauza 
dezarmării“.

cu reprezentanții Greciei, Turciei și 
Marii Britanii la tratativele inițiate 
de Tuomioja în vederea reglementă
rii crizei cipriote. în aceeași zi, U 
Thant l-a primit pe Dean Acheson, 
trimisul special al președintelui 
Johnson, care participă, de aseme
nea, la convorbirile inițiate de me
diatorul Națiunilor Unite în Cipru.

sprijinul alegătorilor aflați sub in
fluența clerului. La rîndul lor, prie
tenii lui Nenni nu ar fi putut face în 
mod public față onorabilă fără a 
risca o nouă sciziune". Potrivit co
tidianului londonez „FINANCIAL 
TIMES', „divergenta de vederi dintre 
partenerii coaliției asupra politicii 
economice este însă cauza reală a 
demisiei lui Moro". Această demisie 
— adaugă ziarul amintind că econo
mia italiană străbate în ultimul timp 
o perioadă de dificultăți cu scăderea 
investițiilor și dezechilibrul balanței 
de plăti — „a suprapus o criză 
politică crizei economice pe care 
guvernul de centru stînga din Italia 
încerca să o combată în ultimele 
luni". „Asupra a trei puncte, scrie 
cotidianul „PAESE SERA", tratativele 
cvadripartite pentru formarea gu
vernului și anume programarea 
economică, legea urbanistică și 
subventionarea de către stat a șco
lilor particulare, s-au vădit contras
tele cele mai greu de rezolvat".

Comentînd ritmul lent de reali
zare a acordului pentru refacerea 
coaliției precedente, ziarul „LA 
STAMPĂ" observa într-un articol 
recent că „declarațiile participanți- 
lor la tratative au devenit mai 
evazive pe măsura trecerii zile
lor", deși „toate cele patru dele
gații au confirmat voinfa lor de a 
ajunge la un consens, toate patru se 
consideră în continuare angajate 
în politica de centru stînga*. Intr-o 
corespondență din Roma, ziarul „DIE 
TAT" aprecia că „sîmburele crizei 
politice îl formează faptul că parti
dele guvernului de centru stînga nu 
au ajuns la o înțelegere în ce pri
vește destinul reformelor sociale. 
Democrat-creștinii înclină spre o 
amînare a planurilor costisitoare 
cum ar fi cel al planificării urbane, 
care implică exproprierea unor mari 
suprafețe de pămînt ce ar trebui 
plătite de stat. Socialiștii înclină 
spre realizarea concomitentă a unor 
măsuri de estompare a conjuncturii 
și de reforme sociale".

După cum subliniază presa italia
nă, la un prim acord s-a ajuns la 
începutul acestei săptămîni,' îndeo
sebi în ceea ce privește problemele 
situației politice generale. In legă
tură cu problemele economice, presa 
menționează că s-a acceptat prin
cipiul priorității măsurilor conjunc- 
turale față de reforme, ceea ce con
stituie, după cum scriu ziarele de 
stînga, o expresie a presiunii cen
trului și dreptei democrat-creștine 
asupra socialiștilor lui Nenni.

Alex. ȘERBAN

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Agenția americană de presă United 
Press International transmite : Mi
nisterul Comerțului al S.U.A. a anun
țat miercuri că a adăugat mii de 
produse pe lista mărfurilor care pot 
fi exportate fără licență în Romî- 
nia. Această măsură situează Romî- 
ni,a în aceeași categorie cu Polonia

Recent grațiat, marele pictor mexican David Aliaro Siqueiros este pur
tat pe brațe de priet&«i și admiratori, la ieșirea din închisoare

DUPĂ VIZITA LUI
într-un comentariu pe marginea vizi

tei lui Spaak la Bonn, agenția France 
Presse transmite :

