
Anul XXXIII Nr. 6322

-i-

X;

iSărorgan al Comitetului Central al P.M.R

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA !

'nieia
Duminică 19 iulie 1964

culturală infernafio-

de radlobiologie în 
specialiștilor (pag.

® Probleme 
discuția 
2-a).

• Din via|a
nală (pag. 3-a).

In ziarul d@ azi

4 PAGINI

• H. Liman : Nofe de drum — 
„A fost odată".,, țl Danemarca 
de azi (pag. 4-a).

Proiectarea localurilor comerciale RECOLTAREA
s; feti c și rezolvate. Dacă unele comerciale trimit încă spre proiecte nesatisfăcătoare, se întîmplă în bună mă-

practic
modern

car- stil încă

Rețeaua comercială se extinde an de an în întreaga țară. Paralel se modernizează magazinele vechi, care nu mai corespund cerințelor actuale în ce privește aspectul, organizarea interioară. în 1963, volumul fondurilor de investiții destinate spațiilor comerciale a fost de peste 11 ori mai mare decît în 1958. Aproape nu există oraș în 1 ijare să nu fi apărut magazine noi, frumoase, moderne — expresie a artei arhitectonice actuale, dar și localuri confortabile menite să îmbunătățească mereu deservirea consumatorilor. Cîte o dată însă, în proiectarea și executarea noilor cartiere s-a neglijat construcția unităților comerciale. Se construiau în- tr-un loc sau altul, ca în Balta Albă, Drumul Taberei din Capitală, la Hunedoara, Iași ș.a., zeci de blocuri de locuințe, fără a se ține seama de necesitatea ca noii locatari să se poată aproviziona chiar în tierul lor. Urmările acestui de proiectare se mai facsimțite ; înlăturarea lor trebuie să stea atît în atenția proiectanților, cît și a beneficiarilor. Astăzi nu se mai poate concepe schiță de sistematizare a unui oraș sau proiect de cartier nou care să nu prevadă de la bun început localuri destinate activității comerciale. Ministerul Comerțului Interior urmărește activ, de la studiul de sistematizare și pînă la realizarea construcțiilor, darea în folosință a spațiilor comerciale o dată cu locuințele. în sprijinul acestor acțiuni vin și unele sfaturi populare și direcții comerciale, care trimit la avizare proiecte bune, întocmite pe baza unui studiu temeinic. Astfel procedează, printre altele, Sfatul popular al Capitalei, sfaturile regionale Cluj, Dobrogea.Rezolvarea acestei probleme nu e- puizează însă măsurile necesare pentru îmbunătățirea radicală a activității în domeniul proiectării comerciale, întrucît se mai elaborează proiecte necorespunzătoare, care nu rezolva organizarea interioară a magazinelor, nu țin seama de legăturile funcționale firești ce se creează în cadrul unui complex comercial. Așa s-au prezentat inițial proiectele pentru un complex comercial în orașul Victoria, regiunea Brașov, restaurantul-terasă „Căprioara“ la Piatra Neamț, complexul de alimentație publică la Galați etc. Firește, ele au trebuit să fie îmbunătățite, cheltuindu-se astfel timp și muncă în plus. Unele sfaturi populare regionale, ca acela din Maramureș, trimit documentații incomplete, fără a fi studiat temeinic eficiența economică a lucrărilor, în vederea îmbunătățirii proiectării. Ministerul Comerțului Interior a
« t:at întocmirea de proiecte tip, de<at o serie de masuri utile : a ini-

eci- 
-,e.
■y

‘ -oiecte directive, care constituie un •ețios ajutor pentru proiectanți, a ■laborat normative privind organizarea interioară a magazinelor, elemente pentru construcție, mobilier, instalații.în proiectarea spațiilor comerciale mai apar însă probleme care se cer

studiate direcții avizare aceasta sură din pricină că ele nu și-au asigurat cadre îndeajuns de calificate, care să știe ce să ceară proiectanților și să poată urmări cu competență realizarea proiectelor. Așa se face că unii beneficiari nu dau proiectantului o tematică detaliată, corespunzătoare investițiilor, considerînd că se pot limita la a-i indica doar profilul unității pe care vor s-o construiască și suprafața ei. în alte cazuri, proiectele neizbutite au ca sursă a deficiențelor insuficienta specializare a proiectanților din institute în construcțiile comerciale. în asemenea cazuri proiec- tanții șovăie atunci cînd e vorba să ia poziție față de tematica dată de beneficiar, nu contribuie la îmbunătățirea ei. Ministerul Comerțului Interior a propus sfaturilor populare regionale să înființeze, în cadrul organizațiilor de proiectare pe care le tutelează, colective specializate. în felul acesta se vor evita greșeli în proiectare, adesea elementare.Beneficiarul are obligația de a da toate indicațiile necesare pentru ca viitorul local comercial să corespundă cerințelor. Și din partea proiectanților se așteaptă însă o contribuție personală — fantezie, soluții ingenioase și economice, care să satisfacă nu numai din punct de vedere estetic, ci și, mai ales, funcțional. Dar nu numai atît : în conceperea și proiectarea unei unități comerciale sau a unui depozit, și unii și alții trebuie să țină seama de evoluția rapidă a formelor de organizare interioară a unităților, cît și a acelora de desfacere a mărfurilor. Proiectele trebuie gîndite tocmai în perspectiva evoluției, așa fel îneît construcțiile realizate astăzi să conțină de pe acum elemente care vor permite transformarea lor în pas cu cerințele unor etape viitoare.Există o corelație strînsă între proiectarea spațiilor comerciale și aceea a mobilierului destinat unităților din comerț. Este neapărat necesar ca una să țină seama în a- mănunt de cealaltă. Dar cele două sectoare nu-și desfășoară totdeauna activitatea în deplină concordanță. Se discută mult despre modelarea și tipizarea mobilierului de magazin pe măsura tipizării spațiilor comerciale, dar, practic, în ciuda faptului că în cadrul CSCAS a luat ființă Institutul de proiectări și construcții tipizate, rezultate încă nu se văd. Se impune ca forurile de resort să-și îndrepte atenția spre pregătirea rapidă și temeinică a unor cadre de specialiști, spre crearea unor prototipuri de piese care să poată fi adaptate în magazine de profiluri diferite. Tipizarea nu exclude, firește, varietatea soluțiilor. Deocamdată, specializarea în mobilier comercial se face pe parcurs în institutele de proiectare. Atît producția de serie, cît și realizarea impun crearea unei școli speciale. Este nevoie, de asemenea, terul Comerțului Interior să pună la îndemîna proiectanților un nomenclator de mobilier ; un astfel de nomenclator este în pregătire, dar a- pariția lui întîrzie.Măsoară de multe ori și croiește o singură dată — noscută zicală, surători corecte, proiectării, revine atît direcțiilor comerciale, proiectanților, cît și forurilor de avizare. Aceasta creează premisele necesare pentru a se asigura constructorului posibilitatea de a „croi“ impecabil localuri comerciale elegante, confortabile.

unicatelorca Minis-
glăsuiește o cu- Grija unei mă- încă din faza
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PRIMĂ LINIE TEHNOLOGICA PENTRU
PRODUCEREA CĂRĂMIZILOR MAGNEZÎTICE

M

de materiale de 
funcțiune

Tn cadrul întreprinderii 
construcții din Dej a intrat în 
prima linie tehnologică din țară pentru 
producerea cărămizilor magnezitice. Noua 
linie, cu o capacitate anuală de 11000 
tone, este înzestrată cu un cuptor rotativ 
pentru arderea magnezitei, o stație de 
granuläre și amestecare a materialelor, un 
tunel uscător, precum și un altul necesar 
arderii cărămizilor la temperaturi înalte. 
Cuptoarele sînf dotate cu instalații auto-

reglare a . temperaturii de ar-mate de;
dere, precum și cu aparatură modernă de 
măsură și control. Datorită rezistentei la 
temperaturi foarte înalte, de peste 2 000 
grade Celsius, cărămizile refractare mag
nezitice, produse de către această între
prindere, își găsesc o largă folosire în 
industria metalurgică, la căptușirea cup
toarelor de ciment, de var, precum și 
pentru cele de topit sticla.

(Agerpres)
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La gospodăria colectivă Petrești, regiunea Argeș, recoltatul griului se 
desfășoară din plin. în urma combinelor paiele sînt strinse cu ajutorul 

balotierelor, pentru a se putea trece la arat
Foto : M. Andreescu

Agenda lucrărilor agricoleîn gospodăriile agricole de stat din Dobrogea s-a terminat recoltarea griului, iar în cele din regiunile București, Galați, Oltenia și Ploiești ea se apropie de sfîrșit.în întreaga țară, potrivit datelor Consiliului Superior al Agriculturii, pînă la 16 iulie grîul a fost recoltat de pe 60 la sută din suprafața cultivată, orzul și orzoaica de pe 71 la sută, iar mazărea de pe 67 la sută.Arăturile au fost executate pe 410 000 hectare, rezultate mai bune obținîndu-se în regiunile Galați, București și Dobrogea. Pe o parte din aceste terenuri au fost însămînțate plante de nutreț, îndeosebi porumb pentru siloz.Fînețele naturale au fost cosite în proporție de 50 la sută. în regiunile Crișana , Oltenia și Banat, această lucrare s-a realizat . în proporție de 70—80 la sută.în comparație cu suprafața mare de pe care s-a strîns pînă acum re
Cu secerișul termmat

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Folo
sind din plin mașinile, mecanizatorii, 
colectiviștii și lucrătorii gospodăriilor a- 
gricole de stat din raioanele Brăila și 
Făurei au reușit să termine recoltatul 
păioaselor de pe întreaga suprafață cul
tivată. In cele două raioane s-au eli
berat de paie peste 40 000 de ha și s-au 
arat aproape 30 000 ha. Au fost, de a- 
semenea însămînțate cu culturi duble 
15 200 ha.

•k

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Me
canizatorii și colectiviștii din raioanele 
Calafat, Corabia și Segarcea au terminat 
recoltatul cerealelor păioase de pe în
treaga suprafață cultivată — 29 200 hec
tare. Această lucrare se apropie de sfîr
șit și în raioanele Caracal și Băilești. 
Pînă acum în regiunea Oltenia s-a recol
tat 74 la sută din suprafața cultivată cu 
păioase.

★

FETEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In 
raionul Fetești s-au făcut din timp pre
gătiri temeinice pentru strîngerea recol
tei. Ieri, combinele au recoltat ul
timele hectare cu grîu și secară din cele 
peste 31 000 ha însămînțate. Printre gos
podăriile fruntașe sînt cele din Cocar- 
geaua, Făcăeni, Cegani, Vlădeni și altele.

ffiaerwe TURN'URI

Concursul cultural-artistic
aS pionierilor șiSîmbătă s-a încheiat in Capitală faza finală a Concursului cultural- artistic al pionierilor și elevilor, organizat de C.C. al U.T.M. și Ministerul Învățămîntului, în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. în ultima zi, în fața junilor s-au prezentat formații ale pionierilor și elevilor din regiunile Bacău, Banat, Brașov, Cluj, Dobrogea, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș- Autonomă Maghiară, Oltenia, Ploiești și Suceava.Cu prilejul încheierii concursului au luat cuvîntul Petru Enache, prim-
LA 45 000 DE ADRESE

elevilorsecretar al C.C. al U.T.M., Jean Li- vescu, adjunct al ministrului învăță- mîntului, Elena Poparad, secretar al C.C. al U.T.M., și Ion Berea, director general în Ministerul Invățămîntului. în aceeași seară la Palatul Pionierilor și Ia Casa de cultură a tineretului din raionul 16 Februarie au fost organizate un carnaval și o seară distractivă pentru pionierii și elevii participant la concurs. Formațiilor participante le-au fost atribuite premii și mențiuni.

Unități sanitare 
în construcțieîn Capitală se amenajează o serie de unități sanitare. Patru dintre acestea au fost terminate de curînd : un centru stomatologic — cu cinci unități de lucru și un laborator de tehnică dentară — situat la parterul blocului U 1 din șoseaua Mihai Bravu și trei dispensare de circumscripție, unul în cartierul Nițu Vasile, iar celelalte două pe șoseaua Mihai Bravu, la parterul blocurilor D 14 și U 1. Fiecare dispensar va deservi cîte două circumscripții sanitare și va avea servicii de medicină generală, pentru adulți și copii, cabinet stomatologic, laborator de analize curente și un serviciu logie.în raionul 23 August, Tineretului, se apropie lucrările de construcție a unei policlinici care va acorda consultații la circa 50 000 de cetățeni.în apropiere de Piața Vitan a fost înălțată pînă la etajul I clădirea policlinicii raionului Tudor Vladimirescu. Pe strada Mihail Eminescu se află în construcție noua casă a stației de Salvare din Capitală.

dePe de
radio-strada sfîrșit

I —I N P I E

colta, căratul paielor, arăturile și treieratul măzărei sînt rămase în urmă. Consiliul Superior al Agriculturii recomandă. ca în săptămîna următoare în regiunile din sudul țării, unde recoltările se vor termina în cîteva zile, să se concentreze toate mijloacele pentru strînsul și transportul paielor în vederea intensificării a- răturilor. Să se urgenteze, de asemenea, treieratul mazărei, transportul și depozitarea în bune condiții a recoltei. în celelalte regiuni să se intensifice recoltările și să se asigure măsurile necesare pentru ca paralel să se desfășoare strîngerea paielor și arăturile de vară.Trebuie grăbite lucrările de strîn- gere și depozitare a fînurilor naturale și cultivate.Consiliul Superior al Agriculturii recomandă consiliilor agricole și unităților .agricole.^ocialiste .să acor-. de toată grija asigurării, condiționării și păstrării griului de sămînță. Alegerea terenurilor ce urmează să fie semănate în toamnă trebuie să se facă de pe acum, iar arăturile și celelalte lucrări. de pregătire a solului să se execute în condiții agrotehnice superioare.(Agerprés)

Librăria „Cartea prin poștă” cu sediul 
în Bucureșt’ își mărește lună de lună nu
mărul prietenilor din întreaga fără. Zilnic 
primește scrisori în care i.se solicită lu
crări din diverse domenii. La rindul ei, 
librăria trimite pentru informare liste cu 
noile apariții editoriale, prospecte. In pri
mul semestru al anului librăria a expe
diat 220 000 volume. In prezent, librăria 
„Cartea prin poștă" are legături strinse 
cu 45 000 de persoane — ingineri, tehni
cieni, agronomi, zootehniști, colectiviști, 
cadre didactice și personal medico-sani- 
far de la sate, lucrători din construcții și 
din sectorul forestier.

