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In obiectivul aparatului de fotografiat — o imagine de azi din Lunca Sucevei
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în timpul verii, spre piețele și ma
gazinele orașelor sînt îndreptate zil
nic zeci de mii de tone de produse 
legumicole. Efectele măsurilor luate 
pentru mărirea suprafețelor cultiva
te în unitățile agricole socialiste si
tuate în apropierea orașelor și cen
trelor industriale, pentru sporirea 
continuă a producției, își arată roa
dele. în Capitală, ca și în cea mai 
mare parte a regiunilor țării, unită
țile de specialitate ale comerțului de 
stat și cooperatist sînt, în general, 
bine aprovizionate. La aceasta con
tribuie în mare măsură operativita
tea transporturilor, aducerea mărfu
rilor din gospodăriile producătoare 
direct la locurile de desfacere.

Scrisori primite la redacție sem
nalează însă că, în unele locuri, a- 
provizionarea cu diferite sortimente 
de legume, nu corespunde întru to
tul cerințelor. Așa stau lucrurile în 
regiuni ca Suceava, Hunédoara, un
de producția de legume este mai tîr- 
zie, iar organele locale nu urmăresc 
cu destulă stăruință aducerea lor în 
cantități suficiente din regiunile ex
cedentare — București, Oltenia, Ba
nat — și, concomitent cu aceasta, re
ducerea operativă a prețurilor de 
desfacere, pe măsura sporirii canti
tăților recoltate.

Buna aprovizionare cu legume și 
fructe este condiționată de măsurile 
pe care le iau consiliile agricole re
gionale și raionale pentru recolta
rea la timp a produselor în toate 
gospodăriile de stat și colective, li
vrarea lor eșalonată, ritmică, potri
vit graficelor stabilite cu comerțul. 
Legumele destinate altor regiuni, ca 
și exportului, trebuie recoltate în 
pîrgă ; în același timp, trebuie evi
tate livrările ce depășesc necesarul 
de moment, deoarece duc la de
precierea calitativă a unor mărfuri. 
In sprijinul acestei acțiuni este ne
cesar să se desfășoare și activitatea 
organelor C.F.R. și I.R.T.A., cărora 
’e revine îndatorirea să răspundă cu 
promptitudine oricăror solicitări 
comerțului privind mijloacele 
transport.

Prin grija forurilor centrale 
resort și a gospodarilor locali, 
cuprinsul orașelor și îndeosebi 
noile cartiere au fost înființate ma
gazine și chioșcuri specializate. Dar 
nu peste tot acest lucru s-a împletit 
cu măsuri organizatorice judicioase, 
care să permită într-adevăr aprovi
zionarea lesnicioasă a cumpărători
lor. La Baia Mare, bunăoară, desfa
cerea legumelor și fructelor este în
greunată de ciudata ei organizare : 
într-un loc se vînd roșii, într-altul 
cartofi etc. Cumpărătorii pierd mult 
timp pînă își procură cele necesare 
consumului zilnic. Magazinele din 
unele cartiere ale Brașovului sau 
lașului sînt neglijate, aprovizionate 
la ore tîrzii, cumpărătorii aglome- 
rînd astfel unitățile centrale, asu
pra cărora se concentrează toată a- 
tenția organelor locale.

Prin natura sa, comerțul cu legu
me și fructe este un comerț opera
tiv ; contează fiecare zi, fiecare ceas 
și toate verigile trebuie să funcțio
neze cu precizie, astfel îneît consu
matorii să aibă zilnic la îndemînă 
produse proaspete, de bună calitate.

în această perioadă în agricultură se execută lucrări de 
cea mai mare importanță : se strînge recolta de cereale, 
se depozitează furajele necesare animalelor, se fac o serie 
de lucrări pentru pregătirea temeinică a producției anului 
viitor. Trebuie avut grijă ca imediat ce terenurile se elibe
rează să se execute arăturile de vară. Nu mai puțină impor
tanță are asigurarea unor semințe valoroase, cu calități 
superioare, care trebuie condiționate și tratate.

Organele și organizațiile de partid, consiliile agricole, 
conducerile unităților agricole socialiste trebuie să se preo
cupe cu grijă de asigurarea unei organizări exemplare a 
muncii pentru ca toate aceste lucrări gă se execute în cele 
mai bune condiții.

în pagina a treia a ziarului sînt redate unele aspecte privind 
lucrările ce se desiășoară în aceste zile pe ogoare.

Noi tipuri de motoare electrice
La Uzinele „Electroprecizie" din 

Săcele a început producția de se
rie a 6 noi tipuri de motoare electri
ce de mică putere. La proiectarea a- 
cestor produse s-au aplicat soluții 
constructive moderne, care le situea
ză la nivelul tehnicii actuale. în com
parație cu motoarele de aceeași pu
tere și turație, fabricate anterior, la 
motoarele de 0,6 kW se obține o

Modernizări
re-

re-în regiunea Suceava s-a terminat 
cent modernizarea drumului Suceava- 
Siret, iar în prezent se lucrează intens 
la asfaltarea șoselei Suceava-Botoșani- 
Dorohoi. Drumul dintre Bacău și Moi- 
nești a fost modernizat în acest an pe 
o lungime de 47 kilometri. în regiunea 
Crișana se lucrează la modernizarea ul
timelor porțiuni ale drumului Craiva- 
Bocsig și pe traseul noului drum dintre 
Marghita-Simleu. De la începutul anu
lui constructorii din regiunea Argeș au
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de 
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Acum, în plin 

„București" a O.N.T. 
zează noi excursii în diferite regiuni ale 
țării. La 26 iulie se va inaugura excursia 
organizată în nordul Olteniei. Timp de 4 
zile, participanții vor călători cu autocare
le pe traseul București — Pitești — Rm. 
Vîlcea — Govora — Novaci — Tg. Jiu — 
Pefroșeni și retur. Pentru vizitarea monu
mentelor istorice din Transilvania se poate 
călători cu autocarele pe traseul Bucu
rești — Pitești — Rm. Vîlcea — Călimă- 
nești — Sibiu — Slimnic— Dumbrăveni — 
Sighișoara — Rîșnov — Brașov — Bucu
rești. A fost tmbogățif itinerariul excursiei 
de 5 zile, organizată în nordul Moldovei. 
In fiecare miercuri se pleacă cu autocarele 
pe traseul București — Buzău — Bacău — 
Piatra Neamț —• Bicaz — Vărafec — Aga- 
pia •— Tg. Neamț — Suceava — Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Rădăuți — Tg. 
Neamț — Bicaz, apoi prin cheile Bica- 
zului la Lacul Roșu — Tușnad — Bra
șov — București. Se fac popasuri la nu
meroase monumente isforice și de artă 
vechi. Deosebit de 
excursia de 7 zile în Delta Dunării.

sezon de vară, agenția 
„Carpaji” organi-

atractivă este

Cu secerișul terminai
ducere a consumului specific de ton
tă cu 23 la sută, iar de tablă sili- 
cioasă cu 26 la sută. Paralel cu a- 
cestea, au tost realizate alte 8 noi 
tipuri de motoare asincrone cu două 
viteze. Echiparea unor mașini-unelte 
cu noile tipuri de motoare a permis 
simplificarea cutiei de viteze și re
ducerea dimensiunilor și a greutății 
lor.

terminat de executat aproape 30 de km 
pe drumul dintre Băbeni-Drăgășani și 
Găneasa. Multe drumuri se află în pre
zent în curs de modernizare și în re
giunile Banat, Dobrogea, Galați și Cluj.

Numai în regiunile Ploiești, Iași și 
Hunedoara au fost modernizate, în anii 
puterii populare, drumuri pe o lungime 
de aproape 2 500 de km. Prin folosirea 
unor metode moderne și a unor procedee 
avansate de lucru, prețul de cost la exe
cutarea acestor .lucrări a scăzut- simți
tor. Așa, de exemplu, în regiunea Cluj, 
folosindu-se ca materie primă țițeiul 
bituminös, costul se reduce de circa 
G ori.

în regiunea Ploiești, în locul simplei 
împrăștieri a materialului pietros, 
scump, se folosesc în prezent mixturi 
asfaltice dense, în amestec cu diverși 
lianți, valorificate pe plan local, care 
sînt cu 10—15 la sută mai ieftine. Ast
fel, cheltuielile de întreținere pe km de 
drum au fost reduse de la circa 30 000 
lei la numai 2 000—3 000 lei. (Ager
pres).

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
Mecanizatorii și colectiviștii din re
giunea Crișana lucrează în aceste 
zile la recoltarea ultimelor suprafe
țe de cereale păioase. In raioanele 
Mar chita, Ineu, Salonta și Gura 
Honț s-a terminat secerișul pe în
treaga suprafață. Ieri, gospodării
le de stat din regiune au ter
minat recoltatul și treieratul păioa- 
selor pe cele 20 511 ha cultivate cu 
grîu. Și în raioanele Criș, Oradea, 
Simleu această lucrare se apropie de 
sfîrșit. Prin eliberarea unui mare 
număr de combine, care au fost apoi 
dirijate spre unitățile agricole ră
mase în urmă, se prevede ca în vii
toarele două zile să se termine re
coltatul cerealelor păioase pe întrea
ga suprafață de peste 168 000 ha 
cultivate în regiunea Crișana.

Poem al naturii scris în relief do
mol și zvîcnit, brutal și gingaș, hao
tic și cu rînduială, munții Rodnei 
deschid o largă perspectivă spre 
Moldova și Maramureș. La est 
curge Bistrița aurie prin albia să
pată în rocă. în depărtare se ivește 
între nori mirajul de o clipă al Pie
trelor Doamnei, Călimaniloi și Giu- 
malăului, statornicul vecin al Rarău- 
lui. în vest, Valea Borșei din Mara
mureș se deschide în evantai, lă- 
sînd să-i bănuiești livezile întinse. 
Omul ostenit își potolește setea la 
izvoarele de apă minerală din mar
ginea drumurilor.

COORDONATE FORESTIERE

Din mase piastke
La secția de mase plastice din ca

drul Combinatului chimic-Făgăraș 
se fabrică aminoplast ca materie 
primă. Tot aici se realizează nume
roase sortimente de' produse cu di
ferite întrebuințări industriale și 
casnice. Printre altele se produc 
piese pentru mașinile agricole, auto
camioane, mașini de spălat rufe, 
cuptoare aragaz, mașini de cusut, 
aspiratoare de praf, lagăre pentru 
laminate etc. în vederea sporirii pro
ducției s-au aplicat o serie de mă
suri ca : înlocuirea preselor manuale 
cu prese hidraulice, extinderea 
halelor de presare etc. Ele au 
permis introducerea în producția de 
serie a unui număr de 30 sortimente 
noi.

Recepție cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Poloniei

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Poloniei, amba
sadorul R.P. Polone în R.P. Romînă, 
Wieslaw Sobierajski, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Petre Borilă, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Mi
hai Dalea, Gh. Gaston Marin, Gogu 
Rădulescu, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de

Stat și ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, deputați ai Marii 
Naționale, academicieni și 
meni de știință și cultură, 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. în timpul recepției, ambasadorul 
Wieslaw Sobierajski și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer au toastat.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie. (Agerpres)

Adunări 
alți oa- 
generali

Studenții la practică

agronomic

la 
teo-

stu
pe

în acest decor natural de o mare 
frumusețe, omul trăia odinioară greu. 
La puținul casei se adăuga lipsa de 
lucru. Țara Doinelor nu știa ce-i 
timpul, totul lîncezea ca pe un țărm 
pustiu. Venea în sat, din cînd în 
cînd, cîte un muntean strivit de co
pacii doborîți. Așa se încheiau un 
drum și o viață la capătul unei 
munci istovitoare. Singurele unelte 
ale muncitorului de pădure erau 
toporul și țapina, fără ele nu se pu
tea angaja nimeni. Cu uneltele și 
cu mîncarea de-acasă.

Vasile Ilieș a fost norocos. Așa 
spune el. Nu și-a pierdut viața, ci 
„doar" piciorul drept. împingea cu 
țapina un buștean. Și cînd n-a mai 
avut putere să-l țină, i-a prins pi
ciorul; S-a rugat să-l lase măcar 
paznic. Omul patronului a rîs : „Ce 
să păzești mă, pădurea ? N-o ia ni
meni". Erau în spusele astea și ceva 
adevărat și ceva neadevărat. E 
drept că Ilieș n-avea ce păzi, unel
tele erau ale oamenilor, dar pădu
rea... tot o lua cineva. Dacă s-ar a- 
duna, cap la cap, plutele care au 
trecut la vale pe Bistrița și pe Doi
na, ai merge pe un pod de lemn efo 
la pasul Prislopului și pînă la gu
rile Dunării. Multă vreme au rămas, 
ca petele albe pe o hartă, locurile 
despădurite nerațional în nord-ves- 
tul Moldovei.

Transformările înnoitoare petrecute 
pretutindeni în anii care s-au scurs 
de la eliberarea țării s-au făcut pu
ternic simțite și în bazinul Doine
lor. Abia apuci să cobori pe ver
santul de răsărit al munților și vezi, 
alături de codri seculari, pădurile 
tinere. Silvicultorii împăduresc anu
al o suprafață egală cu cea exploa
tată. Petele albe de pe harta Ță
rii Domelor au dispărut.

La Șesuri — Rusaia, așezare mon
tană pe Bistrița aurie, se zăresc tu- 
pilate la marginea pădurii cabanele 
muncitorilor forestieri. O femeie mă
runțică întinde masa dinaintea in
trării, în așteptarea muncitorilor de 
pădure. Cîntă aparatele de radio ca 
într-o stațiune de odihnă. E amia
ză și întreaga natură moleșită parcă 
de zăpușeală stă nemișcată, tînjind 
după adieri răcoritoare. Mișcătoare 
sînt doar două funiculare care aduc 
la vadul apei catargele de molid 
mirosind a rășină. Plutașii așteaptă 
gata de drum, tolăniți în iarba înal
tă de dincolo de prundișuri. Sînt 
muncitorii din. brigada lui Carol 
Ghinda, aunoscută pe Valea Bistri
ței. Colectiv fruntaș, constituit în 
brigadă permanentă cu plata în a- 
cord global. O formă superioară 
de organizare a muncii în exploa
tările forestiere. Adeseori vin oa
meni din colectivele de pe Dorna și 
Bistrița să învețe din organizarea și 
metodele brigăzii lui Carol ■ Ghinda. 
Om la 40 de ani, tăietor de pădure 
din tată în fiu, Ghinda și-a petrecut 
mai mult de jumătate din viață lin
gă trunchiul copacilor. A schimbat 
toporul cu fierăstrăul mecanic, ța
pina cu tractorul și funicularul. II 
așteaptă la cabană un pat curat, o 
mîncare caldă și ziarul adus 
poștaș. Altă viață.

barăci și încolo nimic. Dacă te a- 
propii prin pădure, rămîi plăcut im
presionat de ceea ce vezi. Blocuri 
de locuințe în vîrful munților. Ma
gazine și școală. Club și cinemato
graf. Așa arată azi „Centrul fores
tier mecanizat Dornișoara". Ilieș, 
care nu mai poate munci la pădure, 
este magaziner la sutele de utilaje 
și agregate mecanice. Ritmul meca
nizării este impetuos. Față de 1960, 
indicele de mecanizare în pădurile 
dornene a crescut în 1963 cu 36,4 la 
sută la doborît-secționat, cu 6,7 la 
sută la scos-apropiat și cu 9,1 la 
sută la încărcat în vagoane. Pentru 
un „profan", cifrele acestea s-ar 
putea să nu spună prea multe. Dar 
adevărata lor semnificație o înțeleg 
bine cei ce lucrau odinioară cu to
porul și cu țapina...

Dinspre izvoarele Bistriței se aude 
zgomotul apelor în năvală. S-au dat 
drumul haiturilor. Plutele ss saltă pe 
crestele înspumate și oamenii 
urează drum bun. Aproape 150 de 
m.c. de molid (cam tot atîta 
pot transporta 15 autoremorci) por
nesc pe calea apelor.

După mai bine de un secol de la 
începutul plutăritului pe Bistrița, 
lemnului din frumoasa Țară a Dor- 
nelor i s-a deschis un drum nou. Ca 
și cum s-ar afla în mijlocul rîului 
indicatorul „Sens interzis, luați-o 
spre stînga", plutele se îngrămă
desc unele în altele la marginea 
Combinatului Forestier din Vatra 
Dornei, formînd un pod mișcător.

Sens interzis 1 Departe, în acest 
colț de țară, acolo unde omul pre
țuia mai puțin decît un brad bun 
pentru catarge, au apărut indica
toarele vremii noastre, arătînd di
recția nouă de valorificare a lem
nului : „Sens obligatoriu spre in
dustrie". Iar industria este reprezen
tată în primul rînd de combinatul 
forestier construit în anii puterii 
populare. Bistrița și Dorna își unesc 
apele la porțile sale. Locul de con
strucție a fost anume ales pentru o 
aprovizionare directă cu plutele.

Privit de pe piscurile munților care 
înconjoară orașul, combinatul îți 
dezvăluie o imagine specifică por
turilor fluviale. Stive înalte de buș
teni șl de cherestea stau rînduite în 
tot locul. în curte, acolo unde se 
desfășoară de fapt cel mai mare vo
lum de muncă, sînt oameni puțini, 
în schimb circulă în toate direcți
ile benzi transportoare. Se mișcă 
în circuit continuu de mecanizare, 
de la locul de sortare a buștenilor 
la bazine și de la bazine la gatere. 
Alte benzi transportă cheresteaua 
proaspăt fabricată, spre locul de 
depozitare. O adevărată industrie în

își

cit

mișcare. Mașini de înaltă producti
vitate, amplasate în halele combi
natului, dau lemnului cele mai felu
rite profiluri și întrebuințări. Sute 
de metri cubi de lemn se prelucrea
ză în fiecare schimb. Acest mare 
combinat așezat „la vadul lemnului 
produce un larg sortiment de che
restea, mobilă de bucătărie, stupi 
de albine și alte fabricate.

Industrializarea a ridicat conside
rabil valoarea lemnului. Se folosesc 
pînă și deșeurile. O gospodărire cu 
adevărat chibzuită. Combinatul fo
restier — ca și cealaltă unitate din 
Vatra Dornei, „Dorna Foresta”, lăr
gită și modernizată — livrează can
tități importante de deșeuri pentru 
celuloză și plăci fibro-lemnoase.

Acesta este drumul nou al lem
nului. Traducînd în viață indicați
ile partidului de a valorifica supe
rior și complex masa lemnoasă, dor- 
nenii, alături de toți muncitorii fo
restieri din exploatări și din fabrici, 
ridică neîncetat valoarea aurului 
verde.

PATRIARHAL SI DINAMIC
Pîrîuri mici și repezi, bogate în 

păstrăvi și lipani, rămîn în urmă. 
Treptat valea Bistriței se lărgește și 
apar noi așezări. Cîrlibaba, locul 
de baștină al celor mai vestiți plu
tași și muncitori de pădure, apoi 
Ciocănești, cu cabana sa de vînă- 
toare Scoruș înălțată pe un tăpșan. 
Prin iarba înaltă-șerpuiesc spre pă
duri poteci știuie doar de călăuze. 
Comuna Ciocănești este renumită 
în regiunea Suceava în primul rînd 
pentru vatra ei folclorică. Mai mult 
de un stert din comună participă la 
activitatea artistică a căminului cul
tural. Formația de jocuri populare 
și taraful 
solicitate 
regiune.