„Vizita de 24 de ore, și de altfel 
cu caracter privat, pe care Paul Henry 
Spaak, ministrul belgian al aface
rilor externe, a făcut-o la Bonn, nu 
s-a soldat cu nici un rezultat concret. 
Această vizită, se arată în cercurile po
litice, a permis o serie de schimburi de 
vederi cu caracter explorator, consacrate 
problemelor vest-europene și atlantice 
și là care au participat cancelarul Lud
wig Erhard, ministrul federal de externe, 
Gerhard Schröder și dr. Konrad Ade
nauer. în ce privește problemele vest- 
europene, se afirmă, în aceste cercuri, 
ambele părți și-au exprimat convingerea 
că drumul spre uniunea politică trebuie 
deschis în cadrul „celor, șase“. După cît' 
se pare, Erhard a explicat interlocutoru
lui său că, deși proiectele sale — con
vocarea unei conferințe a șefilor de gu-' 
verne ai „celor șase“, înscrierea proble
mei uniunii politice pe ordinea de zi a 
unui consiliu ministerial — s-aii bucu-
rat pînă în prezent dè un ecou redus, el 
are intenția de a-și continua eforturile...

A fost de asemenea examinată pro
blema alianței atlantice. Convorbirile 
par să fi permis să se constate concor
danța de idei a interlocutorilor în-legă- cleare multilaterale.

Rhodesia de sud : ,;o problemă 
Cereri în favoarea unui sistem 
economice echitabile

spinoasă*' 
de relații

După opt zile de dezbateri, miercuri 
seara s-a încheiat la Londra Confe
rința primilor miniștri ai celor 18 
state din Commonwealth. încă din 
ajunul conferinței, majoritatea ziare
lor engleze și occidentale preziceau 
că problema Rhodesiei de sud va do
mina lucrările acestei întîlniri. In a- 
precierile presei se menționa și pozi
ția țării gazdă, care, avînd în vedere 
implicațiile neplăcute ale problemei, 
ar fi preferat ca ea să fie doar evo
cată spre sfîrșitul conferinței și să 
dețină un loc secundar pe ordinea de 
zi. Dar la insistențele reprezentanți
lor țărilor africane, premierul englez 
a acceptat ca discuția chestiunii sud- 
rhodesiene să înceapă după tradițio
nalul tur de orizont asupra situației 
internaționale.

în ce stadiu a ajuns în fața confe
rinței „spinoasa problemă“ a Rhode
siei de sud ? Pe scurt, problema 
constă în refuzul de a acorda popu- 

■ lației africane (de peste trei milioa
ne și jumătate locuitori, alături de 
care trăiesc ceva mai mult de două 
sute de mii de cetățeni de prove
niență europeană) dreptul să-și con
ducă singură destinele spre libertate 
și independență. Prin manevra așa- 
zisei proclamări unilaterale a inde
pendenței față de autoritățile colo
niale, cercurile reacționare din Rho
desia de sud încearcă să-și perma
nentizeze dominația asupra acestui 
teritoriu. Primul ministru al Rhode
siei de sud, Ian Smith, considerat; 
chiar în partidul guvernamental, re
prezentant al aripii „dure“, a decla
rat că nu este dispus să vadă instau
rat un guvern al majorității afri

în ce privește comerțul cu Statele 
Unite.

Statele Unite au consimțit să eli
bereze licențe pentru un număr de 
instalații industriale americane de 
care este interesată Romînia.

Aceasta este o urmare a acorduri
lor încheiate între S.U.A. și R.P. 
Romînă cu privire la lărgirea co
merțului dintre cele două țări.

SPAAK LA BONN
tură cu necesitatea reorganizării 
N.A.T.O. Se crede a ști că argumentele 
germane referitoare la o eventuală par
ticipare a Belgiei la forța navală nu
cleară multilaterală — sistem pe care 
conducătorii de la Bonn îl sprijină cu 
căldură — s-au bucurat de un ecou 
foarte redus“.

Ședința cabinetului 
vest-german

BONN 16 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc.la Bonn o întrunire a 
Consiliului de Miniștri vest-german. 
După cum a declarat purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului, „Con
siliul a aprobat în unanimitate par
ticiparea R.F.G. la forțele nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.“. Purtă
torul de cuvînt a subliniat că 
Bonn-ul consideră forțele nucleare 
multilaterale ca un factor menit a 
duce la așa-zisa „uniune politică“ 

' vest-eui'opeană. Observatorii re
marcă că, în afară de R.F.G., nici un 
guvern din țările membre ale 
N.A.T.O. nu și-a exprimat pînă în 
prezent în mod clar adeziunea la 

, planul privind crearea forțelor mi

cane. Un regim de represiuni este 
pus în aplicare pentru înăbușirea 
mișcării de eliberare din țară.