„îfrgul de fete 
de pe muntele Găina

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Ca în 
fiecare an, și azi are loc pe muntele 
Găina tradiționalul „tîrg de fete". 
Cu acest prilej, cooperația meșteșu
gărească organizează desfacerea u- 
nor obiecte specifice produse pe me
leagurile moților. Din Cluj, Turda, 
Cîmpia Turzii, Huedin au plecat în 
tot cursul zilei de sîmbătă autocare, 
autobuze, camioane și turisme încăr
cate cu excursioniști. In drum, mulți 
au vizitat Muzeul etnografic de la 
Lupșa, Casa memorială Avram Ian- 
cu de la Vidra, ghețarul de la Scări
șoara. Seara au poposit în fața unor 
focuri de tabără pe munte sau la 
poalele lui. Azi vor asista la evolu
ția unor formații artistice.

Policlinica „23 August" din Capitala

Azi sosirea în „Cursa Scînteii
„Cursei

deschisă.
întrecerea pentru cîștigarea 

Scînteii" continuă să rămînă
Ieri, în cea de-a Vl-a etapă a compe
tiției, disputată pe distanfa Sibiu-Pitești, 
victoria a revenit alergătorului G. Moi- 
ceanu, care conduce în clasamentul 
general cu un avans de 18 secunde 
față de I. Ardeleanu, aflat pe. locul li. 
Deoarece și alți cicliști fruntași se află 
la diferenfă de secunde fafă de lider, 
este de așteptat ca ultima etapă a 
competifiei, Pitești-Bucureșfi, să aibă 
o desfășurare disputată.

Cea de-a XVII-a édifié a „Cursei 
Scînteii" se va încheia astăzi. Sosi-

rea este programată în jurul orei 17 pe 
stadionul „23 August" din Capitală, 
înaintea meciului de fotbal dintre echi
pele Dinamo și Steaua, finalistele „Cu
pei R. P. Romîne".

Traseul pe care-l vor străbate c’cliștii 
de la intrarea în București pînă la sta
dion este următorul :■ Șoseaua Chitila- 
Piafa Chibrif-B-dul 1 Mai-B-dul Con- 
stantinescu-Arcul de 
Kiseleff-Calea V'ctoriei-B-dul 6 Marfie- 
B-dul Republicii-Piafa lancului-Șoseaua 
Miha; Bravu-sfrada Maior Coravu.

(Amănunte despre etapa de ieri în 
pag. Ill-a).

Triumf-Șoseaua

Fabrica de acid sulfuric de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu Măgurele Foto Gh. Vințilă

pțBsIjș

Țin în palmă un spic — pirită metali
feră ruptă din stratul galben, masiv, care 
acoperă cîmpia Bărăganului pe zeci de 
mii de hectare. Straturile de lut se suc
ced vertical, unele după altele, desco- 
perindu-ți dintr-o dată, ca într-o nesfîr- 
șită mină la zi, stratul de aur anual al 
cîmpiei. E un zăcămînt uriaș, ridicat parcă 
din adîncuri la suprafață, printr-o ciudat 
de ordonată mișcare tectonică, determi
nată de om, ce se repetă anual. Recolta 
se ridică în numai cîteva luni din pămînt, 
cu un foșnet mineral care amintește viața 
interioară a planetei, căpătînd la zi, 
coaptă de soare, puritatea de metal nob'1. 
Combinele par, în acest univers, ceea ce 
sînt ele de fapt, niște excavatoare har
nice mușcînd din zidul vegetal, în com
petiție spre orizontul solar care aici, în 
cîmpie, e tot de aur. Aurifer e și văzdu
hul. E un soare de Van Gogh, vibrat pe 
o pînză care ține dintr-o zare într-alta, 
cu tușe groase, roșii, puse cu cuțitul, care 
sînt focare de mișcare, cu densități al
bastre, care sînf nuclee de liniște, cu con
densări metalice de verde, care calmează 
temperatura, făcînd-o tonică. Un peisaj 
modern cu echilibru geometric între cu
lori, în care intră toate cuceririle de teh
nică și arfă... Confrunt această pînză cu 
o pînză andreesciană, vechea pînză a Bă- dulea I 
răganului de bălărie și țărînă, măreață 
în dezolarea și goliciunea ei, operă nu
mai a naturii, cuprinzînd omul ca pe un

fără istorie. Nici o verticală, 
rul devine o spălăcită foaie 
întinsă de-a dreptul pe cîmp.

Ce-ar putea să fie aici ? Impiegatul de 
mișcare, toropit de căldură, se retrage în 
gara pustie ca un han, după ce persona
lul de 7,25, chiuind către Ciulnifa, n-a lă
sat în stație pe nimeni. Lîngă peron cot- 
codăcesc în cuști de seîndură niște găini. 
Soția impiegatului udă tufănicile și lobi- 
dragii, din fereastra de la etaj și prepară 
ciorba pentru ora cînd sîrmele felegra-

Pînă și ce
de brusture

amănunt zoologic, între fluturi, fîntîni, pă
sări.

Cum arăta această cîmpie fără com
bine, fără turnuri de silozuri și fabrici, 
fără stațiuni de mașini și tractoare, fără 
„orășelele" fermelor, fără permanenta 
fertilă a omului de azi — sfăpîn nu nu
mai peste pămînt, dar și peste propriul 
lui destin ?

„Pe cea savană-nfinsă și cu sălbatic
nume,

„Lung ocean de iarbă, necunoscut
„ 'n 'ume' fului vor țiui singure. Vin apoi toamnele,

„O cumpănă se-nal|a aproape de ...................................... • •
un puf..."

Cum arăta cîmpia nu de sus, ci de la 
sol ? Alecsandri anunfase trenul ca pe un 
vehicul revolutionär, „un smeu cu-aripi 
de foc", împușcînd liniștea cîmpiei cu 
ierburi, hașurînd cu silueta de balaur în
tinderea nemișcătoare.

Să fi fost așa ?...

ÎN LINIȘTEA CÎMPIEI 
SE RIDICĂ UN TURN...

Transcriem, spre confruntare, dintr-un 
jurnal mai vechi :

... Băneasa ... Pasărea ... Brăneșfi ... Fun-

Trenul te abandonează în miezul de 
bălărie și fărînă răscoaptă al Bărăganului, 
mărginit de mirajele lui august, Pămînt

iernile, troienele de frunze și de omăt, 
viscolele sau ploile de mai, totul se în
scrie în marea calendaristică a firii, iar 
mersul trenurilor se modifică după ea.

Sînfem la Fundulea sau în oricare coif 
al Bărăganului, într-un sat, lîngă o haltă 
unde fiule liniștea, peste care vin toam
nele, troienele de frunze și omăt, peste 
care...

Ce-ar putea să fie aici ? Coordonatele 
și parametrii locului au rămas fără atin
gere de cînd e lumea. Același cernoziom 
mediu degradat „cu textura luto-argi- 
loasă”. Temperatura anuală : 11,4° (media 
pe 26 de ani). Precipitafii anuale : 494,2 
mm (media pe 26 de ani). Adîncimea 
apei freatice : 14 m (fără nici o schim
bare de cînd se știe). Se seamănă grîu, 
porumb, lucernă, borceag, dovleci, floa- 
rea-soarelui, iar media pe 26 de ani, cu

alternanțe de la secetă la belșug, indica 
pînă mai dăunăzi aceeași curgere fără 
accidente a vremii. Plantele nu lasă urme. 
Civilizația lor e de sezon. O superbă cul
tură de grîu sau porumb, devenită în
floritoare și uimind ochiul, e rasă cu 
fierul pentru ca pe locul gol să germi
neze o altă cultură. Resturile ei îngrașă 
țărîna și se transformă în sînge și cloro
filă, la fel de muritoare.

Sînlem din nou la Fundulea, deschid 
un nou jurnal. Sînfem în spațiul acelorași 
26, 40 sau 60 de ani, serie de ani meteo
rologici în care nu s-au schimbat nici 
structura luto-argiloasă a solului, nici 
media precipitațiilor, nici adîncimea apei 
freatice, nici cadranul solar al cîmpiei, 
închis în același perimetru între Dunăre și 
munți. Sînfem aici sau aiurea, înfr-un sat, 
lîngă o haltă unde țiuie liniștea, și 
personalul de 7,25 se oprește fix, 
calendaristica C.F.R., un minut.

Un minut — dar iată un turn în 
tudinea cîmpiei.

Să ne întoarcem oare pe culmea de pe 
care Odobescu a privit Bărăganul ? Ac
celeratul nu se oprește, dar la orizontul 
cîmpiei a apărut un turn. Fiindcă sînfem 
în lumea porumbului și a griului, mi se 
pare un turn vegetal.

Sînfem la cel mai important centru de 
cercetări agricole apărut în inima Bără
ganului în ultimii 20 de ani.

Porumbul și griul s-au aruncat aici în 
sus, spărgînd tiparele tradiționale și for- 
țînd parcă marea istorie vegetală. S-au 
îngroșat în pînfece dovlecii, surorile soa-

unde 
după

plali-

relui și-au schimbat pălăriile, modificate 
după ultimele jurnale de modă. Cinepa 
a devenit mai ațoasă și mai împielițată, 
mazărea a ascuns cu secret, în păstaia de 
smalț, mai multe boabe de perlă ca 
alaltăieri. Turnuri în cîmpie I Toate plan
tele au fost cuprinse de un fel de febră 
a autodepășirii, acceptînd parcă măsurile 
noastre șesenale. Un hibrid dublu de po
rumb, HD. 405, a produs anul trecut la 
Fundulea, în condiții meteorologice pre
care peste 8 000 kg de boabe la ha, de
pășind deci de circa opt ori producțiile 
cunoscute în vechiul sat de ieri.

Cînd și-au depășit cumințea lor ambi
ție aceste blajine plante ale țărînei din 
Bărăgan, obișnuite să reproducă doar pu
țin mai mult decit mîna de sămînță din 
care au germinai ?

Aici, la Fundulea, ca să cunoaștem plan
tele, trebuie să ne oprim nu în hambarul 
cu sămînță al gospodarului, nici măcar pe 
ogorul vegetal, ci pe platforma superioară 
a științei, în amfiteatrul de prelegere sau 
în laboratorul de experiențe.

Un laborator de experiențe, de cerce
tare, de cuceriri care devin treptat cuce
riri ale agriculturii noastre și care, într-o 
miniatură de cîteva sute de hectare, re
prezintă Bărăganul de mîine I

La G.A.C. Tirchilești — ni se spune 
aici — pracficîndu-se rațional și științific 
udările, s-a reușit să se obțină la roșiile 
de vară o producție de 160 416 kg pe o 
suprafață de numai 2,50 hectare.

In lunca Dunării, la o altă stațiune, s-a

recoltaf în medie la hectar cîte 55 000— 
60 000 kg sfeclă-rădăcini, cîte 70 000— 
90 000 kg masă verde lucernă, cite 
80 000—100 000 kg nutreț verde la hec
tar, în condiții de irigare.

Urmează alte date și alte cifre, pe re
colte și soiuri de vegetale, adunate din 
diverse gospodării de stat și colective, 
din diferite coifuri ale cîmpiei, bilanțuri 
care-și au izvorul în experiența de aici, 
de la Fundulea. Știați că în numeroase 
gospodării colective din cîmpie funcțio
nează puncte științifice de sprijin îndru
mate direct, din punct de vedere teh
nic, de cercetătorii și specialiștii de la 
Fundulea ? Și că aceste focare ale intere
sului pentru cele mai noi cuceriri ale ști
inței împărtășesc din experiența lor altor 
zeci și sute de gospodării din cîmpie ? 
Fundulea e un turn al științei spre care se 
ridică ochii cultivatorilor de pămînt din 
toată cîmpia și din toate unghiurile țării, 
iar distanța dintre înălțimea acestui turn 
și restul șesului se va scurta și se scurtea
ză treptat, prin însuși procesul rapid de 
dezvoltare al agriculturii la noi.

Savantul și cercetătorul de aici este 
in același timp plugar, deci muncitor cu 
palmele, alături de tractorist și culegător, 
bătut de vînfuri, ploi și arșițe, ca și cei
lalți, suspendat cu răsuflarea de fiecare 
brumă timpurie sau nor de grindină. 
Obținerea unei linii consangvinizate, pe
rioadele de autopolenizare a unui șir de 
plante pun cercetătorul în condiții de 
luptă, care-l solicită intens. Socialismul a

deschis era cînd noi și minunate bătălii, 
neștiute unele, se desfășoară pe spațiul 
unei lamele de microscop, în sfera de 
cristal a unui recipient, între celulele unei 
mașini de calcul, peste care se apleacă, 
împreună cu savantul, și președinfele sau 
directorul de gospodărie, și brigadierul, 
dar și colectivistul — pînă mai ieri mun
citor anonim — care învață să supună 
natura cu armele științei.

Dar Fundulea — turn al științei agri
cole — este numai unul dintre turnurile 
noi ale cîmpiei.

TURNURI... LA TURNU MĂGURELE
Deschidem filele aceluiași jurnal : 

Turnu-Măgurele I Aici trenul — același 
balaur leneș al Bărăganului — nu se o- 
prea, ci murea. Iși alătura vagoanele, ca 
pe niște vertebre deșirate, lîngă balau
rul de apă al Dunării, care se tîra cu aceeași 
nefulburafă liniște, spre mare. Un minut 
însemna aici veșnicia.