Avîntul 
ță nouă și exploatările miniere din 
jurul Iacobenilor. Acele „găuri de 
sobol", cum le numeau oamenii, au 
fost lărgite ca să poată intra teh
nica vremii. Alături de gurile de mi
nă, lîngă păduri, fumegă instalațiile 
de prăjire a minereului de mangan. 
Arșița, Nepomiceni, lacobeni sînt 
trei localități care formează triun
ghiul unei industrii cu un pronunțat 
caracter siderurgic. Stația de pre
parare a minereului de la lacobeni, 
care domină valea Bistriței pe o lun
gime de cîțiva kilometri, aduce în 
circuitul economiei mil de tone de

de fluierași sînt deseori 
pe scenele orașelor din

industriei a ridicat la via-

Ștefan ZIDARIȚĂ

(Continuare în pag. IV-a)

LEMNUL PE NOUL SÀU DRUM lacobeni — drumurile lemnului și minereurilor

Dezvoltai larg în cei douăzeci de ani de pu
tere populară, învăjămîntul nostru superior se 
caracterizează prin legătura sfrînsă a studiului 
științific cu viaja, cu cerințele desăvîrșirii cons
trucției socialismului. Practica în producție înles
nește aprofundarea cunoștințelor însușite 
cursuri și seminarii, verificarea principiilor 
retice prin aplicarea lor.

In mai multe localități i-am vizitat pe 
denfi la locurile de practică. în București, 
b-dul Lacul Tei se extinde spațiul destinat Insti
tutului de construcții. Studenți ai acestui institut 
lucrează la clădirea în care, nu peste mult timp, 
vor participa la cursuri și seminarii. înainte de 
a-și începe programul ziln'c de practică, ei sînt 
inifiaji în folosirea unor procedee moderne de 
construcție. (Fotografia de sus).

Studenții din ultimul an a! Institutului 
din Craiova au fost repartizați în diferite unități 
agricole socialiste pentru a-și întocmi lucrarea de 
diplomă, lată-i la Stațiunea experimentală agri
colă de la Șimnic, la secjia legumicolă Ișalnija 
cercetînd stadiul de dezvoltare a culturilor de 
legume. (Fotografia din dreapta sus).

Un grup de viitori chimiști, studenți la Facultatea 
de chimie industrială a Institutului politehnic și la 
Facultatea de chimie a universității din lași fac 
practică la Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Suceava. Ing. Gheorghe Asandei, șeful secției ce
luloză, arată studenților cum se urmărește, de la 
tabloul de comandă, procesul de fabricație tn 
atelierul de fierbere, (dreapta jos).

în timpul liber, studenții participă la diferite 
activități cultural-educative, împreună cu tineri' 

■ muncitori și ingineri din unitățile respective.

Pe potecile de munte a suit, calmă 
și autoritară, mecanizarea. Seara se 
aude boncăluiala cerbului carpatin, 
dar ziua pădurile de brad și molid 
poartă ecoul mecanizării. Clasa 
muncitoare, industria au trimis în 
munții Domelor tractoare, mașini de 
încărcat șl transport, funiculare și 
fierăstraie mecanice, trolii și stivu- 
itoare. Au apărut adevărate orășele 
forestiere acolo unde se încrucișea
ză drumurile lemnului. Broștenil lui 
Creangă nu mai arată azi așa cum 
ni l-a descris marele povestitor. Din- 
tr-un sat oarecare de munte, a de
venit un adevărat orășel forestier. 
La fel și alte vechi localități — Șe- 
suri, Dornișoara... Da, pînă și Dor- 
nlșoara din mijlocul munților Bîrgă- 
ului a urcat mult pe schelele con
strucției socialiste. Imaginea veche o 
mai poți întîlnl doar în fotografii. Trei

T E L E G R A M À

Excelenței sale
domnului GAMAL ABDEL NASSER

președintele Republicii Arabe Unite

Cairo

Cu ocazia aniversării revoluției egiptene transmit Excelenței Voastre, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al poporu
lui romîn și al meu personal, sincere felicitări și calde urări de noi suc
cese poporului Republicii Arabe Unite în opera de dezvoltare economică 
și culturală a patriei sale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

■- t
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CARTEA FRUMOASĂ Volume existente Cititori Volume cerute

Cine șe preumblă printre rafturile 
unei biblioteci își poate furniza de
liciile unei călătorii nu numai în 
spațiu, dar și în timp. Coperta fru
moasă e un prim semn prietenos 
de la carte la cititor. Întorcînd 
apoi filele, se nasc imagini ale 
unor lumi îndepărtate și totuși așa 
de aproape, îneît ai sentimentul de 
a trăi tu însuți multiplele întîmplări 
povestite.

Cartea, ca obiect, este o mărtu
rie istorică și geografică. Materia 
din care e preparată hîrtia, floarea 
literei și calitatea tiparului, orna
mentul paginii și ilustrația evocă 
cutare sau cutare civilizație. Odini
oară, într-o încăpere obscură, miș- 
cîndu-se răbdător ca insectele, ti
pograful migălea asupra zațului cu- 
legînd litere cu desen complicat și 
împodobind pagini cu gravuri dan
telate. Mai de mult, manuscrisele, 

Ediția bibliofilă a „Baladelor populare romînești" (Edi
tura pentru literatură — coperta de Petre Vulcânescu)

cărți-bijuterie, etalau scrisul ornat 
și miniaturile în fața persoanelor 
princiare. Gîndind superficial, s-ar 
părea că astăzi marea producție de 
cărți micșorează șansele unor cre
ații foarte expresive în materie de 
carte, dar marea producție este, 
chiar ea, o notă caracteristică pen
tru individualizarea cărții moderne. 
Perfecționarea mijloacelor tehnice 
permite epocii noastre să se expri
me pe sine cu fantezie nelimitată și 
în acest obiect cu dublu farmec care 
este cartea.

Zilele trecute am avut plăcerea să 
privesc concomitent în original și în 
andruck ilustrațiile pentru volumul 
„Proza lui Eminescu", ce va apărea 
la Editura pentru literatură. Repro
ducerile, realizate la întreprinderea 
„Arta grafică", reduc puțin mărimea 
ilustrației originale. Aceasta este 
singura deosebire. Ilustrațiile, de 
Traian Brădean, sînt lucrate în 
ape de tuș folosind dialogul 
misterios al luminii și umbrei rem- 
brandtiene, o tehnică dificilă. Mii de 
oameni vor fi posesorii aces
tor admirabile pagini traduse în ti
par cu măiestrie tehnică egală ce
lei artistice. La o asemenea glorie 
visează tipografii de astăzi. Ne um
plu de bucurie unele frumoase suc
cese, obținute nu numai de tipografi 
ca acei de la „Arta grafică", dar și 
de cei de la întreprinderea poligra

După festivalul
de muzica ușoară

Muzica ușoară s-a integrat în ambianja 
litoralului nostru împlinind-o așa cum li
nia mqdernă și policromia noilor construc
ții împlinesc frumusefea peisajului natural, 
farmecul localităților de pe țărmul ro- 
mînesc al Mării Negre. Sosită pe calea 
undelor — prin intermediul aparatelor de 
radio cu tranzistori, nelipsite din „echi
pamentul" unui număr extrem de mare 
de viiegiaiuriști — tălmăcită de orches
trele din restaurante și baruri, muzica 
ușoară se înfrățește cu murmurul romantic 
al valurilor, caracterizînd, ca și arhitec
tura litoralului, poezia contemporană, 
optimistă a unei regiuni dintotdeauna 
cîntată de poeți. Aici, și anume la Ma
maia, cea mai frumoasă din șiragul sta
țiunilor de pe litoral, s-a desfășurat (în
tre 14 și 19 iulie) cea de-a doua ediție 
a festivalului consacrat creației și inter
pretării muzicale de acest gen. Spectacol 
și competiție artistică totodată, festivalul 
a prilejuit trecerea în revistă a 24 de 
cîntece noi, selecționate dintre cele 300 
de piese prezentate la concursul de crea
ție din anul acesta. Pe scena teatrului de 
vară au concertat alternativ trei mari for
mații de muzică ușoară, s-au perindat 15 
soliști vocali dintre cei mai cunoscuți, 
iar în vastul amfiteatru, mereu arhiplin, 
au răsunat adesea aplauze vii ; auditorii, 
între care numeroși, turiști de peste ho
tare, au fost invitați să-și exprime părerea 
asupra lucrărilor (prezentate fiecare în 
cite două interpretări solistice) — acest 
vot al publicului precedînd și înlesnind 
aprecierile finale ale juriului, acordarea 
premiilor. Concertul de închidere a în
mănuncheat lucrănile în primă audiție 
și cele mai bune interpretări. Sub cerul 
înstelat al Mamaiei, aplauzele publicu

fică Sibiu, de exemplu, ori de la în
treprinderea poligrafică nr. 2, care 
tipărește complicate cărți științifice.

Individualitatea cărții moderne 
este determinată și de diversitatea 
materialelor folosite, surprinzătoare 
pînă mai ieri. Materialele plastice 
transparente îmbracă în crlzalide 
protectoare coperta. Pelicule nebă
nuite fac corp comun cu cartonul 
coperții, protejîndu-1 și dînd strălu
cire culorii. Editurile noastre folo
sesc din ce în ce mai mult aceste 
metode (în special Editura pentru 
literatură și Editura pentru literatu
ră universală). Cred că editurile 
care se adresează copiilor și tine
retului (Editura tineretului și Edi
tura didactică) ar trebui să fie pri
mele receptive la ceea ce oferă teh
nica modernă în materie de poligra
fie. Pentru copii, cartea este o poar

tă către lumi încă 
neatinse. Visare 
și informație tot
odată. Aspectul 
mirific al cărții 
s-ar potrivi citito
rului imaginativ 
care este copilul.

Producția noas
tră de cărți se a- 
ilă pe un drum în 
rapidă ascensiu
ne. A pune la în- 
demîna publicului 
volume cum sînt 
„Dafnis și Cloe" 
de Longos, „Po
vestirile din Can
terbury" de Chau
cer, Shakespeare, 
ediția bilingvă, i- 
lustrate de Val 
Munteanu, volume 
cu complexe pro
bleme grafice și 
poligrafice, este 
un succes al fă
uritorilor de carte. 
Tot așa-se remar
că volumele de 
poezie editate la 
E.P.L., al căror for
mat delicat, puțin 
alungit, ușor de 
purtat la sine și 
de cuprins în pal
mă, potrivit cu ar
hitectura verticală 
pe care o constru
iește versul, ex
primă apropie
rea firească a d- 
mului de poezie.

La cele mai sus pomenite adăugăm 
cu subliniere admirativă volumul 
Otilia Cazimir — «Poezii» (E.P.L.), 
volumul „Nuvele italiene contempo
rane" (Editura pentru literatură uni
versală), coperta la volumul „Lite
ratura romînă premodernă" de A- 
lexandru Piru (E.P.L.).

Culegerea „Balade populare ro
mînești” de Al. I. Amzulescu apare 
în ediție bibliofilă ; la o parte din 
tiraj coperta este din pojghiță fină de 
furnir moarat. Am, de asemenea, în 
față, volumul bibliofil Eminescu — 
„Poezii", ilustrat de Ligia Macovei 
cu grație și delicateță. Cartea 
este, prin proporțiile ei, ca o 
lespede. Coperta, îmbrăcată în 
borangic, emană o lumină aurie. 
Volumul e protejat de o cuvertură 
transparentă pe centrul căreia, în 
medalion, se află chipul poetului. 
Lumina borangicului pătrunde prin 
străvezimea fotogiafiei și dă portre
tului o căldură lăuntrică. Această 
ediție bibliofilă are un tiraj de 5 000 
exemplare.

Dar în afara edițiilor propriu-zis 
bibliofile, apar în tiraj mare cărți 
care dau ideea unei „biblio
filii de masă". Bibliofilul iubește 
exemplarul rar. Raritatea exempla
rului, impusă odinioară de interese 
comerciale, sau mai de mult d.e ca
pacitatea minimă a tipografiilor, nu 
este o calitate în sine. Căci perfec-

lui au ratificat alegerea făcută de juriu 
și — în pofida inegalităților dintre ele — 
ansamblul pieselor din program au de
monstrat, din nou, că muzica noastră 
ușoară este slujită de forțe artistice reale, 
capabile să dea viață unor lucrări care să 
dezvolte bogatele tradiții ale muzicii 
ușoare romînești.

In rîndurile de față nu ne propunem 
o analiză a lucrărilor selecționate pentru 
festival și nici n-am vrea să anticipăm 
asupra destinului uneia sau alteia dintre 
ele. in ultimă instanță, milioanele de 
iubitori ai genului își vor spune cuvîntul, 
preluînd cele mai bune dintre melodiile 
purtate, în aceste seri, de briza învioră
toare a mării. Au fost prezentate o serie 
de cîntece inspirate ; merită totodată re
marcată calitatea versurilor unor lucrări 
(semnate, unele, de poeți cunoscuți), „Tu" 
de Vasile Veselovschi (pe versuri de 
Tiberiu Utan), „Ca-n prima zi" de Elly 
Roman (versuri: Eugen Mirea), „Clipa de 
atunci" de Noru Demetriad (versuri: Nina 
Cassian), „Frumoasă-i visarea” de Temis- 
tocle Popa (versuri: Teodor Balș), „Două 
rîndunici" de Radu Șerban (versuri: Const. 
Cîrjan), „Nimeni" de H. Mălineanu (mu
zică și text), „Ochii tăi" de Gelu Solo- 
monescu (versuri : T. Balș) — lucrările 
intrate în palmares, ca și altele, între care 
am aminti „Marea Neagră e albastră" de 
T. Popa (versuri : E. Mirea), „Diseară 
mergem să dansăm" de H. Mălineanu 
(versuri : J. Fulga și H. Negrin), „Oglin
da dragostei" de E. Deda (versuri : 
Nina Cassian) etc., au, înfr-o măsură mai 
mare sau ma! mică, frumusețe melodică 
și beneficiază de o bună orchestrație.

Muzica ușoară cunoaște o mare diversi
tate de forme, între care și compo

țiunea și armonia tuturor elemente
lor ce compun cartea, perfecțiune și 
armonie care dintr-un motiv sau al
tul se atingeau odinioară numai la 
puține exemplare — astăzi, la noi în 
țară, devin o realitate ce se poate 
extinde.

Cît privește edițiile menite să 
popularizeze prin tiraj foarte mare și 
preț foarte redus autorii romîni și 
străini, cum ar fi cele din Biblioteca 
pentru toți (E.P.L.), seriile de mono
grafii și Biblioteca Școlarului — la 
Editura tineretului, Colecția Meri
diane la Editura pentru literatură 
universală etc. — ele reprezintă, la 
rîndul lor și în stilul lor, niște reu
șite. Seria „Romanului contemporan" 
sau seria „Scriitori romîni" aparți- 
nînd Editurii pentru literatură, prin 
formatul impunător, prin eleganța so
bră a coperții, prin ținuta lor de an
samblu constituie un omagiu adus 
culturii noastre ; ținînd seama de 
calitățile lor, cred că la aceste două 
serii s-ar impune și o exigență mai 
mare în alegerea materialelor poli
grafice. Producția editorială din ulti
ma vreme se afirmă prin echilibru 
și fantezie ordonată ; sînt însă 
unele cărți ce apar sub sem
nul unor experiențe nelipsite de 
extravaganță. Așa de pildă, „Doine 
și strigături din Ardeal”, carte de un 
format așa de alungit, îneît nu-și gă
sește loc printre semenele ei în bi
bliotecă. La „Ghepardul" lui Lampe
dusa, concepția la care s-a oprit Val 
Munteanu e, cred, nepotrivită, dînd 
cărții un aer demodat. Aș adăuga, 
referindu-mă de astă dată la ilus
trația de carte, că găsirea unor so
luții artistice e menită să corespun
dă intim textului. Personal, sînt de 
părere, de pildă, că ilustrațiile ta
lentatului grafician Mihu Vulcânescu 
là poemele Magdei Isanos — reali
zate cu o economie de culori (negru 
și ocru) și cu o subțirime a liniei 
care se adaptează bine,' din punct 
de vedere tehnic, hîrtiei albe — re
duc însă universul poetei la pene 
și frunze imprimate. Pretențiile me
reu sporite în ce privește prezenta
rea grafică sînt justificate de însăși 
rigoarea pe care editurile și-o im
pun din ce în ce mai mult, precum 
și de posibilitățile de care dă dova
dă industria noastră poligrafică.

Rafturile librăriilor se îmbogățesc 
mereu cu cărți pe care ți-e drag să

„Dafnis și Cloe" (Editura pentru lite
ratură universală — coperta de Val 

Munteanu)

le privești, să le iei în mină, să le 
ai acasă, în bibliotecă. Toate aces
te bucurii ale cititorului reprezintă 
izbînzi ale activității editoriale din 
țara noastră.

Geta BRĂTESCU

ziția de concert — copios reprezen
tată în repertoriul ca și în palmaresul fes
tivalului. Lucrările valoroase de această 
factură sînt, fără îndoială, bine venite. Dar 
piesele consacrate marilor formații or
chestrale nu pot înlocui cîntecele larg ac
cesibile, melodiile vesele, dansante, les
ne de reținut, pe care publicul să le 
poată fredona și să se simtă îndemnat 
să le fredoneze după o primă audiție. 
Ori tocmai acest gen de lucrări a fost 
mai slab reprezentat în concertele de la 
Mamaia. S-a făcut simțită o gamă restrîn- 
să de sentimente, o anume monotonie, 
decurgînd îndeosebi din frecvența lucrări
lor languroase ; n-au lipsit nici unele me
lodii și texte inexpresive. Privite de la 
înălțimea celor mai valoroase creații ale 
compozitorilor noștri de muzică ușoară, a 
cerințelor marelui public, festivalul, ca și 
concursul, sînt menite să îndemne la mai 
multă originalitate, să stimuleze căutarea 
mai stăruitoare a unor idei melodice 
pregnante, vii și tratarea lor într-o fac
tură modernă. Preocuparea făfă' de 
varietatea tematică, melodică și- rit
mică va face, de asemenea, ca re
colta viitoarelor festivaluri să fie mai bo
gată în lucrări de calitate.

Colaborarea între poeți și compozitori, 
pentru care pledează cîteva dintre cele 
mai frumoase lucrări din festival, apare 
ca un izvor al lărgirii orizontului de 
inspirație, al creării unor cîrtteOe dife
rite ca gen. Sînt și lucrări pretențioase, 
cu texte cam prea elaborate, nu îndeajuns 
de spontane. Publicul așteaptă ca — a- 
daptîndu-se cerințelor proprii muzicii 
ușoare — poeții să aducă o contribuție 
mereu mai substanțială la înflorirea aces
tui domeniu al creației muzicale, consi-
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BIBLIOTECI

CĂRȚI

CITITORI
In prezent în țara noastră își 

desfășoară activitatea peste 
23 600 de biblioteci care dispun 
de un fond de 83 500 000 volume. 
Vasta rețea de biblioteci are pro
filuri diferențiate, de la bibliote
cile publice deschise tuturor ci
titorilor de la orașe și sate, pînă 
la biblioteci științifice — desti
nate specialiștilor și cercetători
lor, dar accesibile și altor cate
gorii de cititori care doresc să se 
documenteze în diferite proble
me. Cartea a devenit un bun 
prieten al maselor celor mai- 
largi de oameni ai muncii. Ală
turi de bibliotecile publice de 
stat și ale organizațiilor obștești 
— sindicale, ale cooperației meș
teșugărești — rețeaua cea mai 
întinsă de biblioteci publice de 
masă este cea a așezămintelor 
culturale. Ea a cuprins anul tre
cut 6 578 unități cu un fond ge
neral de peste 27 80Q 000 volume. 
Pentru a intensifica munca cu 
cartea la sate, s-a trecut la în
ființarea de biblioteci comunale, 
al căror număr crește an de an.