Dînd glas neliniștei față de situa
ția explozivă din Rhodesia de sud, 
reprezentanții celor 7 state africane, 
prezenți la conferința de la Londra, 
au insistat asupra necesității de a se 
convoca de urgență o conferință 
constituțională cu reprezentarea tu
turor grupărilor politice din această 
colonie. Președintele Ghanei a pro
pus ca în rezolvarea unor astfel de 
probleme să se adopte principiul că 
majoritatea conduce și minoritatea 
este ocrotită. Pentru eventualitatea 
că Smith își va pune totuși planu
rile în aplicare, s-a preconizat de 
către unii reprezentanți africani ca 
guvernul acestuia să nu fie recu
noscut de nici un membru al Com- 

: monwealthului și să se exercite a- 
supra lui toate formele de presiuni 
economice și financiare. Aceste 
luări de poziție n-au rămas fără ur
mări ; Smith, încercînd evident să 
nu întindă prea mult coarda, s-a 
grăbit să afirme că chestiunea „in- 

. dependenței unilaterale" nu ar fi ar
zătoare. Tocmai ca urmare a 
deosebirilor de vederi, mai ales în 
problema Rhodesiei de sud, redac
tarea definitivă a comunicatului fi
nal s-a prelungit pînă miercuri sea
ra. Comunicatul menționează că pri
mii miniștri ai Commonwealthului 
se pronunță pentru constituirea u- 
nui guvern în Rhodesia de sud, re- 
prezentînd majoritatea populației, 
precum și faptul că premierul bri
tanic „s-a angajat numai să ia în 
considerare opiniile colegilor lui“.

Azi începe la Cairo 

CONFERINȚA AFRICANĂ 
LA NIVEL ÎNALT

CAIRO 16 (Agerpres). — Confe
rința șefilor de state și guverne ai 
țărilor africane se află în centrul a- 
tenției observatorilor de politică ex
ternă din Africa. La Cairo au con
tinuat să sosească la 16 iulie, șefi de 
state, de guverne sau reprezentanți 
din țări africane. După ce s-a a- 
flat că în urma numeroaselor ' o- 
biecțiuni ale șefilor de state și gu
verne din Africa primul ministru al 
Congoului a renunțat să participe 
la conferință, regele Hassan al 
II-lea al Marocului a anunțat că va 
sosi la Cairo.

A. Gizenga a sosit 
la Leopoldville

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres). 
Agenția France Presse anunță că 
Antoine Gizenga, continuatorul cau
zei lui Lumumba și conducătorul 
Partidului solidarității africane, a 
sosit joi după-amiază la Leopold
ville.

Gizenga a fost eliberat în dimi
neața zilei de 15 iulie din închi
soarea de pe insula Bolabemba unde 
a fost deținut timp de doi ani.

DECLARAȚIA COMUNĂ
A DELEGAȚIILOR P. C. U. S.
Si P. S. DIN JAPONIA

MOSCOVA 16 (Agerpres). TASS 
transmite că a fost semnată decla
rația comună cu privire la convor
birile dintre o delegație a P.C.U.S., 
în frunte cu A. I. Mikoian, și o dele
gație a Partidului Socialist din Ja
ponia, în frunte cu secretarul gene
ral al partidului, Tomomi Narita, 
care s-a aflat în U.R.S.S. la invita
ția C.C. al P.C.U.S. între 29 iunie 
și 15 iulie. Membrii delegației P. S. 
din Japonia au fost primiți și de 
către N. S. Hrușciov. Cele două 
părți, se arată în declarația comună, 
și-au exprimat convingerea că pe 
viitor, în procesul dezvoltării co
existenței pașnice, relațiilor priete
nești și de bună vecinătate dintre 
cele două țări vor fi create condi
țiile care să asigure apropierea con
tinuă dintre Japonia și U.R.S.S.

Convenția republicană a desemnat 
pe Goldwater candidat prezidențial

SAN FRANCISCO 16 (Agerpres).— 
Senatorul Barry Goldwater din 
Arizona a fost desemnat miercuri 
seara candidat prezidențial republi
can la congresul național al partidu
lui. El a obținut 883 de voturi față 
de 214 voturi întrunite de rivalul 
său, guvernatorul William Scranton, 
din Pennsylvania.