Și dintr-o dată, în același port, de fapt 
altul, se anunță un trafic de 1 500 000 
tone pe an I Cînd, în cită vreme ? Nu s-a 
schimbat structura de cernoziom a cîm
piei, nu s-a schimbat media anuală a 
precipitațiilor, nici adîncimea apei frea
tice, iar coordonatele și parametrii locu
lui au rămas la fel de cînd e lumea. 
Atunci ?

Paul ANGHEL

(Continuare în pag. Il-a)
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PROBLEME DE RADIOBIOLOGIE
IN DISCUȚIA SPECIALIȘTILOR

• Un vast domeniu de cercetare © Rezultate în agricultura și 
horticultura • Diagnosticarea unor boli cu trasori radioactivi 
© Colaborarea biologilor, biochimiștilor, medicilor, fizicienilor atomiști

Recent, s-a ținut în București prima Conferință de radiobiologie și uti
lizare a radioizotopilor în medicină, biologie și științe agricole, 
organizată de Comisia de radiobiologie a Academiei R.P. Romine. Pentru 
a prezenta cititorilor noștri problemele dezbătute la această manifestare 
științifică ne-am adresat tovarășei acad. Alice Săvulescu, vicepreședinte 
al Comitetului de organizare, care ne-a vorbit despre preocupările oa
menilor de știință in domeniile respective de cercetare:Radiobiologia îmbrățișează un vast domeniu de cercetare, cuprin- zînd variate aspecte ale acțiunii și efectului radiațiilor ionizante asupra organismelor vii. La organismele iradiate apar modificări în desfășurarea unor procese biofizice, biochimice, fiziologice, de multe ori cu efecte ireversibile și nocive. De aici necesitatea extinderii și a cercetărilor de radioprotecție, mai ales că poate fi prevăzută înmulțirea în viitor a unităților care utilizează energia atomică.Cercetările au arătat că celula vie reacționează la iradiații ionizante (raze X, raze gama, neutroni termici etc.) în același fel ca împotriva oricărei leziuni celulare, adică prin accelerarea metabolismului, creșterea permeabilității membranelor, degradarea enzimelor și acizilor nucleici și formarea de substanțe chimice străine celulei normale. Radiațiile ionizante produc, de asemenea, prin intermediul glandelor cu secreție internă, modificări în activitatea sistemului nervos. Bineînțeles că modificările depind de natura radiațiilor, intensitatea și durata lor, organul sau țesutul iradiat, vîrsta organismului, cît și de condițiile de mediu în care are loc iradierea. La temperaturi scăzute, de pildă, efectele nefavorabile ale radiației se reduc sau chiar se blochează apariția lor. Iradierile inutile, firește, trebuie evitate, atît în diagnostic, cît și în terapeutică.Radiațiile ionizante pot avea drept efect și schimbarea unor însușiri ereditare ale organismelor, schimbarea avînd în general forme nocive. Pot exista însă și unele modificări ereditare (mutații) utile. Iradierea semințelor sau plantelor în timpul formării celulelor-mame ale polenului duce în general la modificări nocive, dar prin alegeri individuale, în generațiile succesive, pot fi descoperite și forme cu caractere pozitive și superioare celor de la care s-a pornit. Pe plan mondial, în agricultură și horticultură, s-au obținut

astfel unele soiuri de plante cu însușiri noi, valoroase, cu productivitatea sporită, rezistente la atacul unor paraziți sau, în cazul cerealelor, rezistente la cădere. In țara noastră, după cum s-a arătat la Conferință, s-au obținut la orz unele linii cu caractere de precocitate, cu tulpina mai scurtă și cu rezistență față de atacul tăciunelui zburător. Rezultate interesante au dat și cercetările privind stimularea germinației la semințele unor soiuri de arbori fructiferi și forestieri cu perioade lungi de postmaturație. Radiațiile ionizante pot fi folosite și pentru combaterea unor dăunători forestieri și agricoli, de pildă, prin sterilizarea masculilor. încercări de acest gen s-au făcut și în țara noastră prin sterilizarea masculilor fluturelui dăunător Lymantria dispar.Iradiațiile executate asupra sporilor unor ciuperci parazite pe plante determină schimbări profunde în morfologia și fiziologia germinației sporilor și a miceliului rezultat. Din punct de vedere practic însă, doza de iradiere necesară este foarte ridicată, ceea ce reduce aplicabilitatea acestei metode în dezinfectarea semințelor de cereale de sporii unor ciuperci.O altă direcție importantă de cercetare care depășește cadrul radio- biologiei, trecînd în cel al biologiei generale este utilizarea trasorilor, a- dică a izotopilor marcați. Cu ajutorul lor pot fi adîncite și lămurite unele probleme complexe de fiziologie normală și patologică la plante, animale domestice și om. Un grup de lucrări s-a referit la diferite metode de diagnosticare a bolilor prin intermediul trasorilor marcați, per- mițînd descoperirea cu mai multă ușurință a unei dereglări funcționale. Aspectele prezentate s-au referit la afecțiuni hematologice, dereglări nervoase, obezitate, funcțiile glandei tiroide, ulcerul duodenal și gastric, cancer etc.In discuții s-au reliefat cîteva aspecte caracteristice care ar trebui să

stea la baza orientării cercetărilor în viitor. S-a insistat asupra necesității abordării și adîncirii unor cercetări privind efectele radiațiilor a- supra organismelor la toate nivelele de organizare. Asemenea cercetări de bază, la nivelul concepțiilor metodicii și tehnicii mondiale, ar trebui intens dezvoltate în unitățile de biologie, în institutele departamentale, la catedrele de specialitate. S-a subliniat totodată importanța cunoașterii radioactivității naturale și acumulării radioactivității în diferite organisme sau materiale de origină vegetală sau animală, precum și însemnătatea studiului efectelor însumate prin cercetări de citologie.In ce privește obținerea de mutații utile — o problemă de mare însemnătate teoretică și practică — s-au relevat posibilitățile mari ce stau în fața cercetătorilor, subliniindu-se necesitatea îmbunătățirii tehnicii iradierii. Astfel, între altele, ar trebui a- cordată mai multă atenție unor aspecte cum sînt conținutul de apă al organelor iradiate, faza de creștere în care se aplică iradierea etc.Deși conferința s-a preocupat mai mult de probleme radiobiologice, totuși, din comunicările prezentate și din discuții, a reieșit necesitatea îmbunătățirii și a unei aplicări mai largi a tehnicii trasorilor radioactivi, îndeosebi în multe probleme de metabolism. în uneld cercetări, aceștia au oferit singura posibilitate de a obține un răspuns. Izotopii radioactivi pot fi utilizați cu folos în probleme de hidrobiologie, ecologia rozătoarelor și diferitelor insecte dăunătoare, în problemele fotosintezei și metabolismului substanțelor minerale în plante, ale translocării în plantele de cultură a fungicidelor, ierbicidelor și insecticidelor.Conferința a scos în evidență, de asemenea, necesitatea unei colaborări mult mai strînse dintre biologi, medici, biochimiști și specialiști în fizica atomică. Acest lucru ar trebui să se reflecte și în procesul de învățămînt de diferite forme și grade, unele cursuri de specializare urmînd să fie completate cu însușirea tehnicilor de cercetare în domeniul radiobiologiei.Conferința s-a încheiat cu aprecieri optimiste asupra posibilităților ce se deschid cercetărilor de radiobiologie în țara noastră.

Bucuria verii

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI

IN ZILELE DE REPAUS
de la băile în a-Mare,

de vară pe Pretutindeni harnice de au

O noua școală forestieră

Cabanele turistice de la Mo- goșa, Izvoare, ștrandul Lăpușel și Lacul Sărat, Usturoi și Borșa, situate propierea orașului Baiaatrag prin pitorescul lor mulți vizitatori. Duminică dimineața șiruri de autobuze, automobile, motociclete se îndreaptă spre aceste puncte. întreprinderea orășenească de transporturi a pus la dispoziția celor care doresc să facă astfel de excursii suficiente mijloace de transport.La locurile de recreere din preajma orașului nostru au fost amenajate unități de alimentație publică, chioșcuri de răcoritoare rante riate, rale,

in laboratorul de macromoleculară al Institutului de chimie șl fizică „Petru Poni” din Iași

etc. La bufete și restau- se pregătesc meniuri va- de sezon. Parcurile natu- grădinile de vară, ștrandurile au fost pregătite din vreme pentru primirea oaspeților.In după-amiezele zilelor de sărbătoare se organizează a- desea serbări cîmpenești. Cele aproape 50 de formații artistice din oraș prezintă din programele cu prezentat la diferite S-au bucurat de miilor de spectatori vesele oferite de brigăzile tistice de agitație de la Uzinele „1 Mai" și de la exploatările miniere. Și cum fiecare uzină își are sportivii ei, din programul distractiv n-au lipsit competițiile sportive.O bună parte dintre locuitori rămîn să-și petreacă timpul liber în Baia Mare. Intr-una din duminicile trecute, postul nostru de corespondenți voluntari a vizitat cîteva locuri de recreere din oraș. In centru

selecțiuni care s-au concursuri, aprecierea momentele ar-

funcțio-
ATENȚIE Șl

Turnuri în cîmpie
(Urmare din pag. I-a)

Turnurile care se înalță aici, la margi
nea cîmpiei, vor oferi din combustiile și 
metamorfozele petrecute în interiorul lor 
niște materii și substanfe surprinzătoare 
pentru un asemenea loc : acid sul
furic, amoniac, sulfat de sodiu, să
ruri de fluor, mii de tone de minereu 
de fier, cupru, cantități importante de 
zinc și metale prejioase. Dar cel mai im
portant metal prețios, consecință directă 
a producției combinatului, e grîul și po
rumbul. Cele cîteva sute de mii de tone 
de îngrășăminte compuse granulate pro
duse aici vor infuza cu viguroasă energie 
fertilă toată cîmpia, hotărînd un spor de 
recoltă pe care nu-l putem pune în cîn- 
farul nici unei comparații. Porumbul și 
grîul se vor zvîrli în sus, sub acest nou 
și proaspăt impuls energetic, depășind 
tiparele vechi, adunînd în sine, în bobul 
prețios, efortul agro-amelioraforulul cu 
efortul chimistului, al savantului de la 
Fundulea cu al maistrului de la fabrica 
de îngrășăminte, al omului de pe cîmpul 
experimental cu al operatorului de la pu
pitrul de comandă, care sfăpîneșfe spec
tacolul chimiei moderne.

...Cu opt decenii și mai bine în urmă, 
marele savant patriot Petru Poni nota a- 
ceste gînduri mîhnife : „Nu știm nici care 
este natura și valoarea productelor mine
rale ale solului nostru, nici calitatea reală 
a productelor noastre agricole, nici con
dițiile științifice ale agriculturii noastre... 
într-un cuvînt, nimica din cele ce formea
ză baza avufiei noastre naționale. Toată 
lumea dorește într-un mod vag introdu
cerea industriei în tara noastră și o con
sideră ca singura mînfuire a relei stări 
economice în care ne aflăm. Cercetările 
chimice însă, sînt baza oricărei in
dustrii...".

La marginea cîmpiei, unde timpul mu
rea, unde trenul își deșira vagoanele ca 
pe niște vertebre alături de balaurul Du
nării, unde minutul echivala veșnicia, s-a 
rid'cat, într-un răgaz de cîteva sezoane, 
o cetate a chimiei moderne. Alături de 
Roznov, Tîrgu-Mureș, Craiova, Năvodari, 
Valea Călugărească, Făgăraș, Govora, 
noua cetate a industriei chimice ivită 
parcă peste noapte la marginea cîmp'ei, 
întregește marele arc al fertilității pămîn- 
fului desenat în planurile elaborate de 
partidul nostru.

Cîmpia n-a produs niciodată miracole. 
Ritmul ei era leneș, după o calendaris
tică ce ținea de stihie. Plantele nu lasă 
urme. Civilizația lor e de sezon. O su
perbă cultură de grîu sau de porumb e 
rasă cu fierul, pentru că în locul ei...

Dar în cîmpie s-a mai ivit un turn, și 
nu unul, ci pereți masivi de cetate, care 
au încercuit orizontul bucolic, spațiul li
niștii suave cu greieri, determinînd bă- 
t .ui pămînt să se ridice cu timpul, și 
într-un timp scurt, la prestigiul de hală 
industrială modernă, unde omul își mă
soară pașii în izbînzi durabile, fixate pe 
cronomefrul voinței lui.

TURNURILE RECOLTEI
Cînd a cincizecea mie mașină agrcolă 

făurită la „Semănătoarea" (fosta fabrică 
de case de bani „Fichet") a pornit spre 
orizontul de vară al Bărăganului, cîmpia 
își înfemeiase între timp puternica ei zes
tre de oțel, pentru a începe să culeagă, 
cu o d'namică strînsă, roadele unei noi 
civilizații tehnice.

Au trecut de atunci cîțiva ani.
Alecsandri anunțase trenul ca pe un 

vehicul revoluționar, împușcînd liniștea 
cîmpiei, hașurînd cu silueta lui de balaur 
întinderile nemișcătoare. O linie pe o

hartă. Cîteva dungi de oțel încercînd să 
pună o simetrie într-un dezordonat spa
țiu vegetal împestrițat cu petice de ogoa
re, turme, fîntîni. O haltă — singurul loc 
în care pulsa un ritm al tehnicii — rit
mul personalului, după orariul C.F.R. 1

Dar nu o haltă cu impiegat și acar, a- 
dormită între pustiul dintre răspîntii și 
sate, ci zeci de stațiuni de mașini și trac
toare, centre mobile și dinamice ale teh
nicii agricole moderne, hașurînd cîmpia 
cu mii de brăzdare de oțel.

Sînt turnuri înălțate, din loc în loc, pe 
toată întinderea cîmpiei. Le vom numi 
turnurile recoltei, fiindcă aici, efortul sa
vantului, al cercetătorului, al constructo
rului de mașini, al chimistului, al selec
ționerului de semințe, al pedologului, al 
agronomului și mecanizatorului își află 
punctul de confluență majoră, devenind 
instrument material de fabricare a plinii.