Bibliotecile organizează mani
festări variate : seri literare, re
cenzii, simpozioane, medalioane 
muzical-literare etc., menite să 
popularizeze lucrări noi, să for
meze gustul pentru lectură, să 
orienteze pe cititori.

derînd că festivalul a marcat, sub acest 
raport, un început de bun augur.

S-au făcut simțite unele progrese în 
ce privește îmbunătățirea stilului de in
terpretare al soliștilor vocali. Bucurîn- 
du-se în continuare de sprijinul primit 
cu prilejul pregătirii festivalului, inter- 
prefii de muzică ușoară nu vor avea de- 
cît de cîștigat dacă vor acorda o atenție 
susținută perfecționării lor, dezvoltării 
unui stil personal potrivit temperamentu
lui lor artistic, dacă își vor cultiva cu 
perseverență vocea, măiestria interpreta
tivă. La festival, juriul a răsplătit cu pre
mii stilul sobru și muzicalitatea Doinei 
Badea, forța și puritatea vocii lui Constan
tin Drăghici ; de asemenea, au fost 
remarcați Margareta Pîslaru, llinca 
Cerbacev, Luigi lonescu, Aurelian Andre- 
escu, Nicolae Nițescu și alți inter
pret, susținuți de cele trei orchestre
— a Radioteleviziunii (dirijor : Sile Di- 
nicuj, a Casei de discuri „Electrecord" 
(dirijor : Al. Imre) și a Teatrului satiric 
muzical ,,C. Tănase" (dirijor : Gelu So- 
lomonescu). După cum se vede, pe sce
na Teatrului de vară au apărut soliști 
bine cunoscuți publicului. Ori, era ae 

așteptat ca — pe lîngă acești cîntăreți
— festivalul să lanseze noi interpret- 
Dealtminteri, acesta este unul din obiec
tivele de seamă ale festivalului de la 
Mamaia : să stimuleze creația de muzi
că ușoară, descoperind și promovînd ti
nere talente, compozitori și interpret în
zestrați. în ce-i privește pe compozitori, 
popularizarea largă a concursului de crea
ție, selecționarea și examinarea atentă 
a lucrărilor prezentate vor face ca la vii
toarele ediții ale festivalului să întilmm 
nume noi, promițătoare.

In ambianța tinerească și optimistă a 
vieții noi, creatorii de muzică ușoară au 
vaste surse de inspirație, care mer'fă tot 
mai bogat puse în valoare. întrecerea a- 
nuală de la Mamaia, care și-a cîștigat 
deja popularitate, va reflecta fără îndo
ială dezvoltarea acestui gen de mare cir
culație, contribuind, cu exigență, la pro
movarea talentelor.

D. COSTR4

REV8STÄ REVISTELOR
„Viața rominească" 
nr. 6

Acest număr al „Vieții romînești“ 
se deschide cu un fragment din ro
manul „Descoperirea familiei“ de 
Ion Brad. Inspirat din realitatea de 
astăzi a unui sat din Ardeal, roma
nul înfățișează noile relații de fa
milie în condițiile create după în
cheierea colectivizării. Sectorul de 
literatură al revistei mai cuprinde 
versuri semnate de V. Voiculescu, 
Dan Deșliu, Florin Mugur.

Sectorul de critică și teorie lite
rară este bogat reprezentat. în ca
drul rubricii „Scriitori romîni con
temporani“, dedicată cercetării unor 
aspecte ale literaturii actuale, revis
ta publică, de data aceasta, un stu
diu de Savin Bratu, despre opera 
poetică a lui Marcel Breslașu. în- 
tr-un amplu articol. Silvian Iosifes- 
cu se ocupă de aspecte ale raportu
lui dintre tradiție și inovație, sub
liniind necesitatea ca această impor
tantă. problemă a esteticii să fie 
considerată întotdeauna în unitatea 
dialectică a celor două laturi ale 
sale : continuitate și transformare. 
Despre cîteva cărți de actualitate 
semnează articole Al. Philippide, 
Demostene Botez, Mihail Petrovea- 
nu. Un studiu semnat de Horia 
Bratu se ocupă de creația lui Franz 
Kafka. Ca de obicei revista pu
blică cronica literară (Matei Căli- 
nescu), cronica ideilor (acad. Atha-

„Copiii soarelui de August“
O boltă senină pe care clipesc con

stelațiile și un foc de tabără la mar
gine de pădure. Ce altă imagine poa
te sugera mai bine odihna și bucu
riile vacanfei l In acest decor atît de- 
familiar copiilor din zilele noastre au 
irupt culorile vii și zurgălăii înnebu
niți de ritm ai călușarilor muntenești, 
apoi mișcarea vioaie a pandelășului 
dobrogean, apoi jocurile Oltului, ale 
Crișurilor, ale Șiretului, înfr-o înlăn
țuire rapidă, exuberantă ca însăși vîr- 
sta dansatorilor, s-au făcut auzite tul
nicele fiicelor de moți din Cîmpeni și 
Avram lancu, sau „țipuriturile" micilor 
oșeni din Negreștii Maramureșului. Pe 
scena Teatrului de Operă și Balet a 
prins contur o adevărată geografie 
folclorică a țării.

Impresionantă a fost în asemenea 
momente întîlnirea dintre marile frumu
seți iscate în urmă cu secole de geniul 
poporului și tinerefea atît de fragedă 
a inlerprefilor. Și totuși, soliști ca Paul DIÀCONESCU

în Iureșul dansului (Moment din spectacolul /eativ al formațiilor artistice fruntașe ale pionierilor și elevilor)
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nase Joja), cronica plastică (Paul 
Constantin), cronica filmului (D. I. 
Suchianu) și rubricile permanente 
de informație literară, bibliografie, 
recenzii : „Miscellaneea“, „Cărți
noi“, „Revista revistelor“.

„Teatrul" nr. 7
Numărul pe iulie al revistei „Tea

trul“ cuprinde un șir de materiale 
interesante, oglindind dezvoltarea 
vieții teatrale romînești în cei 20 
de ani ai puterii populare : mărtu
riile de creație ale actorilor Miluță 
Gheorghiu, Marcel Anghelescu, S. 
Mihăileseu-Brăjla, ale pictorului 
scenograf Al. Brătășanu și ale artis
tei marionetiste Dorina Tănăsescu, 
precum și prima parte a articolului 
lui Florin Tornea „Drumul și cuce
ririle regiei noastre“. Valentin Sil
vestru își încheie studiul „Eroul în 
legăturile lui cu lumea“ (început în 
numărul precedent) în care relevă 
unele aspecte noi ale dramaturgiei 
noastre realist-socialiste. Revista pu
blică piesa în cinci acte „Ludovic al 
XlX-lea“ de G. Călinescu, scrisă de 
autor — după cum arată și dedica
ția — „în cinstea anului 1964“. Mai 
multe cronici și articole, semnate de 
Călin Căliman, Mira Iosif, Valeria 
Ducea, Ana Maria Narti, Valentin 
Lipatti, Dana Crivăț se ocupă de 
premierele unor piese originale și 
de alte evenimente teatrale din țară 
și de peste hotare.

Laza Mihăiță din comuna Ceanu Mare, 
regiunea Cluj, Roșea Nicolaie din Pe- 
rieni-lași, ori Purice Doina din Secusi- 
giu-Sanat au cucerit publicul ca ade- 
vărați maeștri — ce-i drept, de-o 
șchioapă — ai jocului și cîntecului.

Ce vor deveni micile interprete ale 
programului brigăzii artistice din Fru- 
rnușifa-Galați, dar dansatorii școlii 
profesionale Hidromecanica-Brașov, 
dar interprejii Micii serenade de Mo
zart, azi elevi ai școlii medii ,,Gh. 
Lazăr" din București î Vor fi peste 
cițiva ani ingineri și muncitori, profe
sori sau medici, arhitecți sau artiști. 
Pentru că, așa cum au rostit în versuri 
înaripate, ei sînt „copiii soarelui de 
August" și visează să „zboare cu aripi 
îndrăznețe".

De la vis la realitate drumul lor este 
vegheat de grija părintească a parti
dului, căruia i-au închinat cu adîncă 
emoție, sentimentele lor fierbinți.

Un număr al revistei 
„Le journal des poètes“ 
consacrat 
poeziei romînești

„Le journal des poètes“ — organ 
oficial al bienalelor internaționale de 
poezie de la Knokke-Le Zoute și al 
Casei internaționale de poezie — ce 
apare la Bruxelles sub conducerea 
lui Pierre-Louis Flouquet și a lui 
Arthur Haulot și-a consacrat în în
tregime al patrulea număr pe anul 
acesta poeziei romînești.

Numărul revistei se deschide cu 
un mesaj al lui Tudor Arghezi și cu 
o scurtă privire de ansamblu asupra 
poeziei noastre ; cititorii au astfel 
posibilitatea să cunoască unele as-
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pecte ale evoluției poeziei romînești, 
începînd cu perioada dintre cele 
două războaie mondiale, cit și peisa
jul său actual.

Revista publică in cele 18 pagini 
ale sale versuri de Florența Albii, 
Al. Andrițoiu,. Tudor Arghezi, A, E. 
Baconsky, George Bacovia, Cezar 
Baltag, Maria Banuș, Ion Bănuță, 
Mihai Beniuc, Lucian Blaga, De
mostene Botez, Radu Boureanu, Ion 
Brad, Marcel Breslașu, George Căli-' 
nescu, Nina Cassian, Otilia Cazimir, 
Ilie Constantin, Dumitru C orbea, 
Dan Deșliu, Mihu Dragomir, Geo 
Dumitrescu, Victor Eftimiu, Szemler 
Ferenc, B. Fundoianu, Eugen Frun
ză, Ion Horea, Horvath Imre, Emil 
Isac, Magda Isanos, Eugen Jebelea- 
nu, Kiss Jenö, Nicolae Labiș, Gellu 
Naum, Leonida Neamțu, M. R. Pa- 
raschivescu, Al. Philippide, Veronica 
Porumbacu, Aurel Rău, Alfred Mar- 
gul Sperber, Zaharia Stancu, Ni chita 
Stănescu, Niculae Stoian, Nicolae 
Tăutu, Cicerone Theodorescu, Gheor
ghe Tomozei, Victor Tulbure, Tibe
riu Utan, Ilarie Voronca precum și 
o'„mică antologie populară“, cuprin- 
zînd versuri din folclorul nostru. 
Scurte prezentări bio-bibliografice 
preced versurile fiecărui poet.

Traducerile în limba franceză sînt 
semnate de Jacqueline Ballman, 
Henri Cornélus, Anne-Marie De 
Backer, Philippe Dumaine, Pierre- 
Louis Flouquet, Jean Follain, Louis 
Guillaume, Eugène Guillevic, Ed
mond Humeau, Jacinto-Luis Guere- 
na, Hubert Juin, André Miguel, 
Jean Rousselot, Claude Sernet și 
alții.

Revista mai publică și un extras 
din revista „Roumanie Illustrée" în 
oare acad. Iorgu Iordan vorbește 
despre originea limbii romîne.



Nr. 6326 8 G î N T E î & Pag. 3

RECOLTA 
D E A Z I 
RECOLTA 
DE MÎINE

La gospodăria colectivă Andrașeștî, raionul Slobozia, a avut loc recent o demonstrație practică privind felul cum trebuie executate arăturile de vară
Foto : A. Cartojan

Pe întinsele ogoare ale patriei, colectiviștii, 
lucrătorii din gospodăriile de stat și S.M.T. 
muncesc de zor, de dimineața și pînă seara. 
Este o perioadă de muncă încordată cînd se 
strînge recolta de cereale păioase, se depozi
tează furajele necesare animalelor și se fac o 
serie de lucrări care stau la temelia recoltei 
viitoare. în regiunea Dobrogea secerișul a fost 
terminat în întregime, această lucrare iăcîn- 
du-se acum pe ultimele suprafețe și în regiu
nile București, Oltenia, Ploiești etc. Pe măsura 
maturizării griului și a celorlalte cereale 
păioase, recoltatul a început și în regiunile 
din nordul și răsăritul țării.

îngrijindu-se de recolta de azi, oamenii

muncii din agricultură trebuie să pună încă de 
pe acum bazele recoltei viitoare. Agrotehnica 
recomandă ca imediat ce terenurile se elibe
rează de culturile de vară să se execute pe 
toate suprafețele arături de vară. Obținerea 
unor recolte mari în anul viitor este hotărîtă 
și de folosirea unor semințe de calitate, con
diționate și tratate, acțiune căreia gospodă
riile colective și de stat trebuie să-i acorde 
toată atenția. în aceste zile, organele de 
partid și consiliile agricole, paralel cu lucră
rile de strîngere a recoltei acestui an au luat 
o serie de măsuri pentru a pune o temelie so
lidă recoltei viitoare, măsuri care sînt oglin
dite și în pagina de față.

v

ARATURI DE VARĂ
PE TOATE SUPRAFEȚELE

Pentru sporirea recoltelor prezintă o mare însemnătate executarea 
arăturilor de vară pe toate suprafețele care se eliberează de diferite cul
turi. Din datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă 
că regiunea Dobrogea este fruntașă pe țară la executarea acestor lu
crări. Un redactor al ziarului nostru a adresat tov. ing. Marin Purcărea, 
șeful serviciului S.M.T. din Consiliul agricol 
întrebări în legătură cu măsurile întreprinse 
de vară.

I
' Ce măsuri au fost luate pentru

executarea la timp a arăturilor 
în gospodăriile colective din re
giune ?,

De la bun început vreau să arăt 
că membrii gospodăriilor colective 
sînt pe deplin convinși de influența 
puternică pe care o au arăturile de 
vară asupra sporirii recoltelor. 
Anul acesta gospodăriile colective 
din raioanele Negru Vodă, Medgidia 
și din celelalte raioane, ca de exem
plu gospodăriile Chirnogeni, Lima- 
nu, Topraisar, Valea Neagră, Fîntî- 
nele și altele au obținut recolte 
bune de grîu tocmai datorită apli
cării acestei măsuri agrotehnice. 
Iată de ce și în această vară se în
grijesc de executarea arăturilor pe 
tOcP* suprafețele care se eliberează 

culturi. Totuși, pentru ca această 
importantă lucrare să se poată des
fășura la timp și în condiții agroteh
nice superioare, consiliul agricol 
regional a luat o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice. în primul 
rind s-au analizat din timp forțele 
existente în cadrul fiecărui S.M.T. și 
ale fiecărei gospodării colective și 
s-a stabilit un plan de măsuri. în 
cursul zilei de marți 21 iulie acest 
plan a fost analizat cu conducerile 
S.M.T. și cu vicepreședinții consi
liilor agricole raionale. Aici sînt 
prevăzute suprafețele cultivate cu in 
care mai sînt de recoltat și tractoa
rele necesare pentru acționatul com
binelor care vor lucra la strînsul 
acestei culturi. Scăzînd numărul 
tractoarelor care sînt necesare pen
tru recoltarea inului și cele necesare 
acționării preselor de balotat paie, 
am putut stabili ca 2 517 tractoare 
să lucreze la executarea arăturilor 
de vară. In ședința de care am a- 
mintit s-a analizat și problema or
ganizării schimbului doi la cît mai 
multe tractoare. în urma mă
surilor luate s-a reușit ca să 
asigurăm schimbul doi pentru 
740 de tractoare. în funcție de 
tractoarele existente în cadrul 
fiecărui S.M.T. am stabilit și viteza 
zilnică ce trebuie realizată pe schim
bul întîi și viteza din schimbul doi. 
în funcție de aceste viteze, care au 
fost analizate de conducerile tuturor 
S.M.T., rezultă că putem ara toate 
suprafețele ocupate cu culturi de 
păioase și in de ulei pînă la 15 au
gust. Pînă la data de 20 iulie în gos
podăriile colective s-au făcut arături 
de vară pe o suprafață de 45 000 ha.

In regiune există o experiență 
bună în ce privește folosirea cu 
randament sporit a tractoarelor. 
Ce se întreprinde ca și în aceste 
zile tractoarele să poată lucra 
din plin ?

regional Dobrogea, cîteva 
pentru grăbirea arăturilor

terenurilor. S-au luat mă-berarea
suri ca în cadrul fiecărei gospodării 
colective presele de balotat paie ale 
S.M.T. să fie folosite cu întreaga lor 
capacitate. De asemenea, vor fi fo
losite și tîrîșurile existente. In 
această privință s-au și obținut re
zultate bune. Mecanizatorii au sufi
cient teren eliberat pentru a lucra 
din plin. Pentru ca tractoarele să 
lucreze cu randament sporit, condu
cerile S.M.T. împreună cu șefii de 
brigăzi și conducerile gospodăriilor 
colective au stabilit pentru fiecare 
tractorist volumul de arături care 
trebuie executate zilnic. In ce pri
vește ordinea de executare a arătu
rilor, consiliile agricole raionale și 
cadrele de specialiști care lucrează 
în gospodăriile colective au stabilit 
încă înainte de începerea recoltării 
suprafețele care urmează a fi semă
nate cu grîu și orz, în așa fel, nncît 
se ară suprafețele ce urmează să fie 
însămînțate cu grîu și orz în toam
nă și apoi cele destinate culturilor 
de primăvară.

Cum se urmărește ca. lucrările 
ce se execută să fie de cea mai 
bună calitate ?

Pentru respectarea calității arătu
rilor s-au luat măsuri ca plugurile 
să lucreze în agregat cu grapa ste
lată. Suprafețele care urmează să 
fie însămînțate în toamnă, după 
executarea arăturii, dacă este nece
sar, sînt discuite. în felul acesta se 
asigură un pat germinativ bun pen
tru însămînțatul griului. In vede
rea executării unor lucrări de cea 
mai bună calitate s-a luat măsura , 
ca specialiștii din consiliile agricole 
regional și raionale, împreună cu 
inginerii din gospodăriile colective, 
să urmărească modul cum se exe
cută arăturile, adîncimea recoman
dată și în același timp să se aplice 
lucrările de întreținere a arăturilor. 
Rezultatele obținute în anii trecuți 
au arătat că atunci cînd arăturile 
de vară au fost făcute la timp și 
întreținute cu grapa ele au contri
buit la păstrarea apei în pămînt. în 
felul acesta, chiar în condiții clima
tice mai grele — lipsă de precipi
tații — pe aceste terenuri s-au ob
ținut recolte mari. Iată de ce acum 
preocuparea organelor agricole este 
de a executa arături imediat după 
recoltare și a face ântreținerea lor 
neîntîrziată. Procedînd în felul a- 
cesta vom pune o temelie puternică 
recoltei viitoare.