Goldwater, a cărui desemnare era 
prevăzută, reprezintă aripa conser
vatoare a partidului. Scranton, re- 
prezentînd elementele moderate din 
partidul republican, și-a început 
campania prea tîrziu pentru a mai 
putea răsturna tendința spre Gold
water manifestată în rîndurile parti- 
cipanților la congres. îndată după 
închiderea scrutinului, Scranton s-a 
urcat la tribună declarînd că va 
sprijini pe candidații republicani de
semnați de congres și a făcut un apel

în comunicat este condamnată 
politica rasistă a guvernului din Re
publica Sud-Africană.

Conferința s-a ocupat apoi de 
chestiunea relațiilor economice în 
sînul Commonwealthului. încă îna
inte de reuniunea de la Lon
dra, în presă a fost menționat 
un proiect al primului ministru 
britanic de „dezvoltare a asis
tenței tehnice și financiare în
tre membrii Commonwealthului 
spre a lupta împotriva subdezvoltă
rii și a înlătura prăpastia primejdi
oasă între membrii săi bogați si să
raci“. „Din punct de vedere econo
mic — menționa ziarul „Scotsman“ 
— existența țărilor în curs de dez
voltare, care duc o luptă grea împo
triva sărăciei și foametei, paralel cu 
existența țărilor bogate ale Com
monwealthului, cum sînt Canada, 
Australia și Noua Zeelandă, consti
tuie o problemă serioasă“.

Venită la puțină vreme după Con
ferința pentru comerț și dezvoltare, 
discutarea acestei probleme a pro
vocat controverse aprinse. în virtu
tea vechilor relații din cadrul fos
tului imperiu colonial, produsele 
țărilor ce și-au căpătat indepen
dența au continuat să circule 
spre piața vechii metropole. Dar 
prețurile acestor produse supor
tă încă presiunea vechilor re
lații dezavantajoase, îngreunînd con
siderabil tinerelor state posibilitatea 
lichidării subdezvoltării economice, 
în aria geografică a Common
wealthului se îndreaptă și acum cea 
mai mare parte a exporturilor de 
capitaluri engleze, un procent ridi
cat din volumul comerțului exterior 
britanic. După cum arată presa 
engleză, membrii Commonwealthu
lui, care sînt preocupați de transfor
marea economiei înapoiate a ță
rilor lor, doresc nu „concesii cari
tabile", ci stabilirea unui sistem de 
relații economice echitabile. Pro
iectul de asistență economică mu
tuală al șefului guvernului en

Funeraliile lui
PARIS 16. Corespondentul Ager

pres, T. Vornicu, transmite : Joi 
după-amiază au avut loc la Paris 
funeraliile- lui Maurice Thorez, 
președintele Partidului Comunist 
Francez, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

O mulțime imensă de oameni s-a 
adunat pe strada Chateaudun în fața 
sediului C.C. al P.C. Francez și în 
cartierele învecinate. Circulația a 
fost oprită. Din Paris, din suburbiile 
lui proletare, din toate colțuri] a 
-Franței, au sosit aici reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

în sala acoperită cu crep negru a 
sediului C.C. al P.C. Francez, prin 
fața sicriului lui Maurice Thorez, 
oamenii muncii au continuat să trea
că în tăcere. Reprezentanții partide
lor comuniste frățești au dat ulti
mele onoruri eminentului activist al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Partidul Muncitoresc Romîn a fost 
reprezentat la funeraliile lui Mau
rice Thorez de o delegație com
pusă din tovarășii Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., și Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București. Joi dimineața to
varășii Dumitru Coliu și Marin 
Rădoi au prezentat condoleanțe 
membrilor Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Francez, au depus o coroană 
de flori și au făcut de gardă la ca
tafalc.

Ultima gardă de onoare a fost for
mată de conducătorii P.C. Francez.

Ora 15 (ora Parisului). Sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Maurice 
Thorez drapat în roșu peste care se 
află eșarfa de deputat a președinte
lui P.C. Francez este scos de la sediul

Poziția Mexicului 
față de reuniunea 0. S. A.