La Balaciu sau la Lehliu, la Andrășești 
sau la Slobozia, la Fetești sau la Urziceni, 
și în alte puncte anonime odinioară chiar 
și pentru atlasele de școală, s-au ridicat 
niște uzine în miniatură, focare de teh
nică vie, menite să schimbe regimul de 
fertilitate a cîmpiei și să decidă plantele 
să sară peste normele știute și vechi. 
Faptul s-a și înfîmplat. Dacă structura 
solului nu s-a schimbat, dar s-a amelio
rat prin știință și prinfr-o științifică gos
podărire, dacă media anuală a precipita
țiilor nu s-a modificat, dar pămîntul a 
primit totuși hrană prin chimicale, dacă 
apa a rămas la aceeași adîncime, dar 
brăzdarul de oțel a împins rădăcinile 
plantelor spre ea, acestea toate măsoară 
înfruntarea creatoare între om și natură, 
hotărîtă aici, prin bărbăția acestor oa
meni, stăpîni pe tehnica lor.

Am poposit într-o seară, în cîmpia de 
la Slobozia, la o așezare răsărită pești 
noapte între singurătăți. Era departe de 
sat, dar de aici și pînă în sat, la Gheor

nează trei grădini lîngă restaurante, am observat mîini buni gospodari. Grădinile aspect îngrijit, ospătarii sînt a- tenți, îndemînatici.Parcul de odihnă, situat între stadion și Teatrul de vară, oferă o odihnă plăcută. Arbori, ronduri cu flori, alei comode, teren cîmp și un loc copii — toateLa îngrijirea lor și-au adus contribuția numeroși cetățeni.In ultimii ani, la Baia Mare, în special în partea vestică a orașului s-au înălțat zeci de blocuri, au apărut noi cartiere. Unitățile comerciale și în special cele alimentare sînt însă grupate mai mult în jurul centrului vechi al orașului. Cartierele mai noi sînt dezavantajate și din alt punct de vedere : sînt prea departe de ștrand, de altfel singurul în tot orașul. întreprinderea de gospodărire comunală, ca să poată face față numărului mare de amatori de baie și plajă, a mai construit încă două bazine de înot. Lucrările sînt pe terminate dar ultimele retușări se fac cu mare încetineală. N-ar strica să se grăbească darea în folosință a a- cestor bazine — doar sîntem în plin sezon.

Pe lingă C.I.L. Tg. Jiu, începînd cu 
anul școlar 1964-1965, se va deschide 
un nou grup școlar forestier pentru 
pregătirea de cadre calificate. Grupul 
școlar forestier Tg. Jiu va primi pes
te 300 de elevi în cadrul școlii pro
fesionale și al școlii tehnice. Elevii 
vor fi pregătiți în mai multe mese
rii, printre care : mașiniști la utila
jele din fabricile de placaj și furnir, 
mașiniști la utilajele din fabricile de 
cherestea ; tîmplari de mobilă și ar
ticole tehnice, mecanici de întreți-

nere a utilajului de industrializare^ 
mecanici auto-moto, electricieni pen
tru instalații de lumină și forță. 
Școala tehnică va forma muncitori cu 
înaltă calificare — operatori meca
nici pentru liniile tehnologice de fa
bricare a plăcilor aglomerate țjin 
lemn. Grupul școlar forestier Tg. J. u 
cuprinde săli de clasă spațioase, la
boratoare, bibliotecă și sală de lec
tură, ateliere pentru lucrările prac
tice ale elevilor etc.curate și bănci pentru tenis de de joacă pentru bine întreținute.

Vasile GHEORGHE 
inginer ;
Toma COCEA
preparator
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii" 
de la exploatările miniere 
Săsar din Baia Mare

LA AMBALAJPs baza contractului de colaborare, Uzina de construcții metalice și mașini agricole din Bocșa a primit de la Uzina metalurgică din Timișoara cîteva cărucioare și platforme pentru podurile rulante. Cînd au ajuns la Bocșa, cărucioarele purtînd numerele 765, 795, 796, 798, spre surprinderea celor care le-au primit', aveau o serie de defecțiuni: lame rupte, cîrlige lipsă. Cerce- tîndu-le mai atent, a reieșit că defecțiunile provin din lipsa de grijă pentru transportul și amba

larea acestor utilaje. In vagoane au fost puse peste ele, la întîmplare, alte mărfuri care le-au degradat. La platformele primite de la Uzina metalurgică din Timișoara sudurile erau incomplete, asamblarea nu era bine făcută.Colaborarea cu Uzina metalurgică din Timișoara ne-a dat de astă-dată mult de lucru. Recomandăm tovarășilor de acolo să acorde atenția cuvenită atît calității cît și ambalajului.
Un grup de muncitori

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE

ghe Doja — un zbor de motocicletă. 
Motocicletele și bicicletele stăteau ali
niate într-un provizoriu loc de parcare, 
lîngă niște salcîmi. Un teren de volei, 
lîngă o tarla de porumb. Ronduri de 
flori, lîngă un lot de cînepă. Toate îm
prejmuite cu un gard de verdeață, iar 
în incinta largă ca o bătătură — o casă 
cu olane. O cabană ? Nu. O așezare sta
bilă de tractoriști. Dulap cu cărți, table 
de șah, un duș improvizat cu ingeniozi
tate, un radio (cîteva aparate cu tranzis- 
tori), paturi curate. Cîțiva tineri dormeau. 
Ziua, în amiaza mare, în miezul verii ? !... 
Veniseră din „șutul de noapte”. Descăle- 
caseră în zori de pe tractoare, iar în lo
cul lor, în șa, urcaseră alții, preluînd — 
cum se spune — schimbul din mers.

Plantele nu lasă urme... Dar greutatea 
lor în carafe se măsoară în hambarele și 
silozurile toamnei. (Alte turnuri în Bără
gan, anexe ale cîmpului cel nou) 1

Dar între aceste turnuri din Bărăgan, 
între turnurile chimiei, între turnurile teh
nicii mobile și dinamice, care sînt stațiu
nile de mașini și tractoare, între cotele 
stabilite de știință, se află satele. Ele 
tind către același ritm. Ele refac, fiecare, 
la dimensiunea unei cîtimi de Bără
gan, acest impunător circuit : știință — 
tehnică — roade, concretizîndu-l printr-un 
decisiv aport personal. E celula funda
mentală a cîmpiei, iar vigoarea întregu
lui organism al cîmpului înfloritor se ve
rifică aici. El. satul, reface ritmul schim
bărilor determinate științific prin planu
rile elaborate de partid, printr-o preluare 
entuziastă a tot ce este nou, înaintat, prin
tr-o punere la unison cu civilizația țării.

Ne-am oprit aici, în satele cîmpiei, 
mereu. Iarna, sub revărsările albe de vis
col sau primăvara, sub revărsările fluviu
lui și ale rîurilor din șes care devin o 
dată pe an năpraznice. Ne-am oprit la 
marginea fluviului, oprit și el, la rîndu-i, 
în pieptul zdravăn al unui dig. II opriseră 
colectiviștii de la Modelu. II opriseră la 
Modelu, dar și la Făcăieni, la Roseți, la 
Spanțov, ca și în alte zeci de safe de pe

marginea Dunării, unde lupta unită a mii 
și mi' de colectiviști a smuls apelor săl
batice priveliștea unor grădini cu roade. 
Mii de hectare de grădini la marginea 
fluviului, acolo unde apele ștergeau 
anual semănături, case, gospodării. Dar 
am regăsit aceleași grădini și în inima 
cîmpiei, pe Dîmbovița, pe Ialomița, pe 
Argeș sau pe Rîmnic. Le-am regăsit și în 
alte locuri, departe de ape, dar unde apa 
țîșnea aer:an prin aspersoare, răcorind 
cîmpul și văzduhul, sporind fertilitatea 
țarinei.

Pe care sat să-l alegi din această salbă 
de sate noi ale cîmpiei ? Ne oprisem la 
Gheorghe Doja, în raionul Slobozia, ve
nind călare, pr:n norul de pulberi toride, 
pe motocicleta unui tractorist. Vroiam să 
văd casele noi, dar mi s-a spus că am 
de numărat cu mult peste 300. Au 
fost construite în ultimii patru ani. 
In același răstimp cu fermele, cu 
saivanele, cu pătulele de cereale, cu ma
gaziile, cu căminul cultural, cu magazinul 
universal, cu sediul gospodăriei colec
tive. In 1958, la inaugurare, gospodăria 
colectivă avea ca fond de bază 12 891 
lei, adică venitul de azi al unui singur 
membru colectivist ales la întîmplare din 
cîteva sute. Azi, după numai cîțiva ani, 
fondul de bază depășește 6 milioane, 
ceea ce ne oferă o expresivă idee de 
ritm !

Este satul colectivist, satul cu casă-la- 
borator, cu brigadă de tractoare și ingi
ner agronom, cu muncitori care devin 
ucenici ai științei și tehnicii, elevi ai în- 
văfămîntului agrozootehnic de masă, a- 
plicînd rezultatele științei la dimensiunea 
cîmpului întreg.

O cultură de grîu sau de porumb se 
creează anual nu numai pe o întindere 
determinată de pămînt, ci pe solul unei 
civilizații.

In comuna Dor-Mărunt (unul din cele 
cîteva sute de safe ale Bărăganului), toți 
colectiviștii înscriși sau neînscriși la învă
țămînt frecventează cartea, cu fișe la 
bibliotecă și cu examene regulat luate pe 
cîmpul anual cu roade.

Quod eraf demonstrandum.

TEATRE: Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
naso” (la Sala Savoy): O seară de muzică 
ușoară — (orele 20); (la Teatrul de vară din 
Parcul „Herăstrău“j : Concert-spectacol 
susținut de un grup de artiști polonezi — 
(orele 20,15). Circul de stat : O seară cu 
comicul Karandaș — (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Domnul Topaze 
— cinemascop : Sala Palatului R. P. 
Romine (rulează la orele 19,15 cu se
ria de bilete nr. 1 132), Carpați (10 ; 
12 ; 14; 16; 18, 20; 22). Excelsior (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45), Flamura (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 21), Stadionul „Dinamo” 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 21). La 
strada : 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 do 
zile — cinemascop (ambele serii) : Bucu
rești (9; 12; 16,30 ; 20), Aurora (8,45; 12; 
15,30; 19), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20), 
Patinoarul „23 August” (B-dul Muncii — 
orelo 20,45). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Republica (9,45; 12; 14; 16,45; 19;
21.15) Șcherazada — cinemascop : Festi
val (8; 10,45; 12,30; 15; 17,30; 20), Grădina 
„Festival“ (Pasajul „Eforie“ — orele
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 „Progresul“ 
(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 (10,30; 15,30; 18;
20.30) . Cei patru călugări : Union (11; 16;
18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 16; 18,15; 
20,30). Program do filme pentru copii : 
Doina (orele 10). Kaloian : Doina (11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30). Lumea marc a 
celor mici : Giulești (16; 18,15; 20,15). 
Un ciclu de filme documentare : Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează 
în continuare). Asasinul din cartea de 
telefon : înfrățirea între popoare : (11,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Tomis (10; 12; 14;
16,30; 18,30, la grădină — orele 20,30). 
Cuba ’58 : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). 
Anaconda : Dacia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,45; 21), Popular (10,30; 16; 18,15;
20,30). Privește înapoi cu mînie : Buzești 
(11; 15,15; 17,15; 19,15; la grădină - orele 
20,30). Lumea comică a Iui Harold Lloyd: 
Crîngași (11; 16; 18,15; 20,30), Giulești 
(9; 11; 13), Pacea (11; 14; 16; 18,15;
20.30) . Slujnica : Grivița (10 ; 12 ; 16;
18; 20). Dezrădăcinații : Bucegi (10; 12 ;
16; 18,15; la grădină — orele 20,30). Gol
ful Elena : Unirea (16; 18,15; 20.30). Totul 
despre Eva : Vitan (16; 19). Frații corsicani 
cinemascop : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Viitorul (11,30; 15,30; 18; 20,30). 
Douăsprezece scaune: Munca (12; 16; 18,15;

20,30). Doi colonei : Arta (11; 16; 18; 20- 
la grădină — orele 20,30), Lira (15; 17; 
19; la grădină — orele 20,30). Apartamen- 
lul cinemasc°p ; Moșilor (15,30; 18; Ia 
gradina — orele 20,30). Germanie, stelu
țele tale ! ; Cosmos (16; 18; 20). Am ajuns 
Șl rege : Colentina (16; 18; 20; la gră
dină — orele. 20,30), Cotroceni (11; 16; 
18; 20). Feriga de aur — cinemascop : 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Cascada Dia
volului: Luceafărul (10,30; 16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Domnișoara... 
Barba-AIbastră : Progresul (10,30; 15; 17; 
19; 21). Dracul și cele zece poruăci : Fe
rentari (15; 17,30; 20). Culisele varietcului: 
Grădina „Vitan” (Calea Dudești — orele 
20,30). Agatha, lasă-te de crime ! : Grădina 
„Unirea“ (B-dul 1 Mai nr. 143 — orele 
20,45). Comedianții : Grădina „Aurora" 
(B-dul Dimitrov nr. 118 — orele 20,30).

TELEVIZIUNE: Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9,00 
— Emisiune pentru copii și tinere
tul școlar. 10,00 — Vara — Scene
coregrafice în interpretarea copiilor — 
Transmisiune de la Riga. 10,30 —
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisiune pen
tru sate. In jurul orei 16,45 — Transmisie 
de la stadionul „23 August“ din Capitală. : 
Festivitatea de premiere a echipei cam 
pioane republicane de juniori la fotbal; Sosi
rea cicliștilor din „Cursa Scînteii“; Tntîlni- 
rea de fotbal dintre echipele : Dinamo 
București — Steaua, din cadrul cupei R.P. 
Romîne. 19,10 — Jurnalul televiziunii.
19,20 — Documentarul „Drumuri" băcăoa- 
ne“. 19,50 — Circul Bouglione (I). 20,35 — 
Filmul „Domnișoara... Barbă-Albastră”. 
22,05— 1 + 1 = 15’, emisiune muzical- 
coregrafică. In încheiere — Buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut In

stabilă, cu cerul temporar noros. Ploi 
locale sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice, au căzut în toate 
regiunile țării. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, temporar cu intensificări din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 18 
grade la Tîrgu Secuiesc și Intorsura 
Buzăului și 33 grade la Turnu Severin 
și Băilești. In București : Vremea a fost 
instabilă, cu cerul temporar noros. Au 
căzut averse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat slab, cu intensif' 
cări din nord-est. Temperatura maxi 
a atins 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21 
șl 22 iulie. In țară : Vreme în gen ' R 
frumoasă, cu cerul schimbător. Vor 
dea ploi locale sub formă de avers 
Vînt potrivit la început, apoi slab. Ten 
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 11 și 21 grade, iar 
maximele între 25 și 35 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vremea devine în ge
neral frumoasă, cu cerul schimbător. 
Vînt potrivit la început, apoi slab. Tem
peratura în creștere ușoară.