Prima condiție pentru ca tractoa
rele să poată lucra din plin este eli-

La gospodăria de stat Oșorheîu, regiunea Crișana, recoltatul griului se desfășoară din plin

Asigurarea 
semințelor 

de bună calitate
Hotărîtor pentru sporirea pro

ducției de grîu este folosirea 
unor semințe de soiuri de mare 
productivitate și de bună calita
te. Pornind de la acest conside
rent, în gospodăria noastră s-au 
luat măsuri să se cultive loturi 
semincere pe o suprafață impor
tantă încît să asigurăm întregul 
necesar de semințe pentru recol
ta anului viitor. Astfel, pe tere
nurile cele mai fertile existente 
în gospodărie — în punctele de
numite Obștea și Canal — am cul
tivat 84 ha cu soiul 301 și 34 
hectare cu soiul Bezostaia 1, 
soiuri ce în condițiile de la noi 
s-au dovedit deosebit de produc
tive. Loturile semincere au fost 
încredințate de la început brigă
zilor nr. 1 și 2 conduse de Dumi
tru Stanca și Ilie Măriuț care au 
acumulat o bună experiență în a- 
ceastă privință. Pentru ca plan
tele să se dezvolte în condițiile 
cele mai corespunzătoare colecti
viștii au aplicat întregul complex 
de lucrări cerute de agrotehnică. 
Loturile semincere au urmat după 
culturi bune premergătoare. Te
renul a fost arat la adîn
cimea de 26 cm, iar însămîn- 
țarea s-a făcut la momentul op
tim cu semințe selecționate și 
tratate cu granodin. In timpul 
vegetației s-au făcut următoarele 
lucrări de îngrijire : două gră- 
pări de primăvară, două pliviri, 
o îngrășare suplimentară cu 150 
kg azotat de amoniu la hectar, 
iar la înspicare s-a efectuat pu
rificarea soiului de plantele 
străine.

Zilele trecute, în momentul 
cînd am constatat că boabele au 
ajuns la maturitate deplină, am 
recoltat griul de pe loturile se
mincere. Sămînța a și fost depo
zitată în magazii separate și 
dezinfectate. în prezent, colecti
viștii efectuează lopătarea și trio- 
rarea seminței pe care urmează 
să o trateze cu substanță anti- 
mălurică. Pentru suprafața de 
700 hectare pe care o vom însă- 
mînța în această toamnă cu grîu 
avem astfel asigurată întreaga 
cantitate de semințe (150 tone). 
Deoarece pe 350 hectare vom în
sămânța grîu după grîu am luat 
toate măsurile de fertilizare a 
acestor terenuri. Ele au fost arate 
imediat după eliberarea de cul
turi și îngrășate cu 20 tone gunoi 
de grajd și amendate cu carbo
nat de calciu.

Ne preocupăm încă de pe acum 
și de loturile semincere din anul 
viitor. Ele vor fi amplasate pe 
terenurile cele mai fertile. Intro
ducerea în culturi a semințelor 
din soiuri de mare productivita
te, condiționate și tratate, ne va 
ajuta să sporim recolta.

Ing. Cornel POPA 
gospodăria colectivă 
Brîncoveni, raionul Slatina

Pregătim temeinic 
producția anului viitor

în regiunea București sînt condi
ții deosebit de bune pentru sporirea 
producției de grîu, porumb și la alte 
plante agricole. Aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice a dat 
posibilitate multor gospodării colec
tive și de stat să obțină recolte mari. 
Trebuie arătat însă că în această 
privință sînt încă rezerve însemnate. 
Consiliul agricol regional se pre
ocupă îndeaproape de punerea lor în 
valoare. O dată cu secerișul, unită
țile agricole au fost îndrumate să se 
îngrijească și de pregătirea recoltei 
viitoare. Ce s-a întreprins în această 
direcție ?

Experiența unităților agricole din 
regiune demonstrează că obținerea 
unei producții ridicate de grîu de
pinde în mare măsură de modul cum 
se alege și se pregătește terenul, de 
calitatea seminței și a semănatului. 
Consiliul agricol regional și-a propus 
ca procesul de pregătire și executare 
a lucrărilor pentru semănatul griului 
să înceapă foarte devreme, o dată cu 
recoltarea culturilor de vară — ast
fel încît să poată fi încheiat cu circa 
două săptămîni înainte de a începe 
semănatul primelor suprafețe. în 
anii trecuți, deși s-a cunoscut nece
sitatea aplicării acestor măsuri nu 
s-a insistat îndeajuns pentru aplica
rea lor în toate unitățile agricole, 
ceea ce a influențat negativ asupra 
producției.

Pornind de la aceste considerente, 
consiliul agricol regional a luat o se
rie de măsuri organizatorice care să 
antreneze gospodăriile colective, sta
țiunile de mașini și tractoare, spe
cialiștii în vederea pregătirii din 
vreme a campaniei însămînțărilor 
de toamnă.

în această săptămînă s-au organi
zat în trei centre — Andrășești, Că- 
lugăreni, Drăgănești-Vlașca —- ședin
țe de lucru. La primele două care au 
avut loc au participat vicepreședinții 
consiliilor agricole raionale, inginerii 
mecanici din S.M.T. și ingineri agro
nomi din gospodăriile colective. Cu 
acest prilej s-au stabilit măsurile 
t-hnico-organizatorice care trebuie 
luate de pe acum pentru ca semăna
tul griului să se facă în cele mai 
bune condiții agrotehnice. La ședința 
care a avut loc marți 21 iulie la An- 
drășești s-a ținut un referat despre 
principalele măsuri care trebuie în
treprinse în această perioadă : sta
bilirea suprafețelor pentru cul
turile ce se însămînțează în toamnă, 
asigurarea fondului de semințe, am
plasarea culturii griului, executarea 
arăturilor și încorporarea îngrășă
mintelor. Apoi a urmat o demonstra
ție practică asupra felului cum tre

Din zori și 
ia seceriș

în regiunea lași, recoltarea culturilor 
păioase se desfășoară din plin. Pînă marji 
seara griul și secara au fost strînse de pe 
o suprafa|ă de aproape 50 000 ha din to
talul de 138 328 ha existente în regiune. 
Sînt pe sfîrșite cu recoltatul griului gos
podăriile de sfat din trustul Bîrlad. Colec
tiviștii din raioanele Huși și Bîrlad au reu
șit să secere pînă la 21 iulie peste 50 la 
sută din suprafețele cultivate cu grîu. In 
cele mai multe gospodării colective se 
acordă atenfia cuvenită transportului de 
snopi la arii și eliberării terenului de paie. 
S-au arat aproape 12 500 ha, iar cu cul
turi duble au fost însămînțate 5 132 ha.

Pentru a vedea mai concret cum de
curge recoltatul, ca și celelalte lucrări 
din campania de vară, împreună cu ingi
nerul V. Bouraș, președintele consiliului 
agricol raional, am întreprins zilele aces
tea un raid prin mai multe gospodării co
lective din raionul lași. Peste tot unde 
munca este bine organizată, recoltarea se 
desfășoară din plin. La G.A.C. Prisăcani, 
spre exemplu, o dată cu combinele ies 
la seceriș în fiecare zi numeroși co
lectiviști. Pînă acum din cele 605 ha s-au 
recoltat peste 400 ha. Și la gospodăria 
colectivă Pocreaca, se lucrează intens 
la strîngerea recoltei, obținîndu-se rezul
tate deosebit de bune. La G.A.C. Movi- 
leni, mecanizatorii de la S.M.T. Vlădeni 
au recoltat în numai două zile aproape 
350 ha din cele 446 ha existente. La a- 
ceastă gospodărie se aplică întocmai in
dicațiile date de consiliul agricol raio
nal de a se aduna snopi în clăi la 
80—100 m depărtare pentru a se putea 
efectua arătura printre rînduri. Grîul este 
întins citeva zile la soare în straiuri sub
țiri. După uscare se vîntură din nou. Așa 
procedează și colectiviștii din Bivolan, 
Movileni, Prisăcani, Țuțora, Covasna și al
tele.

buie executate arăturile de vară. 
Consiliile agricole raionale vor orga
niza în această perioadă asemenea 
ședințe de lucru cu toți inginerii a- 
gronomi și toți șefii brigăzilor de 
tractoare în care se va stabili com
plet cum trebuie lucrat pentru a asi
gura aplicarea măsurilor stabilite de 
consiliul agricol regional.

O problemă de mare însemnătate 
este amplasarea culturilor și soiu
rilor în teritoriul gospodăriilor. în 
această privință se ține seama 
de rezultatele obținute de unități 
la cultura griului, de asigura
rea posibilităților de mecanizare, 
de forțele de muncă din fiecare 
gospodărie etc. Se acordă atenția cu
venită și proporției care trebuie să 
existe între diferite soiuri de grîu 
raionate în zona pedogeogral'ică res
pectivă. La stabilirea proporției so
iurilor se ține seama de rezultatele 
obținute pe o perioadă de cel puțin 
3 ani de către stațiunile institutului 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice, ale centrelor de încercarea 
soiurilor și de rezultatele de produc
ție obținute de către unități. în a- 
ceastă privință, de un real folos sînt 
observațiile și datele înscrise de că
tre specialiști în „caietul griului", 
care a fost completat timp de 3 ani. 
Indicațiile și recomandările generale 
date de către Consiliul Superior al 
Agriculturii și I.C.C.P.T. Fundulea 
vor fi concretizate la condițiile pe
doclimatice ale fiecărei unități. în 
felul acesta vor fi înlăturate greșe
lile '’are se făceau în anii precedenți, 
cînd în unele gospodării recomandă
rile se aplicau mecanic.

Folosirea semințelor valoroase atît 
din punct de vedere biologic cît și 
cultural constituie o condiție esen
țială pentru obținerea de recolte

— E unul care se tot ține scai după noi 11...
(După revista „ALBINA")

COSITUL FINULUI - 0 LUCRASE
CARE TREBUIE GRĂBITĂ

pînă seara
La gospodăria colectivă Schitu Duca 

toate cele 310 ha cu grîu au ajuns la 
coacere. Dar combinele nu se aflau 
în lan. Din cele 3 combine trimise de 
S.M.T. Codăeșii nu poate lucra decît 
una deoarece tractoriștii Sireteanu Cons
tantin și Gabăr Niculae care trebuie să 
le conducă se găsesc în concediu. 
Conducerea S.M.T. Codăești a planifi
cat defectuos concediile tractoriști lor- 
combineri. Nici la gospodăria colectivă 
Grajduri, situația recoltării păioaselor nu 
este cu nimic mai bună. Aici, în ziua de 
21 iulie lucra o singură combină. A doua 
era defectă, iar a treia nu fusese încă 
adusă 'de la S.M.T. Holboca. Această sta
țiune nu a trimis toate combinele la gos
podării pentru că nu le-a terminat încă de 
reparat. Unele combine ale S.M.T. Vlădeni 
stau nefolosite deoarece lipsesc pînzele 
de la ■ transportoare.

în raidul întreprins am vizitat și unele 
baze de recepție printre care cele de la 
Podu lloaiei și Sîrca. Gospodăriile de stat 
și colective au început să transporte ce
realele la bazele de recepție. Umiditatea 
împrumutată de la semințele de buruieni 
îngreunează prifnitea lor în bază. De 
aceea măsura luată de consiliul agricol 
raional de a se usca cîteva zile grîul și 
apoi să se vînture este bună. Se impune 
însă ca ea să se aplice în toate gospodă
riile colective din regiune.

în cele mai multe gospodării colective 
din regiune s-au obținut rezultate bune 
la recoltatul păioaselor. Există însă un 
decalaj între această lucrare și treieriș. 
Este necesar să se ia măsuri urgente pen
tru a se reduce acest decalaj.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii" 

sporite de grîu. încă din toamna a- 
nului trecut s-au organizat loturi se
mincere unde lucrările agricole s-au 
aplicat cu mare atenție. Condițiile 
climatice nefavorabile din perioada 
de vegetație a griului au avut o oa
recare influență negativă.în special 
în raioanele din Bărăgan, unde s-a 
manifestat fenomenul de șiștăvire. 
Prin grija consiliilor agricole raio
nale s-au luat măsuri să se asigure 
o cantitate mai mare de semințe, cu 
cel puțin 20 la sută, care să consti
tuie o rezervă în cazul cînd unele 
cantități nu ar corespunde. Pe baza 
balanței semințelor necesare în cam
pania de toamnă, care se va defini
tiva în aceste zile, se va stabili volu
mul de semințe ce se vor folosi din 
fondul de schimb, precum și schim
bul între gospodăriile colective din 
același raion.

Paralel cu asigurarea semințelor, 
acțiune în care au fost antrenați un 
număr însemnat de ingineri aproba
tori regionali și raionali, s-a trecut 
la depozitarea și condiționarea lor în 
bune condiții. In fiecare gospodărie 
colectivă s-au organizat echipe care 
lucrează la condiționarea semințelor 
de păioase. Gospodăriile colec
tive și-au asigurat un număr sufi
cient de selectoare și vînturători, cu 
ajutorul cărora vor putea executa 
condiționarea semințelor într-un ter
men mai scurt decît în anii prece
denți. Cele 3 laboratoare de contro
lul semințelor și-au început activita
tea din plin, asigurînd astfel ca toa
te semințele ce se vor folosi la insă- 
mînțări să aibă o valoare culturală 
ridicată. De asemenea, s-au luat mă
suri pentru asigurarea unor canti
tăți însemnate de substanțe chimice 
necesare tratării semințelor.

Pentru a lega și mai strîns acti

In această perioadă, în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, conco
mitent cu alte lucrări agricole, este 
în toi și recoltatul finului de pe cele 
168 000 ha de fînețe naturale. Pentru 
buna desfășurare a lucrărilor, orga
nele și organizațiile de partid, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare, consiliile agricole au luat 
o serie de măsuri organizatorice me
nite să asigure buna desfășurare a 
acestei acțiuni. încă înaintea înce
perii campaniei au fost elaborate 
planuri de măsuri pe raioane și pe 
gospodării colective, în care s-au 
stabilit timpul optim de recoltare, 
mijloacele și forțele disponibile, me
todele cele mai bune de conservare 
a linurilor, organizarea depozitării 
etc.

Pornind la lucru, numeroase unități 
agricole din raioanele de munte, cu 
mari suprafețe de fînețe naturale, ca 
Gheorghieni, Ciuc, Toplița și altele, 
au reușit să strîngă pînă în prezent 
fînul de pe o suprafață de peste 
76 000 ha. Printre unitățile fruntașe la 
recoltatul fînețelor naturale se află 
gospodăria colectivă din Siculeni, 
raionul Ciuc. Aici, consiliul de con
ducere al gospodăriei a reușit să 
antreneze zilnic la coasă cîte 120— 
150 de colectiviști, terminînd astfel 
în numai cîteva zile strînsul finului 
de pe o suprafață de aproape 500 de 
ha din cele 700-ha. Organizarea co
sitului la timpul potrivit a dus la 
creșterea producției la hectar și a 
valorii nutritive a linurilor. Față de 
anul trecut, producția medie la hec
tar a sporit cu cîte 300 kg, ceea ce 
înseamnă 210 000 kg fîn în plus. Și 
în alte gospodării colective, cum 
sînt cele din Remetea și Lăzarea, ra
ionul Gheorghieni, Misentea, Leli- 
peni, Sîntimbru, raionul Ciuc, recol
tatul fînețelor naturale se desfășoară 
în ritm intens.

Așa cum rezultă din ultima situa
ție centralizată la consiliul agricol 
regional, nu peste tot se acordă aten

vitatea brigăzilor de tractoare S.M.T« 
de brigada de cîmp, se va înmîna 
acestora schița de amplasare a griu
lui și lucrările ce trebuie execu
tate pe fiecare tarla în parte. Avîn- 
du-se la bază amplasarea culturii 
griului de toamnă, se va defalca sar
cina de plan pe brigăzile de cîmp 
ale gospodăriei, dîndu-se în primire 
cu proces-verbal fiecărui brigadier. 
O dată cu defalcarea sarcinii de 
plan pe brigăzi, inginerii agronomi 
vor stabili pentru fiecare tarla lu
crările agrotehnice ce trebuie execu
tate și termenul de execuție.

Consiliul agricol regional a indi
cat ca la fiecare gospodărie colectivă 
să se organizeze o ședință comună 

. cu toți mecanizatorii și brigadierii de 
; cîmp, în care să se dezbată proble- 
-mele legate de executarea lucrărilor 
necesare culturii griului.

Arăturile de vară, încorporarea 
îngrășămintelor și pregătirea tere
nului pentru semănat constituie în 
aceste zile preocupări principa
le ale consiliilor agricole raio
nale și ale specialiștilor din unități. 
Trebuie arătat că deși recoltatul 
poate fi considerat ca terminat, în 
unele raioane executarea arăturilor 
pentru semănatul griului se desfă
șoară în ritm nesatisfăcător. Consi
liul agricol și-a propus să ia măsuri 
urgente pentru remedierea acestei 
situații. Totodată se exercită un con
trol sever Dentru ca arătura ăă fie 
de calitate, fără bolovani. Pentru 
aceasta, specialiștii au fost îndru
mați să exercite o- supraveghere a- 
tentă a mecanizatorilor din S.M.T. 
O dată cu aratul se încorporează în
grășăminte organice și chimice.

Folosind din plin mijloacele exis
tente și aplicînd măsurile stabilite 
de către consiliile agricole vom asi
gura executarea însămînțărilor din 
această toamnă la timp și la un ni
vel agrotehnic superior, condiție 
hotărîtoare pentru obținerea de re
colte sporite.

Ing. Ion TOMA 
vicepreședinte 
al Consiliului agricol 
regional București

ția cuvenită strîngerii finului. Deși în 
toată regiunea, inclusiv în zona de 
munte, ierburile au ajuns în faza de 
maturitate, nu peste tot s-au luat mă
suri temeinice pentru organizarea co
sitului. In unele gospodării colective 
cu mii de hectare de fînețe naturale, 
cum sînt cele din Sîndominic (Izvo
rul Olt), Frumoasa, raionul Ciuc, Jo
seni, raionul Gheorghieni, Monor, ra
ionul Reghin, și altele, lucrările de 
recoltare se desfășoară anevoios. în 
raionul Gheorghieni, deși cele mai 
mari suprafețe de fînețe se află la 
munte, cositul a început doar pe u- 
nele porțiuni din luncă. Rămînerea 
în urmă se datorește lipsei de orga
nizare a muncii la această lucrare 
importantă. In unele gospodării co
lective numai puțini colectiviști au 
fost antrenați la cosit. Nici mijloace
le mecanizate nu sînt folosite cu în
treaga lor capacitate. Din lipsă de 
preocupare, pînă în ultimul timp cele 
6 cositoare aîe S.M.T. Lăzarea au 
stat zile întregi nefolosite. Recolta
tul fînețelor a întîrziat și în raionul 
Toplița, unde din 1 776 ha, cît aii 
gospodăriile colective, s-a strîns 
pînă la data de 17 iulie fînul de pe 
abia 20 la sută din suprafețe.