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Ministrul afacerilor externe 
al Mexicului, Gorostiza, a declarat 
că Mexicul se va opune aplicării de 
sancțiuni Cubei dacă o asemenea 
hotărîre va fi luată la reuniunea 
Organizației Statelor Americane, 
care va avea loc săptămîna viitoare, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
Gorostiza a spus că el nu va parti
cipa la reuniunea O.S.A. După cum 
se știe, Mexicul s-a abținut de la 
vot cînd la O.S.A. a fost pusă ches
tiunea convocării acestei reuniuni.

la unitatea partidului. Scranton a 
propus apoi într-o moțiune ca de
semnarea lui Goldwater să fie una
nimă. Desemnarea lui Goldwater a 
fost imediat urmată de o manifes
tație antisegregaționistă în jurul lui 
„Cow Palace“, unde are loc congre
sul și la care au participat tineri 
albi și negri.

Unul din primele ecouri la desem
narea senatorului Goldwater provine 
din partea lui John Bailey, pre
ședintele comitetului național al 
partidului democrat, care a declarat 
că partidul republican „a trecut în 
mîinile unei minorități. Obiectivul 
candidatului desemnat este de a di
viza mai curînd decît de a uni țara, 
și filozofia sa a fost descrisă de 
membrii propriului său partid ca o 
amenințare la adresa păcii și a pro
gresului Statelor Unite1.

glez era menit să asocieze mai direct 
la această asistență fostele do- 
minioane (Canada, Australia, Noua 
Zeelandă). Comunicatul final nu 
dă vreo indicație asupra concre
tizării acestor proiecte. în ce pri
vește fostele dominioane, observato
rii de presă menționează „măsurile 
acestora de descurajare a exportato
rilor britanici“ date fiind relațiile 
cu alți parteneri occidentali. Aceasta 
pune desigur sub semnul întrebării 
participarea „membrilor bogați" ai 
Commonwealthului la amintitele 
proiecte. Originea dificultăților tre
buie căutată și în altă parte. ,.O 
fracțiune importantă a partidului 
conservator — menționează „Le Fi
garo“ — nu s-a consolat încă cu 
dispariția imperiului“.

Referitor la chestiunile economice, 
comunicatul final menționează nece
sitatea intensificării schimburilor co
merciale și reducerii decalajului în
tre țările dezvoltate și statele în 
curs de dezvoltare.

în lumina acestor rezultate, presa 
occidentală încearcă să facă un bi
lanț al celei de-a 13-a conferințe 
postbelice a Commonwealthului. 
Mulți comentatori se întreabă dacă 
a fost bine inspirat să se convoace 
reuniunea de la ' Londra cu cîteva 
luni înaintea alegerilor, mai ales 
dacă se ține seama că ultimele doua 
reuniuni, cea din 1961 și cea din 
1962, au rezervat surprize neplă-' 
cute : excluderea Uniunii sud-afri- 
cane și protestul aproape unanim 
al statelor Commonwealthului 
împotriva intenției de aderare a An
gliei la Piața comună.

întrebarea pusă în preajma con
ferinței de majoritatea comentatori
lor de presă „Ce perspective are 
Commonwealthul ?“ rămîne des
chisă, reuniunea încheiată eviden
țiind. doar numeroasele probleme ri
dicate de delegați și care se mențin 
în continuare pe agendă.

Petre STĂNCESCU

Maurice Thorez
C.C. al P.C. Francez și depus pe un 
car funebru. Carul este urmat de 
membrii familiei defunctului, con
ducători ai partidului, deputați și 
senatori, reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești frățești, 
de o mare mulțime. Cortegiul fune
rar s-a îndreptat încet spre cimiti
rul Père Lachaise. Cortegiul a 
ocupat întreaga lățime a străzilor 
pe care le-a urmat — Lafayette, 
bulevardul Magenta, strada Repu
blicii, bulevardul Meniimontant. 
Toate aceste străzi, lungi de mai 
mulți kilometri, erau ticsite de lume.

La mitingul de doliu, care a avut 
loc la cimitirul Père Lachaise, a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, care a evocat activitatea lui 
Maurice Thorez, arătînd că „durerea 
încercată astăzi de comuniști este 
prea mare pentru a putea fi expri
mată . în cuvinte. Toți comuniștii, 
toți oamenii muncii, toți republica
nii, sînt cuprinși de durere“.