Spre înălțimi

I
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Costineștiul cunoaște din nou freamătul tinereții. O serie de 1 200 de studenți își petrec aici citeva zile de vacanță. Anul a- cesta, în tabăra de la Costinești vor veni la odihnă peste 6 000 de studenți.Ilustrate, scrisori... Se scriu multe, sute în fiecare zi, fără a se epuiza șirul noutăților și al impresiilor ; inspirațiile sînt uneori colective (lotograiia de sus).Spectacolele prezentate în noul teatru în aer liber cu o capacitate de 500 de locuri, filmele, conferințele, audițiile muzicale, întrecerile sportive și alte activități completează programul zilelor de vacanță. Două autobuze puse la dispoziția taberei îi vor plimba pe studenți prin diferite locuri pitorești ale Dobrogei, la monumentul istoric de la Adamclisi și la cetatea Istria.Pe plajă, jocurile distractive sînt în toi (fotografia din mijloc). Și în tabără, sportul este un bun prieten al studenților.Cele 50 de corturi noi, Iluminatul fluorescent, spațiile verzi, florile și arborii ornamentali îți în- cîntă privirea. Toate la un loc creează, împreună cu plaja și marea, o ambianță plăcută (foto
grafia do jos). S-ar mai putea a- dăuga modernizarea cantinei, complexul comercial, cele două grupuri sociale cu dușuri, vestiare.

Foto : M. Cioc

PLECAREA UNEI DELEGAJII
A CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FEMEILOR ÎN UNIUNEA SOVIETICĂO delegație a Consiliului național al femeilor, condusă de prof. ing. Suzana Gîdea, președinta consiliului, a plecat sîmbătă seara la Moscova urmînd a face o vizită prietenească în Uniunea Sovietică, la invitația Consiliului femeilor sovietice. Din delegație mai fac parte Maria Groza, secretară a Consiliului național al femeilor, Maria Rădăvoi, președinta Consiliului regional al femeilor Bacău, Dobra Tiron, președinta Comitetului raional Lenin al femeilor. La plecare, delegația a fost condusă de membre ale Comitetului executiv al Consiliului național al femeilor.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București. •' (Agerpres)
ÎN PREAJMĂ ANIVERSĂRI!
A 20 DE ANI DE LA ELIBERAREA 
POLONIEILa teatrul de stat din Constanța a avut loc sîmbătă după amiază o a- dunare consacrată aniversării a 20 de ani de la eliberarea Poloniei. Au participat reprezentanți ai organelor regionale și orășenești de partid și de stat, ai organizațiilor obștești, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile din localitate. Tov. Aurel Antohi, secretar al Comitetului orășenesc Constanța al P.M.R., a vorbit despre dezvoltarea economică și social-culturală a R.P. Polone în anii de după eliberare. A luat apoi cuvîntul Jerzy Fidler, consilier al Ambasadei R.P. Polone la București.Cu acest prilej, în holul teatrului a fost organizată expoziția „20 de ani de dezvoltare economică a R. P. Polone“.
Tabără-curs 
pentru profesoriTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“)— La Institutul pedagogic din Timișoara s-a deschis o tabără-curs la care participă profesori de geografie și științe naturale din întreaga țară. A- ceastă tabără este organizată de către Societatea de științe naturale și geografie din R. P. Romînă și are drept scop perfecționarea pregătirii cadrelor didactice de specialitate. Timp de 18 zile, profesorii participant! vor audia prelegeri și vor efectua aplicații practice. Vor fi vizitate centrul industrial Reșița, uzinele „Oțelul roșu“ și diferite localități.
Filme documentareIAȘI (coresp. „Scînteii"). — De mai multe zile, în comuna Mircești din raionul Pașcani, o echipă de cineaști de la studioul „Al. Sahia" înregistrează pe peliculă imagini de la casa memorială „Vasile Alec- sandri" și din împrejurimi. Cineaștii pregătesc un film documentar dedicat poetului Vasile Alecsandri, intitulat „Mirceștii în pastel".

★La cinematograful sindicatului întreprinderii de construcții siderurgice Hunedoara a avut loc ieri după-a- miază o gală de filme documentare realizate de studioul „Alexandru Sahia". Cu acest prilej s-a prezentat în premieră pe țară filmul „Oameni Ia înălțimi" care oglindește experiența înaintată a brigăzii de constructori condusă de Ion Bach.

V? JPISSI I*JE I*H. IS. ISj
Uruguayul se opune oricăror 
măsuri împotriva CubeiMONTEVIDEO 18 (Agerpres). — Guvernul Uruguayan s-a alăturat Mexicului, anunțînd că se opune oricăror sancțiuni împotriva Cubei ce ar putea fi hotărîte la Consiliul miniștrilor de afaceri externe ai țărilor Organizației Statelor Americane, convocat pentru săptămîna viitoare la Washington. Această hotă- rîre a fost luată la o reuniune a Consiliului național, cu cîteva ore înainte de plecarea la Washington a ministrului de afaceri externe, A- lejandro Zorrilla. „Uruguayul trebuie să spună cu acest prilej Amenai și restului lumii că noi sîntem sprijinitorii neintervenției și libertății popoarelor“, a declarat Zorrilla ziariștilor, după reuniune.Zorrilla a declarat că nu crede că Venezuela, inițiatoarea propune-

rii privind sancționarea Cubei, va putea întruni la Washington cele 14 voturi necesare pentru impunerea sancțiunilor. *SANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — După cum transmite a- g'enția Prensa Latina, președintele Republicii Chile, Jorge Alessandri, a cerut vineri ministrului afacerilor externe, Julio Philippi, să contramandeze călătoria pe care urma să o facă la Washington pentru a participa la conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane, convocată în scopul adoptării unor noi măsuri împotriva Cubei. Nu s-a dat nici o explicație în legătură cu anularea acestei călătorii.
Manifestare consacrata R.P. Romine
/a PatrasATENA 18 (Agerpres). — în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, la 17 iulie a avut loc în orașul Patras, capitala Pelo- ponezului, o manifestare culturală romînească organizată de Liga de prietenie greco-romînă din acest oraș.La această manifestare, la care au participat peste 1 500 de persoane, au luat cuvîntul Takis Le- mis, președintele Ligii de prietenie greco-romîne din Patras, ambasadorul R. P. Romîne la Atena, Mircea Bălănescu și deputatul D. Gheorghiu, care a făcut o expunere asupra impresiilor sale dlntr-o vizită întreprinsă în R. P. Romînă. Au fost prezentate filmele romînești „Arta monumentală în R. P. Romînă“ și „Post restant“.
Vizita unei delegații 
economice iugoslave 
ia LondraBELGRAD 18 (Agerpres). — O delegație economică iugoslavă, a- nunță agenția Taniug, a plecat la Londra pentru a duce tratative economice cu Anglia în scopul reglementării schimbului de mărfuri curent și a altor probleme din domeniul relațiilor economice dintre cele două țări.

Postul de radio Patras și ziarele locale au înserat știri și comentarii în legătură cu această manifestare culturală.
Plenara C. C. 
al P. C. FrancezPARIS 18 (Agerpres). — La 17 iulie, în suburbia pariziană Ivry, sub președinția lui Jaques Duclos, secretar al C.C. al P.C. Francez, a a- vut loc o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Francez, închinată memoriei lui Maurice Thorez.La începutul ședinței, membrii C.C. au cinstit printr-un moment de reculegere memoria lui Maurice Thorez, personalitate de seamă a mișcării comuniste franceze și internaționale. După ce a ascultat o declarație a lui Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, Comitetul Central a hotărît să declare pe toți cei care vor intra în partid, începînd de Ia 17 iulie și pînă la sfîrșitul acestui an, drept promoția thoreziană a partidului. C.C. al P.C.F. a adoptat, de asemenea, textul unui mesaj de recunoștință adresat partidelor comuniste și muncitorești frățești, celorlalte partide și organizații care au exprimat condoleanțe Partidului Comunist Francez și au cinstit memoria lui Maurice Thorez.

DE PRETUTINDENI
ANCHETĂ CU PRIVIRE 

LA DESALINIZAREA 
APEI DE MARE

La sediul O.N.U. a fost dat publi
cității un raport bazat pe o anchetă 
efectuată în 43 de țări și teritorii, cu 
privire la perspectivele desalinizării 
apei de mare și folosirii ei de către 
țările în curs de dezvoltare, care 
au pămînturi aride. Potrivit rapor
tului, există cel puțin 50 de re
giuni aride, unde este necesară între
prinderea de studii asupra posibilități
lor tehnice și economice de folosire a 
apei desalinizate. Acest proces se efec
tuează în prezent prin două metode : 
extragerea prin distilare a sării din apă 
șl prin electrodializă sau îngheț. Rapor
tul subliniază că în ultimii cinci ani 
costul operațiilor de desalinizare a 
scăzut cu 25—34 la sută pe metru cub, 
în condițiile favorabile din țările in
dustrializate.

LA DESTINAȚIE DUPĂ 83 DE ANI

La oficiul poștal din Los Angeles, 
(S.U.A.), o scrisoare a pus în încurcă
tură pe funcționari. Pe marca poștală 
se indică data de 25 iunie 1881, 
Carriozo (teritoriul New Mexico) cu 
adresa destinatarului în Arabella (te
ritoriul New Mexico). Scrisoarea a cir
culat prin numeroase orașe, începînd 
din 1881, pentru ca în cele din urină 
să ajungă la Los Angeles. Funcționarii 
nu-și pot explica timpul record de 83 
de ani, cit a circulat scrisoarea.

MEDALIA „PENTRU CURAJ"

Duminică la San Remo (Italia) va 
avea loc o festivitate originală : de
cernarea medaliei „Pentru curaj“ în 
explorarea mării. La primăria localită
ții, în sunetul sirenelor navelor din 
portul San Remo, medalia va fi pentru 
prima oară decernată japonezului Ke
nichi Horie, care a străbătut Pacificul 
singur într-o mică ambarcațiune.

VALUL DE CĂLDURĂ 
DIN EUROPA

Canicula care s-a abătut asupra mul
tor regiuni din Europa continuă. 
In orașele italiene Florența, Vene
ția, Milano și Neapoli se înregistrea
ză temperaturi de 35 grade, iar în 
Bavaria este cea mai ridicată tempe
ratură din R.F.G. : 30-35 grade. In 
Elveția, automobiliștii, pe jumătate 
dezbrăcațl, nu mai găsesc răcoare nici 
în regiunea Jura, denumită „Siberia 
Elveției", unde temperatura a atins 30 
grade la umbră. La Londra termome
trul a înregistrat 27 de grade, tempe
ratură foarte mare pentru clima acestui 
oraș.

IM VIAȚA CULTURALĂ
internațională

Din goana mașinii
—.MiMMtuii-MlCTiUjinnirrniwiin i «iiiir»w»in

ß urmărire

„cursa scînteii“ Străhătind frumoasa vafe a Oltului
© G. 
poarta 
însorit 
® UnPITEȘTI (prin telefon). — Întîm- pinată de mii de spectatori, caravana ciclistă a străbătut ieri frumoasa vale a Oltului, de la Sibiu spre Rm. Vîlcea, și apoi peste Dealul Negru a ajuns pe malul Argeșului, la Pitești.La cîțiva kilometri de start, 4 a- lergători sprintează puternic și, fără să 6e mai uite în urmă, evadează din pluton. Pe un timp însorit, ei intră primii pe drumul de la Tălmaciu spre Călimănești. Pe această porțiune, avansul fugarilor ajunge la 2 minute după numai 20 de kilometri. Lîngă Călimănești, ei sînt cu 4 minute înainte. Sprintul îl cîștigă Ni- culescu, la mare luptă cu Gurgui. Ne oprim în dreptul liniei de sprint și consultăm clasamentul general al cursei. Zanoni are cele mai multe șanse să devină lider, dacă bineînțeles. evadarea reușește.Singurul clintre fugari, care așteaptă fără prea multe emoții urcușul e- tapei este într-adevăr Zanoni. La scurt timp, fugarilor li se mai alătură ploieșteanul Moldoveanu. Intrăm în Rm. Vîlcea. Din urmă vine puternic Neacșu (Voința-București). Acesta stă puțin la adăpostul grupului fugar, se odihnește cîteva sute de metri — timp în care are loc lupta pentru sprintul din centrul o- rașului — pentru ca imediat după trecerea podului peste Olt să plece singur în față. Dealul Negru ! Potrivit previziunilor, Zanoni atacă primul dificilul urcuș. Moldoveanu îl urmează. La a doua pantă, tot Moldoveanu obține punctajul maxim pentru cățărare.Pînă la Pitești au mai rămas 40 de km. în mod normal, victoria în etapă nu poate reveni decît unuia din cei aflați în frunte. Dar, din nou, grupul lor s-a micșorat. în față mai sînt doar Zanoni, Niculescu. Moldoveanu și Neacșu. Pe planul doi al întrecerii lupta este tot mai susținută. Moiceanu, simțindu-și în

Moiceanu continua sa 
tricoul galben ® Timp 
și... ploaie torențială 

„finiș" viu disputatpericol poziția de lider al cursei, inițiază o adevărată cursă de urmărire, împreună cu Ardeleanu, Gri- gore, Șelaru, Mihălțeanu, Bădără, Ciocan, Suciu, Wolf, Patek ; ei reușesc să-i prindă pe fugari cu 10 km înainte de Pitești.Pe ultima parte a traseului, toți cei 14 cicliști din grupul fruntaș își încearcă forțele, însă nici unul nu reușește să se desprindă. în apropierea liniei de sosire, cînd mai erau cîțiva metri, Ardeleanu are conducerea, dar din cauza șoselei lunecoase (a plouat torențial) se dezechilibrează și cade. Moiceanu cîștigă etapa și, o dată cu ea,

cele 30 de secunde care-i consolidează poziția în clasamentul general. Ardeleanu — al II-lea în etapa de ieri, deci primind și el bonificația de 15 secunde — îl secondează pe Moiceanu și în clasamentul general (la 18 sec.). în urma lor au sosit Wolf, Patek, Suciu, Bădără, Șelaru, Mihălțeanu etc. Grupul imediat următor, alcătuit din 6 alergători, printre care Constantinescu, Ciobanu, Văsîi și Ciumeti, a sosit după 5 minute. După alte 5 minute au trecut linia de sosire Cosma, Dumitrescu, Rusu, Neagoe și alții.înaintea ultimei etape, pe primele locuri ale clasamentului general al cursei se află Moiceanu, Ardeleanu (la 18 sec.), Bădără (la 55 sec.), Zanoni (la 1 min, 03 sec.) etc.Azi are loc ultima etapă a întrecerii : Pitești —• București.
Ion DUMITRII!