Analizînd situația recoltării fînețe
lor naturale, consiliul agricol regio
nal a făcut o serie de recomandări 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor. 
S-au luat măsuri ca să se termine 
urgent recoltatul pe suprafețele unde, 
datorită condițiilor naturale, se va 
putea strînge și coasa a Il-a, să se 
formeze echipe de întrajutorare a 
colectiviștilor și în special în raioa
nele Ciuc, Gheorghieni și Toplița. 
Principalul obiectiv care trebuie ur
mărit este ca recoltarea fînețelor să 
se facă într-un timp scurt pentru a 
se realiza cantități cît mai mari de 
fîn și de o calitate bună.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"
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Eficacitatea desfășurării 
ritmice a producției

® Concluzii după un semestru ® Me
tode eficiente de organizare a muncii în 
secții ® Tehnologia de grup în acțiune

La întrebarea : „Ce socotiți mai 
valoros din experiența primului se
mestru ?“ — răspunsul nostru nu 
poate fi altul decît următorul : la 
noi în uzină, influența cea mai mare 
asupra îndeplinirii planului la toți 
indicatorii a avut-o realizarea unei 
producții ritmice. Din activitatea de 
pînă acum ne-am convins încă o da
tă de avantajele economice ale des
fășurării ritmice a producției. Aceas
ta ne-a dat posibilitatea să depășim 
planul pe șase luni la producția glo
bală cu 2 la sută, să obținem o pro
ductivitate a muncii cu 2,9 la sută 
mai mare față de cea planificată și 
să realizăm economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
949 000 lei.

Ce măsuri am întreprins în acest 
scop ? In primul rînd, ne-am stră
duit să menținem un decalaj cores
punzător între sectoarele uzinei : pe 
de o parte între sectoarele calde și 
cele prelucrătoare, iar pe de altă 
parte între acestea din urmă și mon
taj. Ca o primă măsură, am schim
bat forma de organizare a muncii la 
turnătoria de fontă. Dacă înainte 
formarea se făcea într-un schimb, 
iar turnarea în altul, acum forma
rea și turnarea se fac în același 
schimb. Am ajuns astfel să turnăm 
lunar peste 12 tone piese în plus ; 
aceasta ne-a permis să mărim deca
lajul între turnătorie și prelucrare.

Firește, nu ne-am oprit aici. în 
noua hală, procesul de producție la 
prelucrări mecanice a fost organizat 
după sistemul tehnologiei de grup, 
ceea ce a asigurat un decalaj mai 
bun între sectoarele prelucrătoare și 
montaj. Mașinile au fost amplasate 
pe linii tehnologice care execută pie
se similare ; în primul semestru au 
fost puse în funcțiune trei aseme
nea linii tehnologice. Organizarea 
producției pe baza tehnologiei de 
grup a dat posibilitate muncitorilor 
să folosească mașinile cu randament 
mai înalt, să lucreze cu o producti
vitate sporită.

Nu sînt lipsite de importanță nici 
măsurile întreprinse pentru introdu
cerea tehnologiei moderne. în uzina 
noastră s-au introdus și s-au extins 
anul acesta diferite metode moderne 
de turnare, sudura automată, strun- 
jirea semiautomată prin copiere la 
piesele profilate și altele. Pe această 
cale s-au pus în valoare noi rezerve 
de creștere a productivității muncii, 
s-a asigurat o calitate mai înaltă 
producției.

Tot în această perioadă a fost re
zolvată și o altă problemă care își 
are însemnătatea ei în desfășurarea 
ritmică a producției : mai buna or
ganizare a transportului uzinal. S-a 
pus în funcțiune o linie monorai 
pentru transportul casetelor în tur
nătorie și s-a mărit numărul trac
toarelor pentru transportul materia
lelor, semifabricatelor și al produse
lor.

Aș mai aminti și o altă măsură 
care țintește același scop. Este vor
ba de urmărirea și raportarea pro
ducției pe baza cantității de mano

Noua geometrie a orașului Suceava

JAR A BORNELOR
(Urmare din pag. I-a)

minereu de mangan. Este o con- 
ștrucție ramificată mult pe orizon
tală, impunătoare, un detaliu parcă 
al Hunedoarei. Un funicular o leagă 
de mina Arșița în timp ce autobas
culante aduc minereu de la Nepo- 
miceni. Este un continuu și specta
culos du-te-vino pe drum terestru și 
aerian. După tratare și preparare, 
manganul ia drumul spre centrele 
Biderurgice ale țării.

La Iacobeni se întîlnesc patru 
drumuri, patru căi de transport tă
iate în trepte și continuînd astfel 
spre Vatra Dornei. în vale curge 
Bistrița, pe care se scurg plutele ; 
în stînga rîulul, ceva mai sus, trece 
calea ferată îngustă care deservește 
industria din Iacobeni ; pe altă 
terasă de pe aceeași parte se vede 
calea ferată normală și, în sfîrșit, 
pe terasa cea mai de sus — șoseaua 
națională dinspre Cîmpulung Mol
dovenesc. Deseori se întîmplă să 
treacă deodată pe aceste drumuri 
felurite plute, garnituri de tren și 
mașini, ca o impresionantă revărsa

peră efectiv realizată. Adică, pe baza 
unor rapoarte zilnice se planifică 
fiecare piesă și reper în parte, pe e- 
chipe sau chiar pe muncitor dacă e 
cazul. Se asigură astfel încărcarea 
rațională a mașinilor și utilajelor, iar 
muncitorii cunosc zilnic volumul de 
muncă depus și cîștigul pe care îl 
realizează.

Desigur, nu considerăm că am fă
cut totul pentru a pune în valoare 
posibilitățile de care dispune uzina, 
în lumina recentei Hotărîri a parti
dului și guvernului cu privire la ri
dicarea în continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în uzina 
noastră se iau în prezent noi măsuri 
menite să asigure creșterea conti
nuă a productivității muncii, redu
cerea și mai accentuată a prețului de 
cost, ridicarea nivelului calitativ 
produselor. Am și trecut la organi
zarea unui atelier de concepție care 
are sarcina de a pregăti documen

Foto : Gh. Vințilă
Intr-una din halele Uzinei ,,Tehnofrig,'-Clu]

tația tehnică pentru producția cu
rentă. Această măsură s-a dovedit 
necesară întrucît în primul semestru 
secțiile au primit uneori cu întîr- 
ziere documentația tehnică. Ne-am 
propus, de asemenea, să mutăm sec
ția sculărie în incinta uzinei ; se va 
îmbunătăți astfel aprovizionarea sec
țiilor cu scule și dispozitive.

întregul nostru colectiv desfășoa
ră în momentul de față o însuflețită 
întrecere hotărît să întîmpine cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
țării cu succese cît mai însemnate. 
In scopul creșterii în continuare a 

re de activitate economică și de 
viață spre centrul bazinului Dor- 
nelor.

UN ORAȘ AL MUNCII SI ODIHNEI
Călătorind cîteva ore cu trenul 

spre Țara Domelor, prin sate cu 
case frumoase de o construcție 
tipic moldovenească, cu ceardacuri 
și draniță la fațade, întîlnești la ca
pătul drumului un oraș în care stilul 
tradițional se îmbină armonios cu 
pavilioanele și blocurile moderne. 
Frumoasă e Vatra Dornei vara, 
cînd totul în țur, păduri și parcuri, 
au coloritul naturii reînviate. Orașul 
are nu numai farmecul dăruit de 
natura înconjurătoare, ci și de mîna 
omului acestei vremi.

In numai cîțiva ani, puterea popu
lară a construit la Vatra Dornei 
combinatul forestier, a dezvoltat și 
modernizat fabrica Dorna Foresta. 
Spre unul din cartierele noi ale o- 
rașului — Roșu — s-au ridicat în
treprinderea de reparat utilaje grele 
și mașini și Fabrica de brînzeturl și 
lactoză, una dintre cele mai mari de 

productivității muncii, se extinde 
și la celelalte familii de piese orga
nizarea producției pe baza tehnolo
giei de grup. Pentru folosirea cu in
dici mai ridicați a mașinilor și uti
lajelor, se depun, în continuare, efor
turi pentru a lărgi gama de piese ce 
se prelucrează pe strungurile semi
automate și automate de copiat, prin 
reproiectarea unor axe în funcție de 
posibilitățile mașinilor și dotarea a- 
cestora cu scule, dispozitive și veri
ficatoare cît mai perfecționate. Toto
dată, vom extinde dispozitivele uni
versale pentru strunjit la prelucra
rea pieselor excentrice, universale, 
pneumatice și altele.

Tot pe linia sporirii eficacității în
trecerii au fost stabilite măsuri im
portante și pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea prețu
lui de cost. Printre altele, se va conti
nua acțiunea de înlocuire a unor pie
se din metal cu altele din mase plas
tice, se vor întreprinde noi acțiuni 
pentru gospodărirea cît mai judi
cioasă a materiei prime, în vederea 
reducerii consumurilor specifice, 

al concomitent cu îmbunătățirea cali
tății produselor. Vopsitoria va fi 
mutată într-un atelier special ame
najat unde se va putea lucra cu un

randament mai mare, asigurîndu-se 
totodată o calitate superioară a lu
crărilor de finisaj.

Hotărîrea întregului nostru colec
tiv este de a răspunde noilor mă
suri luate de partid și guvern prin 
realizări și mai însemnate în înde
plinirea planului la toți indicatorii și 
a angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

Ing. Troflm SIMEDREÀ 
director,
Uzinele „Tehnofrig“-Cluj

acest fel din țară. Dacă indus
tria a readus la viață orășelul 
pierdut dincolo de oboinele Moldo
vei, ansamblurile de locuințe i-au 
întregit aspectul plăcut și familiar, 
în centru, ca și în vecinătatea între
prinderilor, întîlnești blocuri cu etaje 
vopsite în culori pastel. Iar în cele 
douăzeci și ceva de pavilioane ale 
sale, stațiunea balneară Vatra Dor
nei primește anual la tratament și 
odihnă aproape zece mii de oameni 
al muncii.

La Șarul Dornei, spre Broștenii lui 
Creangă, autocisterne de lapte o- 
presc în fața unei clădiri construite 
într-o linie arhitectonică simplă. în 
curte se văd ronduri cu flori, gar
duri mici văruite, alei. Te afli în 
fața unei fabrici a industriei alimen
tare. Crescătorii de animale din 
părțile locului aduc zilnic aici 5 000 
de litri de lapte. Numai Șarul Dornei 
fabrică anual mai mult de 150 de 
tone de șfaițer. Asemenea fabrici sînt 
multe în bazinul Domelor — la Flo- 
rești, la Poiana Stampei, sub o lizie
ră de pădure sau pe luncă.

Din centrul comunei Dorna Cîn- 
dreni, un drum se abate în stînga, 
spre Poiana Negri. Cu mulți ani în 
urmă, în 1806, un medic a descoperit 
primul izvor de apă minerală. In 
anii care au urmat, vilegiaturiști 

Cadre calificate 
pe șantiere

Pe șantierele întreprinderilor de 
construcții ale D.G.C.M.-București 
tehnica nouă se introduce într-un 
ritm susținut. Se aplică pe scară 
largă noi sisteme constructive ça : 
execuția cu cofraje glisante, cu pa
nouri mari prefabricate, cu pereți 
turnați în cofraje de inventar din 
placaj bachelizat etc. Aplicarea teh
nicii noi este strîns legată de acțiu
nea de calificare și de ridicare a ca
lificării. Anul acesta, la întreprinde
rea de construcții-montaj nr. 2, 250 
de muncitori sînt calificați la locul 
de muncă. Alte sute de muncitori 
calificați, maiștri, ingineri și tehni
cieni sînt cuprinși în diferite forme 
de ridicare a nivelului profesional. 
Cei 124 de conducători de brigăzi și 
echipe au urmat un ciclu de lecții și 
conferințe cu privire la aplicarea no
ilor tehnologii în construcții, proble
me de organizare, economice etc. O 
atenție deosebită s-a acordat specia
lizării muncitorilor. în prezent, în 
întreprindere funcționează 11 cercuri 
de specializare în care sînt cu
prinși 480 de muncitori de toate 
categoriile. Pe lîngă acestea, s-au 
mai ținut 22 de conferințe teh
nice la care au participat cir
ca 1 500 muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Conferințele : „Montarea 
parchetelor și covorului P.V.C.", 
„Cofraje glisante“ și altele au con
tribuit la mai buna executare a lu
crărilor.

Pe urmele materialelor publicate
• „Deși au dispărut 

cauzele „obiective"
Referitor la articolul cu titlul de 

mai sus, publicat în „Scînteia“ nr. 
6 302, conducerea Uzinei „Unio“ 
din Satu-Mare ne-a trimis o scri
soare, în care se arată printre al
tele • „Cele semnalate în articol 
sînt juste. într-adevăr, pe primele 
cinci luni ale anului, uzina noastră 
nu și-a realizat în întregime sar
cinile privind reducerea prețului de 
cost.

Vrem să precizăm, însă, că în 
ultima vreme, multe din cau
zele care au dus la nerealizarea 
planului de reducere a prețului de 
cost au fost înlăturate și pînă la 
sfîrșitul semestrului I a fost recu
perată rămînerea în urmă, dîn- 
du-se și 159 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost. Au fost 
luate măsuri și pentru extinderea 
micii mecanizări, în special la sec
ția mecanică, unde situația s-a îm
bunătățit simțitor, întărindu-se 
controlul asupra activității servi
ciului mecanic-șef. S-a îmbunătățit 
în ultima lună ritmicitatea produc
ției și a livrărilor și, drept urma
re, beneficiul planificat a fost rea
lizat ; în scurt timp, prin măsurile 
pe care le vom lua în continuare, 
vom asigura realizarea în întregi
me a beneficiului planificat“.

• „Trimîtețî-ne cărbune 
de bună calitate"

In urma publicării scrisorii cu 
titlul de mai sus în „Scînteia“ nr. 
6302, Combinatul carbonifer Valea

din toată Moldova au venit la Poia
na Negri. In vremea din urmă s-au 
descoperit aici noi izvoare, ceea ce 
a determinat întreprinderea de In
dustrie locală din Vatra Dornei să 
construiască la Poiana Negri, în 
1962, un complex de îmbuteliere cu 
uzină electrică proprie, cu hală de 
îmbuteliat pe bandă rulantă. Se 
umplu zilnic 10 000 de sticle.

PERSPECTIVE
Ca oricare altă regiune, Suceava 

ilustrează grăitor politica partidului 
nostru de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării. Obiectivele 
industriale ale Sucevei au fost ri
dicate cît mai aproape de baza de 
materii prime. Marile fabrici grupate 
în complexul de valorificare supe
rioară a lemnului, din Lunca Suce
vei, ca și combinatul forestier de la 
Fălticeni au fost construite acolo 
unde se încrucișează drumurile 
multor exploatări forestiere. De 
vreme îndelungată colectiviștii din 
satele învecinate cu Bucecea culti
vau sfecla de zahăr. Și chiar la Bu
cecea, oamenii vrednici ai șantiere
lor noastre au clădit o fabrică de 
zahăr modernă, de mare capacitate. 
Inul și cînepa, după ce trec prin 
topitoriile de la Dornești, Ițcani, Ve- 
rești și Cornul Luncii, se transformă 
în fire la noua filatură din Fălticeni. 
Pe aceleași considerente au fost 
construite fabrici de mobilă în mal 
toate orașele regiunii, sau Uzinele 
textile „Moldova' din Botoșani care 
se utilează acum cu războaie auto
mate de producție romînească.

O enciclopedie editată în 1938 
arată că economia Sucevei se re
ducea la cîteva mori și gatere, o fa
brică de uleiuri vegetale și pive 
pentru sumane. In aceste locuri în- 
cîntătoare, ou oboine dulci și munți 
înalțl, cu cîmpii roditoare și păduri 
falnice, socialismul a scris filele 
unei istorii noi și dinamice, făurite 
de oamenii zilelor noastre. Pe cu
prinsul regiunii Suceava funcționea
ză azi aproape 50 de întreprinderi 
de interes republican.

★
Pe Bistrița și pe Dorna. Un colț de 

țară așezat între munți, în care 
pulsează ritmul viu al vieții de azi. 
Alături de splendidele priveliști, de 
maiestuoase monumente ale naturii, 
omul ridică mereu alte edificii ale 
vremii noastre. Ca oriunde în regiu
nea Sucevei. Ca pretutindeni în țară.

La un concurs de pescuit, pe lacul Herăstrău
A. Cartojan

Jiului din Petroșani ne răspunde că 
sesizarea făcută este justă. „în ve
derea remedierii situației s-a a- 
tras atenția conducerii Preparației 
Coroiești care, la rîndul ei, a prelu
crat sesizarea cu tot personalul de 
la încărcare, cerîndu-i să dea o 
atenție deosebită dozării cărbunilor 
spălați, încît la nici un vagon 
să nu se depășească procentul de 
cenușă prescris. De asemenea, spre 
a se putea urmări calitatea cărbu
nelui încărcat, s-a trecut la luarea 
probelor de cărbune pentru anali
ză de pe benzile de încărcare din 
fiecare vagon, încît personalul de 
la controlul tehnic de calitate să 
poată observa modul de dozare a 
cărbunelui ce se încarcă în vagoa
ne. Prin aceste măsuri, calitatea se 
va îmbunătăți simțitor“.

® „Vecini cu rezultate 
diferite"

Ca răspuns la articolul cu titlul 
de mai sus, publicat în „Scînteia“ 
nr. 6 295, conducerea Trustului re
gional de construcții locale din 
Brașov ne comunică următoarele : 
„Articolul a fost analizat de către 
noi, iar cele semnalate, cu privire 
la ritmul scăzut, nesatisfăcător al 
lucrărilor pe șantierul gării Bra
șov, la lipsurile privind aprovizio
narea cu materiale și la rămînerea 
în urmă a lucrărilor față de grafi
ce, sînt juste. Pentru bunul mers al 
lucrărilor s-au luat măsurile cuve
nite, între care amintim : analiza 
săptămînală, la fața locului, a sta
diului de execuție a diferitelor lu

Oameni ș) înălțimi (O echipă 
de montări de linii electrice 
de înaltă tensiune în timpul 

lucrului)

Foto I Agerprej 

crări și operații, aprovizionarea 
mai ritmică cu materiale, mărirea 
numărului de muncitori și organi
zarea lucrului în 3 schimburi“.

® „Materiale didactice 
pentru viitorul 
an școlar"

Sub acest titlu, a apărut în „Scîn
teia“ nr. 6272 o anchetă în cadrul 
căreia se făceau unele propuneri 
referitoare la mai buna aprovizio
nare a școlilor cu materiale didac
tice. în legătură cu problemele pre
zentate în ziar, Ministerul învăță- 
mîntului ne răspunde că : „Norma
tivul de material didactic privitor 
la baremul necésar fiecărui tip de 
școală, în funcție de numărul de 
clase, a fost elaborat și în prezent 
se definitivează. Pe viitor, se va 
urmări îndeaproape repartizarea 
mai judicioasă a materialului di
dactic, recepționarea lui în bune 
condiții și popularizarea mai efica
ce, în școli, a noilor sortimente pro
duse de întreprinderile de specia
litate. De asemenea, inspectorii ge
nerali ai ministerului vor urmări 
mai atent felul cum se face repar
tizarea materialului didactic de că
tre secțiile de învățămînt ale sfa
turilor populare raionale și orășe
nești, precum și felul cum se păs
trează și folosește acest material în 
școli“.