Scumpe Maurice, a spus Waldeck 
Rochet, cu durere în inimă îmi iau 
rămas bun de la tine în numele Co
mitetului Central al partidului. Ai 
întruchipat cele mai bune tradiții 
revoluționare și cele mai înălțătoa
re aspirații ale mișcării muncitorești 
franceze. Vom urma gloriosul tău 
exemplu, luptînd pentru cauza păcii 
și libertății, cauza Franței și comu
nismului, căreia i-ai slujit cu atî- 
ta abnegație.

La mitingul de doliu au mai luat 
cuvîntul Mihail Suslov, membru al 
Prezidiului și secretar al C. C. al 
P.C.U.S., și Benoit Frachon, secretar 
general al Confederației Generale a 
Muncii din Franța.

Mitingul de doliu a luat sfîrșit. 
Corpul neînsuflețit al lui Maurice 
Thorez a fost, apoi, înmormîntat 
lîngă zidul comunarzilor, unde au 
căzut ultimii apărători ai Comunei 
din Paris, unde se află înmormîn- 
tați Henri Barbusse, Marcel Cachin 
și alți luptători eminenți pentru 
cauza clasei muncitoare din Franța.

Cârti rominesti donate 
Bibliotecii naționale a Greciei

ATENA 16. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : La 
16 iulie, Mircea Bălănescu, ambasa
dorul R. P Romîne în Grecia, a 
predat Bibliotecii naționale a Gre
ciei un număr important de cărți 
de literatură, știință și artă romi- 
nească donate de Biblioteca Centra
lă de Stat a R. P. Romîne. La 
festivitățile care au avut toc cu 
acest prilej, au participat prof. 
M. Dendias, președjnțele Consiliului 
de conducere al Bibliotecii naționa
le a Greciei, M. Fotiadis, directorul 
general al bibliotecii, reprezentanți 
ai Ministerului Educației și alte 
personalități ale vieții culturale din 
Grecia. Luînd cuvîntul, Mircea Bălă
nescu și-a exprimat convingerea că 
donația de cărți va contribui la o mai 
bună cunoaștere a vieții și preocu
părilor actuale ale poporului romîn, 
înscriindu-se în eforturile pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două popoare.

în cuvîntul lor prof. Dendias și 
Fotiadis au exprimat mulțumiri căl
duroase pentru donația de cărți, 
subliniind necesitatea dezvoltării pe 
mai departe a cunoașterii reciproce 
între popoarele grec și romîn.

SCURTE ȘTIRI;
LONDRA. S-a anunțat oficial că la 

27 iulie Richard Butler, ministrul a- 
facerilor externe al Marii Britanii, va 
pleca într-o vizită oficială de cinci 
zile în Uniunea Sovietică.

CAIRO. Agenția M.E.N. relatează 
că disputa de frontieră dintre Algeria 
și Maroc a fost rezolvată definitiv în 
cadrul subcomitetului Consiliului mi
niștrilor afacerilor externe ai Organi
zației Unității Africane.

BRAZZAVILLE. S-a anunțat că 
guvernele Republicii Congo (Brazza
ville) și Republicii Democrate Viet
nam au hotărît să stabilească relații 
diplomatice și să facă schimb de re
prezentanți diplomatici la nivelul am
basadorilor.

NEW YORK. Miercuri au fost lan
sate de Ia baza din Wallops Island 
(statul Virginia — S.U.A.) șapte ra
chete meteorologice pentru studierea 
straturilor superioare ale atmosferei și 
ionosferei. Cu ajutorul injectoarelor 
instalate la bordul rachetelor s-au 
pulverizat nori de sodium, care au pu
tut fi fotografiați și studiați de pe Pă
mînt.

BUENOS AIRES. Juan Cora, de
putat în Parlamentul argentinean din 
partea partidului socialist, a prezentat 
un proiect de lege pentru exproprierea 
și naționalizarea unor societăți străine. 
Printre acestea figurează o serie de 
întreprinderi cu capital britanic și a 
merican.

PARIS. Au început lucrările sesiunii 
Consiliului Ministerial al Uniunii Eu
ropei Occidentale (U.E.O.), organizație 
din care fac parte cele șase țări mem
bre ale Pieței comune și Marea Bri- 
tanie. Prima zi a dezbaterilor a fost 
consacrată examinării unor probleme 
politice, printre care relațiile Est-Vest, 
problema germană, situația din Cipru, 
situația politică din Africa și sud-estu! 
Asiei.
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