In drum. spre Călimănești

palpiîanSă
în momentul cînd Zanoni și ceilalfi trei 

mușchetari au demarat la intrarea în Tăl
maciu, nimeni nu și-ar fi închipuit că ac
țiunea lor, atît de timpurie, va antrena 
după sine cea mai lungă evadare a 
cursei.

Peisajul de o măreție sălbatică, serpen
tinele șoselei unduitoare — imitație în 
asfalt a meandrelor Oltului — ambianja 
tihnită cu ctitorii voivodale și stafiuni 
balneare, toate acestea au revărsat pro
babil in sinul caravanei o undă de „mo- 
leșeală. Lux costisitor, plutonul s-a trezit 
în scurt timp cu un pasiv de minute de-a 
dreptul alarmant.

Dimpotrivă, fugarii devin din ce în ce 
mai insistenfi și-și cravașează bidiviii de 
metal ca niște autentici eroi din romanele 
lui Dumas. Așa se face că Dealul Negru, 
sperietoarea de altă dată a întrecerilor 
cicliste pe acest traseu, este escaladat în 
ritm susjinut ; o dată ajunși pe versantul 
opus, temerarii alergători par să se în
drepte spre o victorie sigură. Insă, toc
mai acum, nucleul formajiei începe să se 
destrame : Zanoni nu pare convins de 
posibilitatea de a-l egala pe Marin Ni
culescu (3 victorii în „Cursa Scînteii"), 
Moldoveanu este epuizat de eforturile 
anterioare, Ciumeti cedează net la jumă
tatea urcușului. Intre timp, tricoul galben 
se apropie vertiginos în fruntea unui es
cadron redutabil. Dorința de a triumfa pe 
meleagurile natale este atît de puternică 
incit îl transformă pe surîzătorul Gabriel 
Moiceanu, inamicul declarat al pantelor 
prelungite, intr-un căfărător de mina în- 
tîia.

Pe coborîșul de la Valea Ursului, întor- 
cînd pentru ultima oară privirea spre as
fințit, Zanoni se îndreaptă în șa, ridică 
brațele de pe ghidon și privește resem
nat, împreună cu ceilalfi, apariția urmări
torilor.

Inițiată la 12 kilometri de start și în
cheiată, printr-o coincidentă la 12 kilo
metri de sosire, curajoasa partidă de pe
dale a însuflefit totuși întreaga etapă și 
pufin a lipsit să producă o răsturnare 
neașteptată în primele locuri ale clasa
mentului general.

Dan DEȘLIU

Sculptorul sovietic Serghei Ko
nenkov, artist al poporului, mem
bru al Academiei de Artă a Uniu
nii Sovietice, a împlinit SO de ani. 
Pentru cei 70 de ani de rodnică ac
tivitate, S. Konenkov a fost distins 
cu titlul de Erou al Muncii Socia
liste. Reproducem una din renumi
tele sale lucrări, „Spărgătorul de 
piatră" creat în ultimul deceniu al 

secolului trecut

Festivalul teatrului 
bulgar contemporanLa Sofia s-a desfășurat cel deal treilea festival al teatrului bulgar contemporan. La prima etapă au participat 32 de teatre ; la a doua etapă — 20 de teatre, care au prezentat 26 de piese în 36 de montări. Festivalul a urmărit stimularea dramaturgiei bulgare contemporane.
Aristofan pe s

Intr-una din serile înstelate de 
vară, pe stadionul olimpic din 
Atena, un adevărat poem din mar
mura ce îți amintește de capodope- 
rile vechilor eleni, s-a reprezentat 
„Pacea" de Aristoian. Primul spec
tacol cu această celebră piesă a 
avut loc în anul 421 î.e.n. Concepu
tă acum aproape 24 secole în plin 
război peloponeziac, opera lui Aris
toian este și azi actuală prin ideea 
generoasă a apărării păcii.

Pe vastul stadion din centrul Ale
nei, luminile s-au stins și în acor
durile vesele ale muzicii cunoscutu
lui compozitor contemporan grec 
Hadzidakis, se desfășoară parada 
numeroaselor personaje ale piesei. 
Costumația multicoloră, varietatea

A

închiderea Festivalului cinematografic
de la Karlovy- Vary

Sîmbătă seara a avut loc festivitatea 
încheierii celui de-al XlV-Iea Festival 
cinematografic international de la Kar- 
lovy-Vary. Aci s-a reunit un număr 
mare de scriitori, teoreticieni și ar
tiști, între care Ștefan Heym, Elia Ka
zan, Henry Fonda, Jean Effel, G. AA. 
Kozmfev, Claudia Cardinale, Kurt 
Hoffmann, ' Betsy Blair, Horst Rainer Er- 
ler etc. Numeroasele filme prezentate 
au oferit posibilitatea de a se descifra 
noile direcții din cinematografia mon
dială.

Marele premiu „Globul de cristal" a 
fost decernat filmului cehoslovac „Acu
zatul". Filmul american „Cel mai bun" 
a fost distins cu Premiul special al ju
riului. Două premii principale au fost

acordate filmului sovietic „Vii și morfi", 
după romanul lui Konstantin Simonov, 
și filmului maghiar „Curentul". Premiul 
principal pentru interpretare feminină a 
fost decernat actrifei franceze Jeanne 
Moreau (din filmul „Jurnalul unei came
riste"), iar cel pentru interpretare mascu
lină lui Wienczyslaw Glinski (din filmul 
polonez „Ecoul"). Juriul festivalului a 
mai decernat două mențiuni speciale 
pentru tineri actori, respectiv lui Ștefan 
lordache (interpretul filmului romînesc 
„Străinul") și lui Luis Ferrin (interpretul 
rolului principal din filmul spaniol 
„Spontanul"). Juriul international al 
criticii cinematografice a acordat pre
miul său filmului italian „Viaja amară" 
realizat de Carlo Lizzani.

Ultima lucrare a lui Hemingwayîn Staiele Unite a apărut recent ultima lucrare a lui Ernest Hemingway, scrisă înaintea morții sale tragice. Este o schiță autobiografică în care marele romancier consemna amintirile despre anii trăiți în capitala Franței.Un Hemingway tînăr, din anii '21 —'26, pe vremea cînd era corespondentul la Paris al unei gazete din Toronto și începea să-și descopere vocația scrisului, văzut de Hemingway la sfîrșitul vieții 1 Acesta este poate subtextul cel mai interesant al notațiilor din cartea intitulată „A Moveable Feast", ceea ce ar însemna „Sărbătoare fără dată fixă". De altfel, însuși Hemingway în prefața scrisă in 1961, un an înaintea morții, spunea : „Dacă cititorul dorește, poate să considere această carte ficțiune, roman. Totuși există totdeauna 
c®nele Atesei 
măștilor, mișcarea în scenă a actori
lor cit și a corului, acordurile unei 
muzici inspirate conferă o ambianță 
particulară comediilor aristolaniene 
delectînd publicul. Colectivul de 
actori de pe lîngă sindicatul actori
lor care a prezentat această piesă, 
în frunte cu V. Andreopuglos în ro
lul lui Trygeos, s-a bucurat de suc
ces.

■ Un spectacol foarte reușit l-a 
constituit și prezentarea comediei 
„Păsările" de Aristofan, de către co
lectivul Teattului de Artă „Karl 
Kun“ din Atena. Comedia „Păsările" 
este străbătută și ea de ideea înlă
turării flagelului războiului.

AI- GHEORGHIUAtena, iulie

probabilitatea ca orice operă literară să facă lumină în jurul evenimentelor reale descrise de autor".Grija hotelului „Ritz" din Paris de a păstra niște geamantane lăsate încă din 1927, portarul care i-a reamintit lui Hemingway în 1956 de existența lor — așa a început istoria acestei cărți. în 1957, Hemingway și soția sa, Mary, care relatează de altfel a- ceste amănunte (în „New York Times"), se reîntorc în Cuba. Aci a început descifrarea hîrtiilor regăsite la Paris, materia primă a cărții. Apoi, între o partidă de pescuit cu un vechi prieten venit în vizită din Kenya și lungi meditații, căpătau formă însemnările despre Parisul tinereții. „Este o biografie bazată pe meditații", îi spunea scriitorul soției sale. Gînduri însă nu numai despre trecut, ci și reflecții asupra prezentului, portrete ale unor scriitori cuncscuți din a- cei ani, și, desigur — l-am putea concepe altfel pe Hemingway ? — gînduri despre dragoste. Este povestea anilor primei căsătorii a scriitorului cu Hadley Richardson, care a împrumutat unele trăsături eroinei din „Adio arme".Manuscrisul însemnărilor despre Paris a fost găsit după moartea lui Hemingway, împreună cu ciorna prefeței și cîteva variante ale titlului. Elogiată în presa americană, cartea s-a bucurat de o excepțională primire din partea criticii și la Paris. „Le Monde" scrie că „Parisul este o sărbătoare" (titlul versiunii franceze) este una din cele mai bune lecturi ale acestui an.
Sergiu BRAND

■ rf Æ r'
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Acord de principiu 
in legătură cu programul 
viitorului guvernROMA 18 (Agerpres). — După aproape 13 ore de discuții, reprezentanții celor patru partide politice italiene din coaliția de centril- stînga (democrat-creștin, socialist, social-democrat și republican) au realizat un acord de principiu asupra programului noului guvern pe care fostul prim-ministru, Aldo Moro, a fost însărcinat să-l formeze.într-un scurt comunicat dat publicității la sfîrșitul tratativelor, Aldo Moro a subliniat că „negocierile s-au încheiat favorabil“ și că speră ca în scurt timp să prezinte lista noului guvern.Acordul intervenit, care urmează să pună capăt crizei de guvern din Italia ce durează de 23 de zile, va trebui ratificat, după cum transmite agenția France Presse, de către conducerile partidelor democrat- creștin și socialist. Se așteaptă ca Aldo Moro să-l pună la curent pe președintele Segni cu prevederile a- cordului realizat și să pregătească lista noului guvern.în legătură cu aceasta, agenția U.P.I. subliniază că noul guvern nu se va deosebi mult de fostul guvern de centru-stînga.

CAIRO. Clădirea Ligii Arabe în care își desfășoară lucrările a Il-a Con
ferință a șefilor de state și guverne ai țărilor africane

SITUAȚIA DIN CIPRU
DUPĂ DECENTELE INCIDENTE

La sesiunea Uniunii Europei occidentale

Discuții încheiate

congo: Oraș ocupat 
de răsculati

9LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — Situația se agravează din ce în ce mai mult în partea de nord a Ka- tangăi orientale, transmite agenția France Presse. Orașul Baudouinvil- le. situat pe malul lacului Tangani- ca, la 700 km nord-est de Elisabeth- ville, a fost ocupat sîmbătă dimineața de unitățile de partizani. Trupele guvernamentale se află, de a- semenea, într-o situație grea în regiunea lacului Moero, unde s-au concentrat unitățile care au fost nevoite să părăsească orașul Bau- douinville.