în răspunsul trimis de conduce
rea întreprinderii de material di
dactic se arată printre altele : „Ne 
propunem să edităm un nou cata

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul satiric-muzlcal „C. 

Tănase” (Ia Grădina „Boema“) : O seară 
de muzică ușoară — (orele 20,15 — în 
caz de ploaie, spectacolul are loc la Sala 
Savoy — orele 20). Circul de stat : 
O seară cu comicul Karandaș — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE: Comoara din lacul 
de argint — cinemascop: Patria (9,15; 
11,30; 14; 1G,3O; 19; 21,15). La strada: Me
lodia (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Gră
dina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — o- 
rele 21). Unde-1 generalul ? Republica 
(9,45; 12; 14; 17; 19; 21,15). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — orele 
20,30), Feroviar (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,45; 20), Aurora (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,45; 19; la grădină — orele 20,15), Pati
noarul „23 August" (Bd. Muncii — orele 
20,45), Stadionul ,,Dinamo“ (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 21), Adesgo (15; 17; 19; 
21). Domnul Topaze — cinemascop: Car- 
pațl (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Festival (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Grădina „Festival"
(Pasajul „Eforie“ — orele 20,30), Miorița 
(9; 11; 13), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Ocolul pămîlitulul în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : București (8,30; 
12; 15,30; 19,15), Tomis (9,30; 13; 16,30;
20.15; la grădină — orele 20,45), Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 21), Fla
mura (9,30; 13; 16,30; 20). Popasul: Victo
ria (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Miorița (16; 18,15; 20,30). Asasinul din
cartea de telefon : Central (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), Gră
dina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20,45). Comisarul: Lumina (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Giuleștl (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Grivița (10; 12,15; 
16: 18,15; 20,30). Nu vreau să mă însor : 
Union (16; 18,15; 20,30)< Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Lumea 
mare a celor mici : Doina (11,30; 14,30; 
16,30: 18,30; 20,30). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver ; Pe poteci de munte : Timpuri 
Noi (rulează de la orele 10 la orele 21 în 
continuare). Feriga de aur — cinema
scop : înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30). Kozara : Excelsior (10; 12,30: 
15,30: 18; 20,30), Bucegi (10; 12,30; 15,30; 
18: la grădină — orele 20,30), Ferentari 
(15,30; 18; 20,30). Lumea comică a lui Ha
rold Lloyd : Cultural (15; 17: 19; 21).
Drumul Sării (16: 18: 20) Doi colonei • 
Dacia (9: 11: 13; 15; 17: 19; 21) Locote
nent Cristina: Cosmos (16; 18; 20). Cei 
patru călugări : Buzești (15; 17,15; 19,30; 
la grădină — orele 20,30). Aventurile 
unui tînăr — cinemascop : Crîngași (15; 
18; 21), Colentina (14; 17; 20). îndrăgosti
tul : Unirea (16; 18,15; la grădină — o

log de material didactic și în acest 
scop solicităm conducerile școlilor 
să facă propuneri fie asupra îmbu
nătățirii produselor existente, fie 
asupra sortimentelor noi necesare 
laboratoarelor pentru procesul in- 
structiv-educativ“.

© „Calitate
și promptitudine"

Sub acest titlu, în „Scînteia“ nr. 
6292 a apărut un articol care sem
nala o serie de deficiențe în acti
vitatea unor cooperative meșteșu
gărești din orașul Bacău. Articolul 
— se arată în răspunsul trimis zia
rului de către Uniunea regională a 
cooperativelor meșteșugărești — a 
constituit un prilej de analiză a 
muncii desfășurate pentru deservi
rea populației de către unitățile 
cooperativelor meșteșugărești din 
Bacău. Conducerile cooperativelor 
criticate au luat măsuri pentru în
dreptarea situației. La unitatea din 
strada Libertății a cooperative!, 
„Progresul“ a fost numit un h'a?.y 
responsabil ; la casa de modă apar- - * 
ținînd cooperativei „Arta croitori- ■ 
lor“ s-a organizat munca în două 
schimburi, ambele fiind conduse de 
meșteri experimentați etc. în sco
pul popularizării serviciilor presta
te de unitățile cooperativelor meș
teșugărești funcționează un birou 
de informații, se publică anun
țuri prin presă, se face reclamă 
prin radio și televiziune. în planul 
de măsuri al fiecărei cooperative 
se prevede extinderea secțiilor 
prestatoare de servicii pentru 
populație.

rele 20,30). Clubul cavalerilor : Flacăra 
(16,30; 18,30; 20,30). Domnișoara... Barbă- 
Alliastră : Vitan (16; 18; 20). Frații cor- 
slcani — cinemascop: Munca (14,30; 16,45; 
19; 21,15), Progresul (14,45; 16,45; 19; 21,15). 
Cel trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Arta (15,45; 19,30; la grădină 
— orele 20,30), Volga (10; 13,30). Anotim
puri : Moșilor (15; 17,30; 20). Fata din 
casa roșie : Viitorul (16; 18,15; 20,30).
Slujnica: Volga (16,30; 18,30; 20,30), Ra
hova (16; 18,15). Șeherazada — cinema
scop: Modern (10,15; 12,30; 15; 17,30; 20). 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — o- 
rele 21). Cuba ’58 : Lira (15,30; 18). Cerul 
și mocirla : Cotrocenl (16; 18; 20). Omiil 
din fotografie : Pacea (16; 18; 20). Ger
manie, steluțele tale ! : Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30). 
Cascada diavolului: Grădina „Lira* (Ca
lea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30). 
Anaconda: Grădina „Moșilor" (Calea 
Moșilor nr. 221 — orele 20,30). Hoțul din 
San Marengo : Grădina „Rahova* (Calea 
Rahovel nr. 103 — orele 20,30). Totul 
despre Eva : Grădina „Colentina“ (Șos. 
Colentina nr. 84 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Aventurile echi
pajului Val-Vîrtej — Cine este umbra ? I. 
19,40 — Reportaj filmat : „Cursa Scîn- 
teii". 20,00 — Filmul „Colonel Durând*. 
21,35 — Muzică populară romînească. In 
încheiere : Poșta televiziunii, buletin de 
știri și buletin meteorologic.Cum e VREMEA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru
moasă șl călduroasă, cu cerul variabil în 
vestul țării și mal mult senin în rest. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, pe 
alocuri cu intensificări trecătoare din 
sectorul sud-estlc. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse întră 
25 grade la Mangalia și 36 grade Ia Să- 
culenl. In București : Vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mal mult senin. Vîntul a suflat slab din 
sud-est. Temperatura maximă a fost de 
34 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
șl 26 iulie. In țară : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin în ju
mătatea de răsărit a țării Local vor că
dea ploi sub formă de averse, mal ales 
în nordul țării. Vînt slab pînă ia potri
vit. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 12 șl 22 
grade, iar maximele între 26 și 36 grade. 
In București și pe litoral : Vreme fru
moasă șl călduroasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura se menține ri
dicată.
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CONCURSURI „SCÎNTEII"
pentru

cea mas bună fotografie
— Din fotografiile sosite în cadrul concursului —

RAUL CONSTANTINESCU Peisaj industrial
inginer

CONSTANTIN AMZĂRESCU Extaz

i PO
HS! /

FLORiCA MIHALCU Tandreța
medic

Întoarcerea delegației c. c. al p. m. r.
CARE A PARTICIPAT LA FUNERALIILE LUI MAURICE THOREZ

Miercuri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, al
cătuită din tovarășii Dumitru Coliu, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., conducătorul de
legației, și Marin Rădoi, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., care a participat la funera

liile lui Maurice Thorez, președinte
le Partidului Comunist Francez.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Mihai Da- 
lea, Simion Bughici, Ghizela Vass, 
Traian Dudaș, secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
și activiști de partid.

Vm'tele ministrului de stat 
la Ministerul Comerțului al Marii Britanii

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gogu Rădulescu, a primit 
miercuri dimineața pe dl. Edward 
Du Cann, ministru de stat la Mi
nisterul Comerțului al Marii Bri
tanii.

Au luat parte Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, și Mi
hail Petri, adjunct al ministrului.

Au fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii 
la București, precum și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe oaspete.

Cu ocazia întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă amicală, de 
înțelegere reciprocă, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la căile 
de dezvoltare, pe baza avantajelor 
reciproce, a relațiilor economice 
dintre R. P. Romînă și Marea Bri- 
tanie.

★
Ministrul de stat la Ministerul 

Comerțului al Marii Britanii, dl. 
Edward Du Cann, care a făcut o vi
zită în țara noastră, a părăsit 
miercuri seara Capitala. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, oaspetele a

fost condus de Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
precum și de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe'și 
Ministerul Comerțului Exterior.

Au fost de față James Dalton Mur
ray, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și membri ai ambasadei.

în aceeași zi, la sfîrșitul vizitei, 
dl. Edward Du Cann s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai ziarelor centrale, 
Radioteleviziunii și Agenției romîne 
de presă, precum și cu corespondenți 
ai presei străine acreditați la Bucu
rești. Oaspetele și-a împărtășit cu a- 
cest prilej opiniile sale despre pers
pectivele relațiilor economice romî- 
no-britanice, impresiile sale despre 
vizita făcută în țara noastră, după 
care a răspuns la întrebările puse de 
ziariști.

în ultima zi a vizitei în țara noa
stră, ministrul de stat englez a vi
zitat Rafinăria Brazi, Complexul pe
trochimic Ploiești și Stațiunea de 
cercetări hortiviticole de la Valea 
Călugărească.

(Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
Gogu Rădulescu a unei delegații de oameni de afaceri

Miercuri la amiază, Gogu Rădu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit o delegație de 
oameni de afaceri — reprezentanți ai 
firmelor „Gepepeșca“ — Italia și 
„Ross Group“ L.T.D. — Anglia, fir
me specializate în industria frigului. 
Delegația este condusă de Agostino

Canonica, administrator delegat al 
firmei „Genepesca“.

La discuțiile care au avut loc cu 
acest prilej, au luat parte Pascu Ște- 
fănescu, adjunct al ministrului in
dustriei alimentare, și Vasile Răuță, 
secretar general în Ministerul Co
merțului Exterior. (Agerpres)

tului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și membri 
ai Ambasadei Turciei la București.

Semnarea unui Protocol de schimburi culturale 
intre R. P. Romînă și Turcia

La 22 iulie s-a semnat la Minis
terul Afacerilor Externe un Pro
tocol de schimburi culturale între 
R. P. Romînă și Turcia.

Protocolul prevede vizite recipro
ce de oameni de știință și cultură, 
schimburi de artiști și organizarea 
reciprocă de expoziții.

Protocolul a fost semnat, din par
tea romînă, de Nicolae Ghenea, di
rectorul relațiilor culturale din 
M.A.E., iar din partea turcă de Sem- 
settin Arif Mardin, ambasadorul 
Turciei la București.

La ceremonia semnării au asistat 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, Dumi
tru Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, prof. Alex. Roșea, director 
general în Ministerul învățămîn-

Informații
în cadrul zilelor filmului polonez, 

la cinematograful „Republica“ din 
Capitală a fost prezentat miercuri 
filmul „Dragoste neîmplinită“. Cu 
acest prilej, publicul spectator a fă
cut cunoștință cu interpreta princi
pală a filmului — actrița Barbara 
Kraftowna, distinsă pentru acest rol 
cu premiul pentru interpretare fe
minină la Festivalul internațional al 
filmului de la San Francisco, pre
cum și cu cineastul polonez Stanis
law Mikulski.

în aceeași zi, în holul hotelului 
Athenée Palace, delegația de cine
aști polonezi a avut o întîlnire cu 
reprezentanți ai presei. (Agerpres)

întreceri ale Spartachiadei republicane
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — 

Timp de trei zile, pe diferite baze spor
tive din orașul Constanta, s-a desfășurat 
faza regională a spartachiadei republi
cane. Au participat peste 500 de sportivi 
din raioanele Medgidia, Tulcea, Negru 
Vodă, Istria, Mădin, Babadag și din Con- 
stanfa, calificați în etapele premergătoare. 
Etapa finală a însemnat cu adevărat o 
sărbătoare a tinereții, confirmînd în
că o dată dezvoltarea sportului în această 
regiune. Cifra de 182 000 de participant! 
în prima etapă a spartachiadei republi
cane este elocventă. Tntîlnirile de hand
bal, baschet, volei, box au fost de un 
bun nivel tehnic.

In această competiție s-au remarcat 
sportivii din raioanele Medgidia, Tulcea 
și din Constanța. Printre cîștigătorii în
trecerilor etapei regionale se numără gim
nasta Ana Moldoveanu, înotătorii Kraus 
Udo ți Florea Ștefan din Mangalia, halte
rofilul Dumitru Nicolae din Medgidia etc. 
lată și cîteva din echipele învingătoare 
la jocuri sportive : baschet băieți — 
Gloria Constanța ; baschet fete — Știința 
Hîrșova ; handbal fete — Spartak Cons
tanța, handbal băieți — Voința Medgi
dia ; volei fete — Petrolul Constanța și 
volei băieți — Hidrotehnica Constanța.

Turneul de fotbal a revenit echipei Elec
trica Constanța.

Faza regională a spartachiadei s-a în
cheiat cu o frumoasă demonstrație spor
tivă pe stadionul „1 Mai”, în prezența a 
peste 10 000 de spectatori.

„Cupa Calea" la tenis
Miercuri pe terenurile clubului 

Progresul din Capitală a luat sfîr- 
șit meciul de tenis dintre echipele 
R. P. Romîne și Monaco din cadrul 
preliminariilor seriei a IlI-a a „Cu
pei Galea“. Tinerii tenismani români 
au repurtat victoria eu scorul de
5— 0. C. Popovici l-a învins cu 6—1;
6— 1 pe P. Landau, iar Gh. Boaghe 
l-a întrecut pe Al. Trutin cu 6—0 ; 
6—1. Astăzi de la ora 15 au loc pri
mele partide din cadrul semifinale
lor : R. P. Romînă-Greeia și U.R.S.S.- 
R. P. Bulgaria. Se vor desfășura cîte 
două partide de simplu și una de 
dublu.

(Ageppres)

Cuvintarea lui W. Gomulka la ședința festivă
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a R. P. Polone

VARȘOVIA (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P. în cu- 
vîntarea rostită la adunarea festivă 
consacrată celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Poloniei, Wladislaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a făcut o caracterizare a 
renașterii Poloniei în cadrul noilor 
sale frontiere echitabile, pe noile 
baze democratice. El a spus că zdro
birea militară a Germaniei hitleriste 
și falimentul politicii reacționare a 
burgheziei poloneze au făcut posi
bilă făurirea Poloniei populare. 
Partidul a mobilizat energia și ab
negația clasei muncitoare și a po
porului eliberat la refacerea econo
miei naționale și lichidarea uriașe
lor greutăți care stăteau în acel 
timp în fața țării.

în continuare vorbitorul a subli
niat cotitura grandioasă săvîrșită de 
puterea populară și a făcut o com
parație între Polonia de astăzi și 
Polonia moștenită de la guvernele 
reacționare ale moșierilor și capita
liștilor.

în prezent, a spus W. Gomulka, 
producția noastră industrială este de 
12 ori mai mare decîț în 1946 și de 9 
ori mai mare decît în 1938. Procesul 
impetuos al industrializării socialis
te a transformat înfățișarea întregii 
țări, a modificat geografia ei econo
mică, a reorganizat în mod radical 
structura economică și socială a Po
loniei.

Astăzi, agricultura dă cu 65 la 
sută mțai multe produse agricole 
calculate la hectar decît în perioada 
anilor 30 și aproape de trei ori mai 
mult decît în primul an de după 
război, au fost, de asemenea, valori- 
fioate noi terenuri agricole.

într-un termen deosebit de scurt 
poporul nostru a populat teritoriile 
de vest, lăsate în ruină de dușmanul 
în retragere, le-a valorificat, a refă
cut și a construit sute și mii de uzi
ne și fabrici noi, case de locuit, 
școli, spitale, a ridicat la o treaptă 
înaltă agricultura, a dezvoltat navi
gația și a refăcut porturile. Terito
riile de vest au fost realipite pentru 
totdeauna la patria-mumă.

Numărul oamenilor muncii, în a- 
fară de cei care lucrează în agricul
tură, a sporit în decurs de 20 de ani 
la 8,5 milioane, dintre care numărul 
acelora care lucrează în industrie a 
crescut la 3,4 milioane de oameni.

Tot ce am construit în cei 20 de 
ani de putere populară în,Polonia, a 
subliniat vorbitorul, am construit cu 
propriile noastre mîini, am construit 
datorită colaborării mereu crescînde 
și largi și întrajutorării dintre țările 
socialiste.

Vorbitorul a citat date care con
firmă că puterea populară a schim
bat radical condițiile sociale și cul
turale, precum și condițiile sănătății 
poporului. Nu o dată în decursul a- 
cestor ani, a spus el, dușmanul a în
cercat să submineze încrederea oa
menilor muncii față de partidul 
nostru, față de puterea populară, 
față de socialism. Toate atacurile 
dușmanilor socialismului și ai Polo
niei populare s-au terminat cu un 
eșec rușinos, deoarece an de an s-a 
îngustat baza socială și politică pe 
care ei puteau să se sprijine în lupta 
împotriva partidului nostru și a pu
terii populare.

în continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. s-a referit la noua 
poziție a Poloniei pe arena mondia
lă, ca stat care face parte din marea 
comunitate socialistă a popoarelor 
— principalul bastion al păcii șl li
bertății.

Noile noastre frontiere de stat, a 
spus W. Gomulka, au devenit fron
tiere ale prieteniei ; de straja secu
rității și integrității lor stă forța co
mună de apărare a statelor Trata
tului de la Varșovia, în care rolul 
principal îl are contribuția tehnică 
militară a Uniunii Sovietice.

în continuare vorbitorul a arătat 
că militarismul vest-german, reîn
viat, dorește să-și ia revanșa pentru 
înfrângerea suferită în cel de-al doi
lea război mondial, dorește să înă
bușe și să înghită R. D. Germană, 
proclamă fățiș pretențiile sale terito
riale și planurile agresive față de Po
lonia, Cehoslovacia și Uniunea So
vietică, depune eforturi perseveren
te pentru a obține arma atomică, se 
opune categoric și împiedică înche
ierea Tratatului de pace cu Germa
nia.

Noi am acordat și vom acorda tot 
sprijinul Republicii Democrate Ger
mane, deoarece ea este un stat ger
man socialist frățesc, iubitor de 
pace, care a recunoscut frontiera 
polono-germană de pe Oder și Neis
se ca frontieră a păcii.

Garanții mai bune de securitate 
a acestor frontiere decît acelea pe 
care le avem, pe care ni le oferă 
Uniunea Sovietică și toate statele 
Tratatului de la Varșovia, nu ni le 
poate oferi nimeni. Dacă noi cerem 
statelor occidentale ca ele să recu
noască caracterul definitiv al fron
tierei de pe Oder și Neisse ca fron
tieră polono-germană definitivă, așa 
cum spre marea noastră satisfacție 
a făcut președintele Franței, gene
ralul de Gaulle, noi facem aceasta 
pentru consolidarea păcii în Europa-

Pe prietenii adevărați, sinceri, a 
spus W. Gomulka, i-am cunoscut în 
anii războiului și ocupației hitleriste, 
în cursul celor 20 de ani ai Poloniei 
populare.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a asigurat pe N. S. Hrușciov de pro
fundul său respect față de poporul 
sovietic din sînul căruia au ieșit eli
beratorii Poloniei, a mulțumit pen
tru ajutorul acordat, de oamenii 
sovietici în perioada refacerii țării 
și în dezvoltarea industriei polo
neze. W. Gomulka a transmis, de 
asemenea, clasei muncitoare și po
poarelor R. D. Germane și R. 8- Ce
hoslovace, expresia solidarității fier
binți și a prieteniei pe care o nu
trește față de ele clasa muncitoare 
poloneză și poporul polonez. „Sîntem 
convinși, a spus el, că colaborarea 
noastră frățească și ajutorul reciproc 
se vor dezvolta și pe viitor aducînd 
un folos tot mai mare fiecăreia din
tre țările noastre și întregului lagăr 
socialist“.