Conferința șefilor de state și guverne 
ai țărilor africaneCAIRO 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la prima ședință a conferinței șefilor de state și guverne ai țărilor africane, președintele R.A.U., Nasser, a declarat că importanța ei istorică constă în faptul că își va aduce contribuția la o și mai strînsă unitate a țărilor africane, la eliberarea deplină a Africii de sub dominația colonială, la înlăturarea practicilor rasiale existente încă pe continent.După ce s-a dat citire mesajelor adresate conferinței de șefii unor state și guverne, a luat cuvîntul secretarul general al O.N.U., U Thant.în cuvîntarea sa, acesta a arătat că numeroase puncte ale Cartei Organizației Unității Africane coincid cu principiile O.N.U. U Thant a subliniat că organizația unității a- fricane aduce o contribuție serioasă la activitatea O.N.U. și a organismelor sale și că năzuința țărilor a- fricane de a lărgi reprezentarea lor în organismele O.N.U. este legitimă.U Thant a arătat că principalele probleme ale statelor africane sînt lupta împotriva colonialismului și împotriva discriminării ra-

O declarație a guvernului sovieticMOSCOVA 18 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că guvernul sovietic și-a expus, într-o declarație, punctul de vedere în legătură cu declarația guvernelor S.U.A., Marii Britanii și Franței privind Tratatul de prietenie, asistență mutuală și colaborare, semnat între U.R.S.S. și R. D. Germană la 12 iunie 1964.în declarație se subliniază faptul că, în condițiile existenței a două state germane suverane, crearea unui stat german unit, democrat, iubitor de pace poate fi realizată

numai printr-un acord între aceste state.Tratatul dintre U.R.S.S. și R. D. Germană are ca scop să contribuie la reglementarea pașnică a problemelor litigioase din Europa. Dacă cele trei puteri — se arată în încheierea declarației — sînt cu a- devărat interesate în crearea condițiilor de natură să favorizeze constituirea unui stat german unit, democrat și iubitor de pace, ele trebuie, de asemenea, să contribuie la stabilirea colaborării pașnice și înțelegerii dintre R. D. Germană și R. F. Germană.

siale. „Atitudinea Națiunilor Unite față de aceste probleme este clară. O.N.U. se pronunță pentru autonomia și independența tuturor popoarelor, precum și pentru înlăturarea totală a discriminărilor rasiale“. U Thant a subliniat că puterile coloniale sînt izolate în cadrul O.N.U. și și-a exprimat speranța că „rațiunea sănătoasă și realismul vor prevala și puterile coloniale nu vor ■împinge lucrurile pînă la o conflagrație pe teritoriul african“.în încheiere, U Thant și-a exprimat speranța ca țările africane vor ști să-și rezolve pe cale pașnică problemele ivite între ele, vor întreține relații de bună vecinătate și-și vor uni forțele pentru a salvgarda pacea și securitatea internațională.Sîmbătă conferința și-a continuat lucrările. Au rostit cuvîntări primul ministru al Kenyei, Jomo Kenyatta, primul ministru al Nigeriei, Tafawa Balewa, împăratul Etiopiei, Haile Selassie, președintele Tunisiei, Habib Burghiba, președintele Guineei, Seku Ture și președintele Liberiei, William Tubman. Toți cei care au urcat la tribună au condamnat cu vigoare politica de apartheid promovată de guvernul rasist al Republicii Sud-Africane, politica rasistă a guvernanților albi din Rhodesia de sud și dominația colonială portugheză, relevînd necesitatea aplicării măsurilor adoptate în comun împotriva R. S. A. și Portugaliei. Ei s-au pronunțat pentru eliberarea neîn- tîrziată și deplină a tuturor teritoriilor africane care se mai a- flă sub dominație colonială. Re- ferindu-se la propunerile Ghanei privitoare la crearea unui guvern a- frican și realizarea de pe acum a unei unități mai strînse a țărilor africane, majoritatea vorbitorilor de sîmbătă și-au exprimat părerea că asemenea măsuri ar fi premature în prezent. Ei au subliniat totodată necesitatea unor legături politice, e- conomice și sociale mai strînse între țările africane.

NICOSIA 18 (Agerpres). — Situația încordată care s-a creat în Cipru în jurul castelului fortificat Saint Hilarion s-a ameliorat vineri ca urmare a intervenției personale a generalului Thimaya, comandantul forțelor internaționale ale O.N.U. din insulă. După cum informează agenția France Presse, reprezentanții celor două comunități, aflate pe poziții de luptă, au acceptat, după lungi discuții, să se retragă pe pozițiile pe care le dețineau la 14 iulie.Vineri, maiorul britanic Ghristopher Phillips, care dispăruse cu o zi înainte, a revenit la Nicosia, unde a declarat că a fost răpit de ciprioți turci pentru a-1 constrînge să facă declarații în legătură cu misiunea sa în Cipru și să furnizeze informații eu caracter politic. într-un comunicat al înaltului comisariat britanic din Cipru se arată că se va înainta un protest vicepreședintelui Kuciuk în legătură cu această chestiune.
★ATENA 18 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Ciprului, Spyros Kyprianu, a sosit vineri după-amiază la Atena, în drum spre Cairo, unde va asista, în calitate de observator, la conferința Organiza

ției Unității Africane. în aceeași zi, el a avut o întrevedere cu primul ministru al Greciei.Răspunzînd la întrebările corespondenților de presă, ministrul cipriot a declarat că recomandarea privitoare la reglementarea problemei Ciprului prin intermediul Națiunilor Unite, adoptată de conferința primilor miniștri ai țărilor Com- monwealthului desfășurată la Londra, este deosebit de importantă. El a reafirmat, totodată, cererea președintelui Makarios ca toate țările să recunoască independența Ciprului și dreptul la autodeterminare al poporului cipriot.Referindu-se la convorbirile avute la Geneva cu mediatorul O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomioja, Kyprianu a spus că schimbul de vederi „a fost foarte amănunțit“ dar „este încă foarte greu de spus care vor fi rezultatele medierii. Trebuie să reamintim — a subliniat el — că mediatorul O.N.U. este singurul pe care noi îl recunoaștem“.
★DUBLIN 18 (Agerpres). — O unitate alcătuită din 400 de militari irlandezi va pleca luni în Cipru pentru a se alătura forței O.N.U. din insulă.

fără nici unPARIS 18 (Agerpres). — Rezultatele lucrărilor sesiunii de două zile de la Paris a Consiliului ministerial al Uniunii Europei occidentale (U.E.O.), la care au participat miniștrii afacerilor externe ai celor șase țări membre ale Pieței comune și al Marii Britanii, au fost comentate de ministrul belgian al afacerilor externe, Paul Henri Spaak, care a declarat că „discuțiile au fost utile dar nu au dus la nici o concluzie, la nici o hotărîre“. Potrivit agenției France Presse, singura măsură concretă realizată este de ordin organizatoric intern. Reprezentanții permanenți ai U.E.O. au fost însărcinați să caute mijloacele de îmbunătățire a pregătirilor pentru lucrările sesiunii viitoare.în cursul ședinței de vineri, par- ticipanții au examinat diferite probleme economice. Cu acest prilej, au fost trecute în revistă rezultatele recentei conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de Ia Geneva, tratativele tarifare cunoscute sub denumirea de „runda Kennedy“ din cadrul G.A.T.T., precum și fuzionarea executivelor vest- europene (Euratom, Comunitatea E-
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rezultatconomică a Cărbunelui și Oțelului și Piața comună).După cum transmite agenția France Presse, miniștrii s-au pronunțat în unanimitate în favoarea unei coordonări mai bune a activității în cadrul Organizației Economice de Colaborare și Dezvoltare și pentru sprijinirea „rundei Kennedy“. Ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Richard Butler, a ridicat problemele pe care le implică pentru țara sa fuzionarea executivelor europene, ținînd seama de faptul că Anglia este membră a Euratom și C.E.C.O. dar nu face parte din Piața comună. Ministrul de externe al Franței, Couve de Murville, a dat asigurări că problemele pot fi reglementate fără dificultăți, printr-o revizuire a regulamentelor acestor instituții.în cursul sesiunii au fost abordate, de asemenea, și probleme politice, printre care situația din Asia de sud-est și relațiile Est-Vest.

Cuvântarea 
premierului grecATENA 18. — Corespondentul A- gerpres transmite :Primul ministru al Greciei, Pa- pandreu, a rostit sîmbătă seara o cuvîntare radiodifuzată în care a făcut un bilanț al activității guvernului. Ocupîndu-se de politica externă a Greciei, el a declarat : „Noi îndeplinim pe deplin obligațiile noastre ca aliați dar și revendicăm pe deplin drepturile noastre“. Politica Greciei, a spus Papandreu, este pacea. Premierul grec a spus că țara sa dorește pacea cu Turcia, și de asemenea, instaurarea păcii în Cipru. El s-a ocupat apoi pe larg de problema cipriotă declarînd că Grecia sprijină independența neîngrădită, inclusiv dreptul la autodeterminare al Ciprului și consideră că reglementarea crizei cipriote poate fi obținută prin intermediul O.N.U. Papandreu a relevat îmbunătățirea relațiilor cu Bulgaria și Iugoslavia.în continuare, primul ministru al Greciei s-a ocupat de unele aspecte ale politicii interne. Referindu- se la problemele economice, el a menționat că bugetul țării este e- chilibrat, guvernul a sporit cheltuielile pentru învățămînt, pentru a- gricultură și prevederi sociale și a fost reglementată datoria externă- a statului. După ce a arătat că guvernul va realiza și promisiunea privind activitatea nestingherită a mișcării sindicale democratice, premierul grec a subliniat că guvernul a pregătit o serie de proiecte de lege prin care se trasează politica de industrializare a țării.

Brazilia Reacții la ultima hotărîre 
a CongresuluiBRASILIA 18 (Agerpres). — Hotă- rîrea Congresului brazilian de a prelungi mandatul președintelui țării, Castelo Branco, a suscitat numeroase comentarii în capitala Braziliei. Potrivit agenției France Presse aceasta „constituie evenimentul politic cel mai important din Brazilia de la înlăturarea fostului președinte Joao Goulart“. Noile amendamente la constituție votate de Congres prevăd că alegerile prezidențiale care, potrivit constituției, urmau să aibă loc la 3 octombrie 1965, se vor desfășura în același timp cu alegerile legislative, la 3 octombrie1966. în acest scop, mandatele președintelui și vicepreședintelui țării au fost prelungite pînă la 15 martie1967.Observatorii din Brasilia, relatează France Presse, consideră că principala victimă a ultimelor hotărîri ale Congresului va fi guvernatorul statului Guanabara, Carlos Lacerda. Se știe că acesta, după ce a jucat un rol principal în îndepărtarea fostului președinte Goulart, și-a manifestat deschis intențiile de a candida la postul de președinte. „Guvernatorul

din Guanabara este furios“ — scrie agenția. într-o telegramă adresată președintelui partidului din care face parte, Uniunea democratică națională, el a anunțat că se retrage din partid din cauza sprijinului acordat de acest partid adoptării amendamentelor la constituție. Observatorii consideră, de asemenea, că votul din Congres este consecința unei alianțe între „anti- lacerdiștii“ de toate nuanțele pentru a bara calea la președinție a lui Carlos Lacerda.într-o declarație făcută la Brasilia, liderul grupului parlamentar al partidului social-democrat, Martin Rodriguez, a subliniat că aceste măsuri „vor împiedica obținerea de a- vantaje electorale de către alți candidați, ca Lacerda și Adhemar de Barros, ca urmare a privării de drepturile civile a fostului președinte, Kubitschek“. în același timp, a- genția France Presse remarcă faptul că un rol important l-au avut militarii, care au demonstrat că „continuă să exercite o presiune puternică asupra puterii legislative ca și a guvernului federal“.

Notd cabinet japonezTOKIO 18 (Agerpres). — Primul ministru al Japoniei, Hayato Ikeda, a prezentat sîmbătă împăratului Hirohito pe membrii noului său cabinet. Prin această ceremonie, miniștrii noului cabinet și-au preluat în mod oficial funcțiile.în legătură cu formarea noului guvern Ikeda, Partidul Socialist din Japonia a dat publicității o declarație în care se arată că actualul cabinet este mai slab decît cele trei cabinete Ikeda precedente, ca urmare a luptei care se desfășoară în cadrul partidului de guvernământ, liberal-democrat.
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Un băirîn marinar bărbos cu pipa în 
coiful gurii și cizme lungi pînă la ge
nunchi gonește, grav, călare pe motoretă, 
în dreapta, în stingă lui, fete și băiefi, 
femei și bărbați de toate vîrstele grăbesc 
bicicletele — șuvoi nesfîrșit — strecu- 
rîndu-se cu agilitate printre valurile de 
mașini. In piafa primăriei, în piața Ama- 
lienborg, pe Vesierbrogade — acesta 
este, în pragul dimineții, tabloul capitalei 
daneze.

în subteranele castelului Christianborg 
te întîlnești cu vestigiile orașului lui Ab- 
salon, episcopul care a întemeiat, în 1167, 
Copenhaga. Palatul Amalienborg este o 
copie miniaturală a Palatului de iarnă de 
la Leningrad; în jurul lui pulsează orașul 
modern. Pe Kongens Nytorv se înaltă ma
rile hoteluri și sediile marilor firme comer
ciale ; în Nyhavn (Portul nou) se în- 
șiruie cîrciumile pitorești și căsuțele mul
ticolore ale marinarilor, tarabele gălă
gioasei pie)e a peștelui cu vînzătoarele în 
sabofi de lemn și vînzătoarele de flori, 
prăvălioarele cu mărunțișuri și ratele săl
batice care se hrănesc din mîinile oame
nilor. Deasupra cheiurilor, deasupra cana
lelor, deasupra mării zboară pescărușii.

Undeva, nu departe, se ascunde sediul 
„Combaltagului" — comandamentul Uni
unii de colaborare danezo-vest-germane 
în spafiul baltic. Pe Bredgade, în dreptul 
portului comercial, o ancoră veșnic împo
dobită cu buchete de flori omagiază me
moria marinarilor căzufi în luptele cu na
ziștii. Pe Amiliegrade, de altfel, se află 
un muzeu al Rezistentei mult frecventat. 
Oameni calmi și taciturni, danezii spun : 
„Noi avem o veche tradiție a demnității". 
E drept, Copenhaga își desfășoară străzile 
și bulevardele viu luminate pe insula 
Seeland, leagănul vechilor vikingi. De a- 
tunci s-au scurs veacuri în nisiparnifa 
timpului. în ajunul invaziei hitleriste, Da
nemarca era neufră. Azi, uneori, un avion 
supersonic spintecă văzduhul amintind că 
Danemarca face parte din N.A.T.O. Dar 
dacă începi să cunoști poporul, nu e greu 
să afli că urăște zăngănitul armelor, că 
năzuiește spre pace.

In fafa cheiului Langelinie — romantica 
promenadă a capitalei daneze — se înalță 
o fîntînă arteziană dominată de un motiv 
mifologic : zeița Dana fînînd coarnele plu
gului tras de patru boi. Legenda spune 
că numai atîfa pămînt a cerut cerului : 
cît să poată ara cu patru boi. Și atîta a

primit. Partea continentală a tării are nu
mai 43 000 km p. Un pinten de pămînt 
se-ndreaptă spre Peninsula Scandinavă, 
iar în jurul lui mișună insulele : 109 
insule locuite și 382 — pustii. Pe Born
holm domnește piatra. Pe insulele popu
late și în peninsula Jutlanda stăpînesc ar
gila și nisipul. Fiorduri și golfuri parcă 
au tăiat cu ferăstrăul coasta, zdrenjuind-o. 
N-au fost generoși zeii cu modesta Dana.

Insula Seeland este legată de insula 
Folsfer printr-un pod masiv, dar cu linie 
zveltă. Cînd ieși din Copenhaga pe auto
strada A 2, spre miazăzi, urmezi drumul 
mării. De-a lungul lui se-nșiruie așezări 
de fermieri. Bătrînul Petersen, pescar de 
vifă veche din preajma orășelului Koege, 
ne-a relevat cum se aplică în patria lui 
zicala „nevoia te învață“.

— în primul rînd — ne-a explicat pu
făind din pipă — moșii noștri frebuiau 
să împiedice marea de a mai depune 
nisip pe fărm. Aveam oricum destul. Așa 
că oamenii s-au specializat în construcția 
de diguri, apoi au plantat păduri, ca să 
sece bălțile. In sfîrșit, s-au apucat și de 
pămînt. L-au zgîriat și au dat de nisip. 
L-au tratat cu îngrășăminte și au pus mai 
ales furaje. Așa am ajuns să avem o bază 
bună și să dezvoltăm mult creșterea ani
malelor. Vă ducefi la Orehoved ? 
Foarte bine. O să faceți cunoștință 
cu cel mai lung pod din Danemarca. Are 
3 600 metri și drumuri speciale pentru 
mașini, biciclete, trenuri și pietoni. Cum 
era să unim insulele cu continentul, dacă 
nu prin ferry-boats-uri, vapoare și poduri ? 
Am învățat să le construim.

Am avut prilejul să văd ilustrată „pe 
viu’ expunerea pescarului din Koege. Pînă 
la Vordingborg ne-au însoți) pilcurile da 
pădure și căprioarele, serele de flori și 
ogoarele pe care călcau agale fazanii și 
țopăiau mulțime de iepuri. Ici-colo cîfe 
o clădire albă cu o firmă măruntă : 
„Skovdal“ Sini centrele de colectare a 
laptelui, spre care se îndreaptă bidoanele 
încărcate pe camioane trase de cai, de la 
marginea șoselelor, din dreptul fermelor 
cooperative. Aici se extrage grăsimea ne
cesară fabricilor de unt și brînzefuri, de 
faimă mondială. Din 1450 de lăptării, 1250 
sînt lăptarii cooperative, în care se colec
tează 90 la sută din laptele destinat con
sumului sau producției de unt și brînze- 
furi.

La Favrholm, spre miazănoapte de

Copenhaga, în drum spre legendarul 
Helsingoer al lui Hamlet, am vizitat o 
fermă model. In grajduri se aflau 110 vaci 
roșii de rasă daneză. Graficul zilnic pre
ciza că Mars a dat 29,2 I lapte cu 4,40 
la sută grăsime, iar Gert — 16 I cu 4,45 
la sută grăsime. Bull, care a dat 37,7 I 
și are 9 ani, consumă de două ori pe zi 
cîte 21 kg de furaj, sfeclă și o concentra
ție de săruri minerale. Inginerul Knud 
Christensen ne-a arătat apoi purceii, care 
împlineau abia șase sau șapte zile. Sînt 
albi — ne-a spus el. Asta înseamnă 
că n-au destui fier în organism. De aceea 
le administrăm injecții cu fier. Determi
năm creșterea zilnică pentru a ști cum să 
le dozăm hrana. In 6 zile consumă aproxi
mativ 2,65 kg orz și o cantitate mai mare 
de lapte, porumb, tărîțe și săruri mine
rale. Creșterea zilnică este, în această 
perioadă, de 318—786 gr. Este important 
să urmărim dezvoltarea fiecărui exem
plar, penfru a aprecia calitatea baconului 
pe care-l va da.

Baconul este cunoscut dincolo de ho
tarele Danemarcei și face parte integran
tă din alimentația oricărui... englez. Un 
strat de șuncă, un strat de grăsime, un 
strai de carne — totul cu grijă preparat 
— și Danemarca a obținut, de-a lungul 
deceniilor, în schimbul lui, importante 
resurse.

De altfel, dezvoltarea economică a a- 
cesfei țări cu o densitafe a populației in
vers proporțională cu dimensiunea ei (103 
locuitori pe kmp, față de 16 în Suedia, 
12—14 în Finlanda și 10 în Norvegia), a 
urmat un drum perfect logic : de la am
barcațiunile vikingilor pînă la tancurile 
petroliere, de la grajdurile și pășunile 
vacilor pînă la fabricile de produse lac
tate, de la fabricile de brînzeturi la re
frigeratoare, la industria conservelor. Da
nemarca, țară cu subsolul sterp, exportă 
centrifuge, fabrici de lapte praf, termo- 
state. Secretul : vrednicia oamenilor.

Ferma de la Favrholm are și o crescăto
rie de nurci. Hrana este ieftină : 80 la 
sută capete de pește la care se adaugă; 
stomac de vită, săruri minerale, vitamine. 
Se nasc între 20 aprilie și 30 mai, iar în 
toamnă sînt bune de jupuit. O piele a 
acestor mici vietăți feline și iuți ca veve
rițele valorează 350 coroane daneze. 
Pentru o blană sînt necesare aproximativ 
50 de piei, lată încă o sursă de ven turi.

La Odense se află casa natală a lui

H. C. Andersen, ale cărui basme vrăjesc 
copiii de pe toate meridianele pămîntu- 
lui. La Odense se înalță însă și un mare 
șantier naval, cu trei docuri îngropate sis
tem bazin, cu un flux tehnologic în linie 
dreaptă, complet automatizat.

La Copenhaga șantierul naval „Bur
meister & Wain" se află chiar peste drum 
de „mica sirenă“ de pe Langelinie, care 
traduce în bronz o imagine dintr-o po
veste a lui Andersen. Aici s-a construit 
vasul „Selandia“, primul vapor care a 
traversat Oceanul Atlantic. Arborii cotiți se 
produc prin turnarea în presiune, mașinile 
de tăiat și de sudat sînt dirijate de foto- 
celule electrice, macaralele-portal au o 
capacitate de 600 tone. La fabrica de 
motoare Diesel, ing. Henning Theisen ne 
informează că „Burmeister & Wain" este 
unul dintre marii exportatori de motoare 
Diesel pentru vase din întreaga lume.

La Copenhaga se vorbește adesea des
pre dificultățile provocate economie: da
neze de barierele vamale cu care s-au 
înconjurat țări vest-europene. Jens Mor
tensen, fermier din Fionia, ne-a mărturisit 
cu un pesimism neobișnuit oamenilor de 
aici :

— Pe de o parte, avem scăderea pre
turilor la export, pe de alta guvernul, 
acordînd subsidii fermierilor loviți mate
rialicește, și-a grevat serios bugetul.

Fermierul din Fionia a relevat un as
pect. Economiști cu care am sfat de vor
bă mi-au arătat că o altă gaură în buget 
este provocată de cheltuielile militare 
impuse de apartenența la N.A.T.O. 
care se acoperă prin impozitele in
directe. Aceasta înseamnă însă 900 
milioane coroane daneze pe an, plă
tite în primul rînd de muncitori și pă
turile mijlocii. Anul acesta, în urma majo
rării prețurilor la textile, obiecte de uz 
casnic, bere, țigări și altele s-au declarat 
mai multe greve. în felul acesta, muncitorii 
de la „Burmeister & Wain“ au cîștigat 8 
öre pe oră în plus, dar cei de la fabrica 
de țigări „Hirschsprung” au trebuit să 
plătească despăgubiri întreprinderii, în- 
trucît tribunalul muncii a considerat greva 
ilegală. In presa de specialitate se discu
tă insistent despre necesitatea dezvoltării 
relațiilor economice ale Danemarcei cu 
țările socialiste și cu noile state indepen
dente din Asia, Africa și America Latină.

Danezii l-au dat omenirii pe Hans 
Christian Andersen, minunatul povestitor 
al basmelor „A fost odată..." Tot danez a 
fost și Tycho Brahe, ale cărui instrumente 
au determinat poziția asfrelor, ca și fizi
cianul Ole Roemer, care a determinat 
viteza luminii.

In țara lui „A fost odafă...'1 oamenii 
sînt lucizi.

Horla LIMAN

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a ținut sîmbătă o conferință de presă. Cu acest prilej el a condamnat „organizațiile clandestine ale urii“ care folosesc violența și teroarea pentru a împiedica pe negri să se bucure de drepturile civile. Președintele Johnson a spus că guvernul federal va acorda tot ajutorul și va interveni, dacă va fi necesar, în cazul cînd eforturile depuse de autoritățile locale pentru a se pune capăt terorismului nu vor da rezultate.Potrivit agenției Associated Press, deși președintele nu a indicat nici un

nume, cuvintele sale sînt interpretate ca referindu-se la organizația Ku-Klux-Klan și la alte organizații de extremă dreaptă.Pe de altă parte, președintele a declarat că deficitul bugetar pe actualul an fiscal va fi de 8,3 miliarde dolari, cu 1,7 miliarde dolari mai mic decît cel prevăzut la începutul lunii ianuarie. El a arătat că acest lucru se datorește reducerii cheltuielilor guvernamentale și sporirii veniturilor cu un miliard de dolari, față de prevederile din ianuarie.
In prelungirea podului „Washington" 
din New York s-a construit o stație 
terminus pentru autobuze. Acoperișul 
de beton al stației cuprinde 26 de 
secțiuni triunghiulare, dintre care 14 
sînt susținute de stîlpi verticali. In 
fotografie : căile de acces spre eta

jul superior ai stației

NEW YORK. Consiliul de Securita
te a anunțat că comitetul de experți 
însărcinat să examineze problema apli
cării de sancțiuni economice împotri
va Republicii Sud-Africane își va în
cepe activitatea la 21 iulie.

LONDRA. Primul ministru al Gam- 
biei, David Djawara, a sosit sîmbătă 
Ia Londra. El a declarat că în convor
birile de săptămîna viitoare cu oficia
litățile engleze va depune toate efor
turile pentru ca Gambia să-și dobîn- 
dească independența pînă la mijlocul 
lunii februarie 1965.

BERLIN. Cu prilejul zilei femeii 
africane, care se sărbătorește la 31 iu
lie, Federația Democrată Internaționa
lă a Femeilor a adresat un mesaj de 
salut femeilor africane. în mesaj se 
subliniază că această zi a devenit un 
simbol al luptei femeilor de pe conti
nentul Africii pentru eliberare, pentru 
asigurarea unei vieți mai bune. Milioa
nele de membre ale F.D.I.F., se arată

în mesaj, sprijină lupta dreaptă a fe
meilor de pe continentul african.

OSLO. Revista norvegiană „Yaar 
Kirke“ a anunțat că pastorul Martin 
Luther King, unul din liderii popu
lației de culoare din S.U.A., a fost 
propus pentru a i se decerna premiul 
Nobel pentru pace pe 1964.

PRAGA. Agenția C.T.K. anunță că 
la 18 iulie Jozef Lenart, președintele 
guvernului R. S. Cehoslovace, a primit 
delegația Partidului Socialist din Ja
ponia, condusă de Tomomi Narita, 
secretar general al acestui partid, care 
a făcut o vizită în R. S. Cehoslovacă.

NEW YORK. La New York s-a îna
poiat vineri misiunea Consiliului de 
Securitate, care a fost însărcinată să 
ancheteze situația la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de sud. Cei 
trei membri ai grupului, reprezentînd 
Marocul, Brazilia și Coasta de Fildeș, 
vor începe să lucreze la raportul lor 
care va fi prezentat Consiliului de 
Securitate peste aproximativ zece zile.

Zilele trecute, Jomo Kenyatta, primul ministru al Kenyei, a fost victima 
unui atac în timp ce pleca de la hotel la lucrările Conferinței primilor 
miniștri ai țărilor membre ale Commonwealthului. în fotografie : auto
rul atacului, un huligan fascist, este arestat de agenți ai poliției din 

Londra

MOGADISCIO. Președintele Soma
liei, Aden Abdullah Osman, a început 
vineri consultările în vederea formării 
unui nou guvern. Actuala criză de gu
vern împiedică participarea Somaliei 
la Conferința africană la nivel înalt, 
de la Cairo, deoarece constituția ță
rii prevede ca la asemenea reuniuni 
internaționale, statul să fie reprezentat 
de primul ministru și nu de președin
tele republicii.

ANKARA. Parlamentul turc și-a în
cheiat vineri lucrările, sesiunea viitoa
re urmînd să se deschidă la data de 1 
noiembrie. După cum transmite agen
ția France Piesse, întrucît în fața par
lamentului nu a fost prezentată o ce
rere de prelungire a stării de asediu la 
Istanbul și Ankara, aceasta urmează, 
în mod normal, să ia sfîrșit la 21 iulie. 
Starea de asediu a fost decretată ca 
urmare a tentativei de lovitură de 
stat de la 21 mai 1963 și a fost pre
lungită în mai multe rînduri.

WASHINGTON. Sîmbătă au luat 
sfîrșit la Washington lucrările sesiunii 
miniștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale pactului ANZUS, din care 
fac parte Australia, Noua Zeelandă și 
S.U.A. în cursul sesiunii, a fost exami
nată situația din Asia de sud-est.

HANOVRA. Acuzată de a fi parti
cipat la evadarea fostului SS-ist Hans 
Walter Zech-Nenntwich, Rosemarie 
Holtbrüggemann a fost arestată. Zech- 
Nenntwich, condamnat la patru ani în
chisoare de Tribunalul din Brunswick, 
pentru participarea în 1941 la masa
crarea a 5 200 de deținuți, a evadat 
din penitenciar, în aprilie, cu compli
citatea unui gardian al închisorii.

ANKARA. După cum transmite 
A.F.P., 12 000 de cetățeni greci care 
trăiesc în Turcia vor pierde la 16 sep
tembrie 1964 (data expirării convenției 
turco-grecești denunțată de guvernul 
turc) privilegiile prevăzute de clauza 
națiunii celei mai favorizate și vor că
dea sub incidența legilor obișnuite a- 
plicate cetățenilor străini.
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