Țările socialiste și mișcarea mun
citorească revoluționară internațio
nală, a spus vorbitorul, au trecut și 
au învins deja în istoria lor multe 
slăbiciuni și au ieșit din ele și mai 
puternice. Noi am trecut prin așa- 
numitul „cult al personalității“ 
străin marxism-leninismului. în 
ciuda speranțelor dușmanilor noștri, 
mai devreme sau mai tîrziu, socia
lismul va învinge divergențele ac
tuale Care au luat naștere în sînul 
lui.

Ca și în anii ce au trecut, a de
clarat W. Gomulka în încheierea 
cuvîntării sale, în înfăptuirea sar
cinilor noastre naționale ne Vom că
lăuzi și pe viitor după măreața 
idee socialistă a prieteniei, frăției, 
colaborării și unității tuturor țărilor 
socialiste, după ideea marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, idee după care s-au 
călăuzit acum 20 de ani autorii Ma
nifestului din iulie, idee care a fost 
pusă la baza Poloniei populare.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș
ciov, care a transmis poporului 
polonez cele mai sincere felicitări și 
cele mai bune urări din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a Pre
zidiului Sovietului Suprem și a gu-

vernului sovietic, din partea tuturor 
oamenilor sovietici.

Relațiile dintre țările noastre se 
dezvoltă, în prezent, foarte bine, a 
subliniat vorbitorul. Acest lucru 
este lesne de înțeles. Avem un țel 
comun — construirea socialismului 
și a comunismului. Pășim împreună 
spre acest țel măreț, întărind prie-, 
tenia și colaborarea dintre popoarele 
noastre.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi des
pre necesitatea întăririi vigilenței 
față de acțiunile, agresive ale cercu
rilor reacționare ale imperialismu
lui. „Trebuie să fim gata în fața ori
căror uneltiri ale imperialiștilor* 
pentru a le da riposta corespunză
toare“.

Referindu-se la marea însemnă
tate a luptei pentru pace, vorbito
rul a arătat că : „Asigurarea păcii, 
înlăturarea din relațiile internațio
nale a ‘factorilor care generează pri
mejdia izbucnirii unui război termo
nuclear mondial constituie o pro
blemă care nu poate fi rezolvată de
cît cu eforturi comune ale tuturor 
țărilor socialiste, pe baza coeziunii 
lor“.

în încheiere, N. S. Hrușciov a ci
tit textul salutului C.C. al P.C.U.S., 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. adresat conducătorilor 
Republicii Populare Polone cu prile
jul celei de-a 20-a aniversări a R. P. 
Polone.

•A-
Transmitted salutul poporului ce

hoslovac, Antonin Novotny, prim se
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R. S. Cehoslova
ce, a spus : „Cei 20 de ani care au 
trecut de la constituirea R. P. Polo
ne reprezintă o dovadă cu adevărat 
incontestabilă a forței grandioase și 
transformatoare a ideilor socialiste, 
un exemplu al forței vitale și al su
periorității orînduirii socialiste asu
pra celei capitaliste“. Sîntem con
vinși că cauza păcii va învinge, iar 
socialismul va triumfa în întreaga 
lume — a spus în încheiere vorbi
torul.

*

Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane a 
transmis un fierbinte salut și urări 
de succese în numele tuturor cetă
țenilor din R. D. Germană. Conside
răm — a spus el — ca o realizare 
istorică de importanță primordială 
prietenia germano-polonă, prietenia 
frățească și colaborarea dintre 
R.D.G. și Polonia populară. în în
cheiere W. Ulbricht a urat poporu
lui polonez succese în măreața ope
ră a construirii socialismului și și-a 
exprimat convingerea că obiectivele 
trasate la ultimul congres al P.M.U.P. 
vor fi realizate.

Parada militară și demonstrația tineretului
VARȘOVIA 22.— Corespondentul 

Agerpres, Gheorghe Gheorghiță, 
transmite :

Străzile și piețele Capitalei polo
neze s-au umplut miercuri diminea
ța de zeci de mii de cetățeni veniți 
să sărbătorească aniversarea a 20 
de ani de la eliberarea Poloniei de 
sub jugul fascist.

Fațadele clădirilor, instituțiilor 
publice și ale întreprinderilor erau 
împodobite cu steaguri roșii și stea
guri poloneze, cu panouri avînd 
înscrise lozincile : „Polonia populară 
a împlinit 20 de ani“, „Luptăm pen
tru socialism și pace“.

în piața din fața Palatului Cul
turii și Științei a avut loc o paradă 
militară. în tribuna împodobită săr
bătorește se aflau conducătorii de 
partid și de stat ai Poloniei în frun
te cu W. Gomulka și J. Cyrankie- 
wiez, precum și N. S. Hrușciov, An
tonin Novotny și W. Ulbricht sosiți 
la Varșovia cu prilejul sărbătorii 
naționale a Poloniei.

Ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone, mareșalul Marian 
Spychalski, a rostit o cuvîntare.

Parada militară a fost deschisă de 
un grup de stegari purtînd drapelele 
de luptă ale unităților militare polo
neze. Multe din ele sînt distinse cu 
înalte decorații. Deasupra pieței 
zboară avioane ale Forțelor Armate 
ale R. P. Polone, printre ele aflîn- 
du-se primele turboreactoare fabri
cate în R. P. Polonă. Prin piață trec 
elevii școlilor militare. Urmează apoi 
care blindate, trupe de desant aerie
ne, trupe de apărare a litoralului.

Parada a fost încheiată de forma
țiunile de rachete de diferite tipuri.

Prin fața tribunelor trec apoi 
coloanele celor 12 000 de sportivi, 
printre care se află componență 
lotului polonez la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

Coloana tinerilor sportivi este în
cheiată de tineri și tinere care au 
împlinit 20 de ani, aceeași vîrstă cu 
Polonia populară. Trec apoi prin 
piață 40 000 de tineri și tinere din 
toate orașele și satele Poloniei care 
au participat la întîlnirea tineretului 
în cinstea marii sărbători. Coloane
le de tineri îmbrăcați în costume na
ționale defilează cu voioșie și entu
ziasm, purtînd înscrisă pe pancarte 
realizarea angajamentelor luate de 
tineret în cinstea aniversării.

Miercuri după-amiază pe stadio
nul „A X-a aniversare“ a avut loc 
încheierea Spartachiadei sportive. 
Seara în piețele publice ansambluri 
de artiști amatori și profesioniști au 
prezentat spectacole pe diferite 
estrade.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, Jozef Cyrankie- 
wiez, a oferit o mare recepție în cin
stea sărbătorii naționale a Poloniei.

★

Studioul de televiziune București 
a transmis miercuri dimineața prin 
intermediul Interviziunii parada 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Varșovia care a avut loc 
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării Poloniei de sub jugul 
fascist.

In citeva
• Echipa d« fotbal Aufbau Magdeburg 

și-a început turneul în țara noastră, ju- 
cînd miercuri la Ploiești cu Petrolul. Fot
baliștii romîni au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 prin punctul marcat în minutul 
78 de Mocanu, la o centrare a lui Oprișan. 
Vineri Aufbau va evolua la Cîmpina.

O Ultimele meciuri de baraj pentru ca
lificarea în oategoria G la fotbal se dis
pută astăzi, cu începere de la ora 17, pe 
stadionul Dinamo din Capitală. Pe terenul 
central va avea loc meciul dintre echipele 
Marina Mangalia și Chimia Tumu Măgu
rele, iar pe terenul II se vor întîlni for
mațiile Minerul Cîmpulung Muscel și Me
talul Craiova.

9 Selecționata feminină de baschet a 
orașului București și-a continuat turneul în 
U.R.S.S. jucînd în localitatea Țesis în a- 
propiere de Riga cu echipa „Varta". 
Baschetbalistele romîne au terminat învin
gătoare cu scorul de 42—39 (22—20).

C La Cracovia se desfășoară în pre
zent întrecerile campionatului mondial stu

rind uri
dențesc de șah la care participă 21 de 
echipe împărțite în 6 grupe. Din fiecare 
grupă se califică pentru turneul final cîte 
două echipe. Pînă acum au obținut cali
ficarea R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, Iu
goslavia, S.U.A., R.D. Germană și R.P. 
Bulgaria. Celelalte echipe participante la 
turneul final vor fi cunoscute după desfă
șurarea partidelor întrerupte.

® Turneul internațional de șah de la 
Kislovodsk a continuat cu disputarea par
tidelor întrerupte. O veritabilă performan
ță a realizat maestrul maghiar Kluger 
care a cîștigat mai întîi partida întreruptă 
cu fostul campion mondial Tall și apoi l-a 
învins pe maestrul internațional Lieberson. 
Marele maestru Stein este liderul clasa
mentului cu 5,5 puncte. Pe loourile urmă
toare se află Averbach (5 puncte), Tall 
(4,5 puncte), Lieberson (4 puncte), Fuchs 
(3,5 puncte), Ciocîltea și Bradvarevici (3 
puncte), Kluger (2,5 puncte), Fichtl (2,5 
puncte). I

ERUPȚIILE solare 
Șl ATACURILE DE CORD

După cum presupun oamenii de 
știință din domeniul medicinii, între 
erupțiile solare șl frecvența atacurilor 
de cord ar exista legături. Această 
teză a fost susținută la 21 iulie la Con
gresul anual de la Manchester al me
dicilor specialiști din Anglia, de către 
dr. Poumailloux, specialist francez în 
boli cardiace. El a arătat că creșterea 
și descreșterea intensității radiațiilor 
cosmice este influențată, în mare mă
sură, de puterea exploziilor de la su
prafața soarelui. Acest fapt a fost în
registrat de patru observatoare astro
nomice din Europa. Intensitatea ra
diațiilor cosmice, după cum stabilesc 
cercetările făcute în împrejurimile Pa
risului, ar influența creșterea cazurilor 
atacurilor de cord. Efectele perturba- 
țiilor solare se resimt în activitatea 
inimii la 24 de ore pînă la 48 de la 
apariția lor.

REIDÊNTIFICAREA 
UNUI TABLOU DE RUBENS

In Anglia s-a descoperit un cunos
cut tablou al lui Rubens, care se cre

dea pierdut. Este vorba de tabloul in
titulat „Dido și Eneas“ (2,14 m x 2,95 
m), creat în jurul anului 1626. Nu se 
știe unde a fost pictat tabloul, dar 
deoarece în acea vreme Rubens se 
afla ca- diplomat al țării sale la Ma
drid, Paris și Londra, se poate ca a- 
cest tablou să fi fost creat în Spania. 
Pînă în 1734 tabloul se afla, expus la 
Alcazar, la Madrid. în 1734, o dată cu 
arderea Alcazarului, s-a crezut că au 
ars și toate tablourile. De-a lungul 
anilor însă s-au mai găsit tablouri 
despre care se crezuse că au ars. în 
1948, în Anglia, a fost găsit tabloul în 
cauză, care după o restaurare minu
țioasă a fost identificat ca fiind ta
bloul lui Rubens „Dido și Eneas“. 
Din Anglia, tabloul a ajuns la Frank
furt, unde a fost recent expus.

CASE DIN STICLĂ 
CU MAI MULTE ETAJE

Specialiștii din Saratov au realizat 
în mod experimental panouri, ferestre 
și uși din sticlă, din care, în decurs 
de o zi, poate fi asamblată o casă cu

mai multe etaje. Drept materie primă 
de bază au fost folosite nisipurile de 
pe malurile Volgăi. Panoul experimen
tal pentru pereți este confecționa) din 
sticlă spongioasă obișnuită, introdusă 
între două foi de stemalit — un nou 
tip de sticlă suptarezistentă. Acoperit 
cu un strat de email de diferite cu
lori, stemalitul are rolul de material de 
finisare. Panoul, în grosime de 12 cen
timetri, nu este inferior unui perete 
din cărămizi, gros de jumătate de me
tru.

URMĂRILE FURTUNII 
DIN JAPONIA

Potrivit unui comunicat oficial al 
guvernului japonez, pagubele prici
nuite de furtuna ce s-a abătut săptă- 
mîna trecută asupra regiunilor de pe 
litoralul de vest al țării se apreciază 
la aproximativ 20 800 000 de dolari. 
Pînă în prezent nu se știe nimic des
pre soarta a 21 de persoane dispărute. 
Un număr de 306 clădiri au fost com
plet distruse, 41 au fost inundate, iar 
333 avariate parțial.
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Formarea guvernului italian CONFERINȚA IN PROBLEMA! O. N. U.
ROMA 22 (Agerpres). — La 22 

iulie, Aldo Moro a prezentat lui An
tonio Segni, președintele Republicii 
Italia, lista celui de-al doilea guvern 
de centru-stînga, punînd astfel ca
păt crizei de guvern declanșată la 
sfîrșitul lunii iunie.

în noul guvern, Pietro Nenni, li
derul partidului socialist, deține în 
continuare funcția de vicepreședinte, 
Giuseppe Saragat, (social-democrat) 
— de ministru al afacerilor externe, 
Giovanni Pieraccini (socialist) ocu
pă portofoliul bugetului în locul lui 
Antonio Giolitti, care a refuzat să 
facă parte din actualul guvern, iar 
Paolo Emilio Taviani și Giulio An
dreotti (democrat-creștini) ocupă 
portofoliile Ministerului de Interne 
și respectiv al Ministerului Apărării.

★
Referindu-se la tratativele din 

ultimele zile în legătură cu forma
rea noului guvern italian, agenția 
„France Presse" transmite :

Stabilirea listei guvernului a fost

Simpozionul 
de la Delos

ATENA 22 (Agerpres). — Marți 
a luat sfîrșit în insulele Egee al doi
lea simpozion internațional de la 
Delos, la care au participat perso
nalități marcante din 17 țări. Sim
pozionul a lansat un apel către toate 
țările să folosească o parte din re
sursele cheltuite pentru înarmări 
pentru a „construi mai multe locu
ințe pentru omenire“.

După cum subliniază agenția 
Reuter, la simpozion, experți în di
ferite domenii au discutat problema 
locuințelor în marile orașe, proble
me arhitectonice și de estetică a 
construcțiilor. S-a căzut de acord ca 
anual să aibă loc la Delos astfel de 
simpozioane.

IA NEW YORK VA AVEA LOC 
CONGRESUL NAȚIONAL 
PENTRU COMERȚUL 
EXTERIOR AL S. U. A.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Bu
letinul de știri al Casei Albe anun
ță că între 16 și 18 noiembrie va avea 
loc la New York cel de-al 51-lea 
congres național pentru comerțul 
exterior. Congresul, la care urmea
ză să participe 2 000 de oameni de 
afaceri și persoane oficiale, va exa
mina diferite probleme ale comerțu
lui exterior american, între care re
lațiile comerciale cu țările socialiste, 
tendințele de pe piețele internațio
nale, efectele integrării asupra co
merțului internațional și altele.

Congresul este convocat de Consi
liul național pentru comerțul exte
rior din S.U.A., care grupează repre
zentanți ai industriașilor americani, 
ai firmelor de import-export și ai 
companiilor de investiții. Acest con
siliu a fost creat în 1914 și își pro
pune să sprijine dezvoltarea comer
țului exterior al S.U.A. 

întîrziată de refuzul lui Anto
nio Giolitti (socialist) de a re
lua portofoliul bugetului în noul 
cabinet, și de refuzul lui A- 
mintore Fanfani, fost președinte 
al Consiliului de Miniștri, de a men
ține în noua echipă pe cei doi repre
zentanți ai curentului său care se si
tuează între tendința majoritară a lui 
Moro și aripa stîngă a partidului. 
Giolitti și-a motivat refuzul prin opo
ziția sa față de modificările aduse 
planului cincinal de dezvoltare eco
nomică pe -care îl elaborase, și legii 
asupra exproprierii terenurilor pentru 
construcții de utilitate publică. In 
ceea ce-1 privește pe Fanfani și pe 
prietenii săi, ei reproșează progra
mului guvernamental lipsa de clari
tate și de suplețe. Pe de altă parte, 
Mario Scelba, fost președinte al Con
siliului de Miniștri, a refuzat, de ase
menea, propunerea care îi fusese fă
cută de a fi reprezentat în guvern, 
reafirmînd opoziția sa de principiu 
față de formula de centru-stînga.

încordare la Singapore
SINGAPORE 22 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața la Singapore au 
avut loc din nou serioase incidente.

Corespondenții de presă anun
ță că restricțiile de circulație 
suspendate la ora 6 dimineața au 
fost reintroduse la ora prînzului. 
Forțe polițienești și importante efec
tive militare au plecat din Kuala 
Lumpur spre Singapore.

Ministrul apărării al Malayeziei, 
Abdul Razak, a anunțat miercuri că 
potrivit ultimelor cifre oficiale în 
cursul incidentelor din Singapore au 
fost ucise pînă în prezent opt per
soane și rănite peste 340. Alte 157 
au fost arestate. Poliția și soldații 
patrulează în permanență pe străzi
le orașului.

Secretarul general al 0. N. U. a sosit la Londra
LONDRA 22 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., U Thant, a 
sosit în seara zilei de 22 iulie la Lon
dra într-o vizită de două zile. El va 
avea întrevederi separate cu pre
mierul britanic, Douglas-Home, Ri
chard Butler, ministrul afacerilor 
externe, și Duncan Sandys, minis
trul pentru relațiile cu Common
wealthul și pentru colonii. Potrivit 
agenției France Presse, în cursul în
trevederilor vor fi examinate criza 
din Cipru, probleme privind finanța
rea operațiunilor de pace ale O.N.U.,

Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței

PARIS 22 (Agerpres). — La 22 iu
lie a avut loc la Paris o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Franței. 
Primul ministru francez Georges 
Pompidou a anunțat că atribuțiile și 
serviciile Ministerului Repatriaților 
au fost transferate Ministerului de 
Interne. Totodată, el a declarat că 
majoritatea celor un milion de repa- 
triați din Algeria au fost reîncadrați 
în serviciile publice și în sectorul 
particular din metropolă.

După ședința Consiliului de Miniș

ACORDĂRII INDEPENDENȚEI
GAMBIEI

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
22 iulie s-a deschis la Londra Con
ferința în problema acordării inde
pendenței Gambiei. La lucrările con
ferinței participă din partea Marii 
Britanii Duncan Sandys, ministrul 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii, iar din partea 
Gambiei reprezentanți ai guvernului 
în frunte cu primul ministru, David 
Jawara.

în cadrul conferinței vor fi exa
minate propunerile făcute de guver
nul Gambiei privind viitorul statut 
al țării. Aceste propuneri prevăd ca 
Marea Britanie să acorde Gambiei 
independența în luna februarie .1965.

Potrivit agenției Reuter, primul 
ministru al Gambiei, David Jawara, 
a solicitat ca după obținerea inde
pendenței Gambia să facă parte din 
Commonwealth.

situația din sud-estul Asiei și din 
alte regiuni ale lumii.

U Thant se va întâlni, de aseme
nea, cu Harold Wilson, liderul par
tidului laburist.

Vizita lui U Thant la Londra va 
dura pînă vineri, cînd va părăsi An
glia, plecînd pe calea aerului la 
Rangoon.

Marți seara și miercuri, secreta
rul general al O.N.U. s-a aflat la 
Geneva, unde a avut o întrevedere 
cu Sakari Tuomioja, mediatorul 
O.N.U. în Cipru.

tri, Alain Peyrefitte, ministrul infor
mațiilor, a făcut presei o declarație 
în legătură cu vizita la Paris a se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, și convorbirile avute de aces
ta cu generalul de Gaulle, președin
tele Franței. El a declarat că Franța 
acordă o deosebită însemnătate aces
tei vizite, „deoarece ea concretizea
ză îmbunătățirea constatată în ulti- ! 
ma vreme a relațiilor dintre Franța 
și administrația Organizației Națiu
nilor Unite“.

Dezbaterile Consiliului economic și social
GENEVA 22 (Agerpres). — Consi

liul economic și social al O.N.U. a 
luat în discuție raportul Consiliului 
de administrație al Fondului special 
al Națiunilor Unite, raport prezen
tat de Paul Hoffman (S.U.A.). Vor
bitorii care au luat cuvîntul au su
bliniat însemnătatea folosirii aces
tui fond pentru progresul economic 
al țărilor în curs de dezvoltare.

Consiliul a trecut apoi la dezbate
rea problemei dezvoltării și coordo
nării ansamblului programelor și ac
tivității O.N.U. pe tărîm economic, 
precum și ale instituțiilor speciali
zate ale O.N.U. Acest punct al or- 
dinei de zi este considerat ca cel

Lisrrările Comitetului pentru studierea aplicării 
de sancțiuni împotriva guvernului R. S. A.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Co
mitetul de experți al O.N.U., creat de 
Consiliul de Securitate pentru a stu
dia problema aplicării de sancțiuni 
împotriva guvernului Africii de sud, 
care promovează politica de apart
heid, și-a început lucrările marți 
după-amiază la sediul O.N.U. Prima 
ședință a ales ca președinte al co
mitetului pe reprezentantul Boliviei, 
Renan Castrillo Justiniano. Tot re
prezentantul Boliviei, Renan Cas
trillo Justiniano, a fost ales în una
nimitate ca raportor permanent al 
comitetului. Discuțiile au fost axate 
pe o problemă de procedură : dacă 
lucrările comitetului să fie publice 
sau să se desfășoare cu ușile închise. 
Delegații occidentali au cerut ca a- 
ceste lucrări să se desfășoare cu uși
le închise. Delegatul sovietic, Moro
zov, a obiectat împotriva acestei 
propuneri, declarînd că opinia publi
că urmărește cu atenție discuțiile în 
legătură cu măsurile ce vor fi apli
cate împotriva guvernului Verwoerd,

ȘSiNȚA COMITETULUI 
PERMANENT AL ADUNĂRII 
REPREZENTANȚILOR POPULARI 
DIN ÎNTREAGA CHINĂ

PEKIN 22 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
în ședința din 22 iulie, Comitetul 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga Chină 
a aprobat darea de seamă cu pri
vire la executarea bugetului de stat 
pe 1963 și proiectul bugetului de 
stat pe 1964, prezentate de Consi
liul de Stat.

în aceeași ședință, Comitetul Per
manent a mai hotărît ca în locul 
Ministerului învățămîntului să fie 
create două ministere — ministerul 
învățămîntului superior și ministe
rul învățămîntului. S-a aprobat, de 
asemenea, crearea unui Oficiu de 
stat pentru oceanografie, unui Ofi
ciu de turism și unui Oficiu al ca
drelor științifice și tehnice. 

mai important al actualei sesiuni și 
la începutul abordării lui a luat cu
vîntul secretarul general al O.N.U., 
U Thant. El a arătat că menirea 
Consiliului economic și social al 
O.N.U. este aceea de organism de 
conducere în domeniul activității e- 
conomice și sociale a O.N.U., pre
cum și de coordonator pe acest tărîm. 
„Consiliul, a spus vorbitorul, și-ar 
aduce o contribuție importantă la a- 
sigurarea coordonării interne a ac
tivității economice în cadrul O.N.U,, 
dacă va putea să sistematizeze și să 
mențină în permanență sub contro
lul său întreaga activitate pentru 
care are competența“.

care își continuă politica de apart
heid și reprimarea populației băști
nașe din Africa de sud.

Data viitoarei ședințe n-a fost fi
xată.

★

JOHANNESBURG 22 (Agerpres). 
— La un tribunal din Johannesburg 
a început miercuri procesul inten
tat unui număr de trei studenți sud- 
africani acuzați în baza așa-zisei 
„legi a sabotajului“. Ei fuseseră a- 
restați anterior și urmau să fie re
ținuți pînă la 1 august, fără a fi 
deferiți justiției, potrivit cunoscutei 
legi rasiste din R.S.A., care permite 
autorităților reținerea persoanelor 
considerate suspecte timp de 90 de 
zile fără a fi judecate.

FESTIVALUL TINERETULUI DE LA CAIRO
CAIRO 22 (Agerpres). — Șefii 

de state și de guverne ai țărilor a- 
fricane, care au luat parte la lu
crările conferinței de la Cairo, au 
asistat mar'ți seara la festivalul ti
neretului desfășurat pe stadionul

Ancheta in legătură cu incidentele din Harlem
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

In urma incidentelor care s-au pro
dus în Harlem — cartierul negrilor 
din New York — președintele 
Johnson a făcut o declarație în care 
a anunțat că a ordonat Biroului Fe
deral de Investigații — F.B.I. — să 
facă o anchetă pentru a constata 
dacă legile federale au fost violate 
în cursul acestor incidente. După 
cum s-a anunțat, incidentele au 
avut loc după împușcarea unui tâ
năr negru de către un polițist.

Președintele Johnson a anunțat, 
de asemenea, că a promis autorită
ților locale tot ajutorul necesar pen
tru remedierea situației create de 
tulburările din Harlem. „Aceasta, a 
spus Johnson, include și ajutorul 
pentru remedierea condițiunilor so
ciale deplorabile care provoacă dis
perarea și dezordinea“. La tribuna

Ziua națională
a Republicii Arabe Unite

Vedere din orașul Cairo, capitala R.A.U.

Astăzi, poporul egiptean sărbăto
rește Ziua națională a Republicii 
Arabe Unite, marcînd împlinirea a 
12 ani de la revoluția din 23 iulie 
1952, care a dus la răsturnarea re
gimului monarhic. Acest fapt a des
chis poporului perspectivele unei 
vieți noi, unei dezvoltări economice 
și politice independente a țării. Vic
toria revoluției din 1952 a fost rodul 
îndelungatei lupte a poporului egip
tean împotriva dominației colonia
liste, pentru libertate și indepen
dență națională.

Drumul parcurs de Republica 
Arabă Unită nu a fost ușor, ea tre- 
cînd prin nu puține încercări și a- 
vînd de făcut față grelei moșteniri a 
trecutului. Eforturile depuse de po
porul R.A.U. se oglindesc în succe
sele dobîndite pe calea dezvoltării e- 
conomiei și culturii, a consolidării 
independenței țării.

din capitala R.A.U. cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a răsturnării 
monarhiei egiptene. Cei prezenți au 
aclamat cu căldură pe oaspeții a- 
fricani.

lul criminal din Manhattan, un ju
riu federal a început audierea ofi
țerului de poliție Thomas Gilligan, 
care l-a ucis pe tânărul negru James 
Powell cu trei focuri de revolver.

Robert Wagner, primarul orașului 
New York, care se afla într-o călă
torie în Europa occidentală, și-a în
trerupt călătoria și s-a înapoiat la 
New York, ca urmare a incidentelor 
din Harlem.

Miercuri în cartierul Brooklyn din 
New York s-au produs noi inciden
te între populația de culoare și de
tașamente speciale ale poliției. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, doi negri au fost răniți grav 
cu focuri de armă trase de polițiști. 
Patrulele poliției au tras numeroase 
salve de avertisment pentru a îm
prăștia pe demonstranți.

In domeniul politicii externe, Re
publica Arabă Unită se manifestă qa 
un factor activ în viața interna țk? 
nală, aducîndu-și contribuția la 
lupta pentru pace, promovarea 
coexistenței pașnice, lichidarea sis
temului colonial. Este cunoscut ro
lul activ jucat la O.N.U. și în dife
rite alte organisme internaționale 
de R.A.U. care se pronunță pen
tru dezarmare, însănătoșirea atmos
ferei internaționale, crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, lărgirea colaborării din
tre țări. între Republica Populară 
Romînă și Republica Arabă Unită 
s-au statornicit relații prietenești 
multilaterale, în continuă dezvoltare.

Cu prilejul Zilei naționale a 
R.A.U., poporul romîn transmite po
porului egiptean călduroase felici
tări și îi urează noi succese în lupta 
pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei sale.

Semnarea unor acorduri 
intre R. S. Cehoslovacă 
si Grecia

PRAGA 22 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că la 22 iulie a fost 
semnat la Praga un acord comercial 
și de plăți între Cehoslovacia și Gre
cia, care a intrat în vigoare de Ia 
1 iulie 1964. Acordul prevede lărgi
rea legăturilor comerciale dintre’ 
cele două țări.

în aceeași zi, între cele două țări 
a fost semnat un acord firianciar.

K..
★

PRAGA 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K. în urma 
vizitei făcute de o delegație a Comi
siei de stat pentru dezvoltarea și 
coordonarea științei și tehnicii din 
R. S. Cehoslovacă în Anglia, la Lon
dra a fost realizat un acord care pre
vede adîncirea colaborării între or
ganizațiile științifice și tehnice ale 
celor două țări pe baza avantajului 
reciproc. Vor fi studiate posibilitățile 
lărgirii schimburilor de cercetători 
științifici și de informații între in
stitutele de cercetări, schimburi de 
informații și experiență în domeniul 
planificării și organizării cercetări ■ 
lor, schimburi de filme științifice.

$ 
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Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

® întrevederile anglo-grecești
• Intîlnirea tripartită de la Istanbul
• Situația din Congo
• Pentru unitate de acțiune 

în Angola

In ultimele zile Ia Londra au avut 
loc tratative anglo-grecești în pro
blema cipriotă. După cum transmit 
agențiile occidentale, într-o conferin
ță de presă ținută marți, premierul 
Papandreu a subliniat că Grecia res
pinge de la început teza turcă, sus- 
ținînd necesitatea împărțirii insulei 
sau crearea unui stat federal, deoa
rece ea ar avea drept rezultat agra
varea crizei din insulă. Papandreu a 
arătat că el se menține în favoarea 
respectării soluției Consiliului de 
Securitate, și anume ca mediatorul 
O.N.U. să discute în mod separat cu 
reprezentanții celor două țări în ve
derea apropierii punctelor lor de ve
dere. .

El a precizat că se impune ca 
Grecia, Turcia și guvernul cipriot să 
abandoneze amenințarea cu inter
venția, folosirea forței și să se anga
jeze, prin declarații făcute în fața 
comandantului forțelor O.N.U., să 
respecte toate instrucțiunile^acestuia 
privind menținerea păcii în insulă, 
în condițiile în care Turcia ar renun
ța la amenințarea cu intervenția în 
Cipru, a declarat Papandreu, Grecia 
este gata să garanteze apărarea ab
solută a minorității turce prin garan
ții internaționale pentru protejarea 
acestei minorități.

Comentînd pe larg rezultatele în
trevederilor anglo-grecești în pro
blema cipriotă, presa britanică sub
liniază că „Grecia continuă să ră- 
mînă pe pozițiile sale". Majoritatea 
ziarelor consideră că întrevederile 
Iui Papandreu cu oficialitățile bri
tanice nu au adus nici o modificare 

în politica Greciei față de Cipru. 
Ziarul „GUARDIAN" subliniază că 
convorbirile „s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, dar nici o pro
blemă concretă nu a fost abordată". 
Ziarul „DAILY MAIL" subliniază la 
rîndul său că Papandreu nu a lăsat 
să se întrevadă în cursul tratativelor 
sale cu oficialitățile britanice nici o 
speranță că politica greacă în pro
blema cipriotă va fi modificată. 
„DAILY HERALD" arată că întreve
derile anglo-grecești „nu au dus la 
nici un rezultat".

Marți și miercuri la Istanbul și-a 
desfășurat lucrările Conferința șefi
lor de state ai Iranului, Pakistanului 
și Turciei.

Presa turcă consemnează că a- 
ceastă întîlnire a avut ca scop 
strîngerea legăturilor economice, 
tehnice si culturale dintre cele trei 
state. Ziarul „CUMHURIYET" subli
niază că aceste tratative ar fi avut 
loc în afara pactului militar 
C.E.N.T.O. Ziarul consideră tratati
vele de la Istanbul ca o primă fază 
a unei uniuni politice între Turcia, 
Iran și Pakistan. în continuare, 
„Cumhuriyet" arată că înțelegerea 
survenită între cele trei state va a- 
vea un rol important în susținerea 
intereselor Pakistanului în problema 
Cașmirului, ale Turciei în problema 
Ciprului și ale Iranului față de țări
le arabe.

Știrile privind ocuparea orașului 
Kindun de către forțele răsculate din 

provincia Kivu au provocat derută 
la Leopoldville, unde se spera o a- 
tenuare a luptei de partizani, reia-, 
tează agenția Reuter. în urma unei.' 
întrevederi cu ministrul afacerilor ! 
interne Munongo, a cărui încercare’ 
de pacificare în Katanga a eșuat re
cent, primul ministru congolez, Moise 
Chombe, a hotărît să intervină per
sonal pentru a preveni o extindere și 
mai mare a acțiunilor forțelor răscu
late. Surse guvernamentale congo
leze au anunțat că în cursul zilei de 
miercuri, Moise Chombe a plecat 
într-o vizită de inspecție în orașul 
Bukavu, capitala provinciei Kivu. El 
și-a exprimat speranța că va putea 
lua contact cu lideri ai forțelor răs
culate, pentru a se ajunge la o e- 
ventuală înțelegere privind încetarea 
operațiunilor.

Referindu-se la conferința africană 
la nivel înalt, care și-a încheiat 
marți seara lucrările la Cairo, agen
ția FRANCE PRESSE anunță că s-a 
hotărît crearea unui comitet alcătuit 
din trei membri — Ghana, R.Ä.U. și 
Congo (Brazzaville) — a cărui sar
cină va fi de a încerca realizarea 
unui front comun de acțiune în An
gola, între guvernul angolez în exil, 
condus de Roberto Holden, și Miș
carea populară pentru eliberarea 
Angolei, partid condus de Agostino 
Netto. Comitetul va studia măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru a se a- 
propia pozițiile celor două mișcări, 
între care în prezent există anumite 
puncte de vedere diferite —• avînd ca 
scop final eliberarea Angolei.

HAGA. Senatul olandez a ratificat 
marți în unanimitate Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei medii.

HAVANA. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, potrivit unei ho- 
tărîri a Consiliului de Miniștri al Cu
bei, președintelui țării, Osvaldo Dorti- 
cos, i-au fost încredințate conducerea 
Ministerului Economiei și a Comitetu
lui central al planificării. Regino Boți, 
care a condus pînă acum aceste de
partamente, va prelua alte funcții în 
cadrul guvernului revoluționar Cuban.

LONDRA. La 21 iulie au început 
lucrările celui de-al 20-lea Congres in
ternațional de geografie la care parti
cipă aproximativ 2 000 de delegați din 
peste 50 de țări. Din partea R. P. Ro- 
mîne participă prof. Tiberiu Moraru, 
prof. Ion Șandru, conf. univ. Grigore 
Posea. în cadrul congresului s-a deschis 
o expoziție de hărți și lucrări de geo
grafie ale țărilor participante. Dele
gația romînă a expus hărți de geo
grafie fizică și economică, raionarea 
morfologică, repartiția populației și 
folosirea terenurilor, precum și lu
crări ale Institutului de geologie- 
geografie și ale universităților din 
R. P. R. A fost prezentat, de aseme
nea, un volum omagial cu lucrări ale 
geografilor romîni elaborat cu ocazia 
congresului.

ALGER. Algeria a ratificat oficial 
contractul încheiat în cursul lunii apri
lie cu firma britanică „John Brown 
Limited", pentru construirea unei con
ducte de petrol. în urma acestui a- 
cord, firma britanică va construi cea 
de-a treia conductă de petrol, care va 
lega zăcămintele din Sahara de litora
lul mediteranean.

ATENA. La 22 iulie, Stefanos Ste
fanopoulos, vicepreședinte al guver
nului Greciei, a primit pe Nedim II- 

kin, ambasadorul Turciei la Atena, 
căruia i-a înmînat un protest al gu
vernului grec în legătură cu expulza
rea de către Turcia a persoanelor de 
origine greacă. După cum se știe, 
pînă în prezent autoritățile din Turcia 
au expulzat din Istanbul aproximativ 
1 000 de persoane de naționalitate 
greacă. în același timp, Turcia a a- 
nunțat că intenționează să expulzeze, 
pînă în toamna acestui an, alte 12 000 
de persoane de origine greacă.

ROMA. în Italia se află în grevă 
aproximativ 150 000 de țărani. Dijma- 
șii luptă pentru sporirea părții ce li 
se cuvine din recoltă, iar argații pen
tru sporirea salariilor. La chemarea 
celor trei uniuni sindicale din Italia 
— Confederația Generală a Muncii, 
Uniunea Italiană a Muncii și Confe
derația Sindicatelor oamenilor muncii 
din Italia — în mai multe provincii 
țăranii acționează în front comun.

In Japonia a fost experimentat recent un tren expres care parcurge 
distanța Tokio—Osaka în 3,5 ore, cu o viteză medie de 200 km 
pe oră. Noua linie cu o lungime totală de 300 km va fi dată în ex

ploatare la 1 octombrie
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PARIS. în cadrul celui de-al S-lea 
Stagiu internațional de studii uma
niste care se desfășoară- la Tours — 
Franța — prof. univ. N. I. Popa de 
la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași 
a prezentat comunicările : „Legenda 
originii romîne a poetului Ronsard“ și 
„Angajamentul politic la poeții 
pleiadei“. Cursanții au apreciat cali
tatea expunerilor prezentate de pro
fesorul romîn.

TUNIS. Potrivit unor surse oficiale 
din Tunis, Conferința la nivel înalt a 
țărilor Magrebului va avea loc în 
cursul lunii septembrie a.c.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, a ți
nut o conferință de presă în cursul că
reia a exprimat punctul de vedere in
donezian asupra relațiilor cu Federa
ția Malayeză. El a arătat că singurul 
mijloc de normalizare a relațiilor indo- 

neziano-malayeze este neutralizarea 
bazelor militare din Federația Mala
yeză, care constituie un pericol pentru 
securitatea Indoneziei.

WASHINGTON. Secretara lui Jac
queline Kennedy a anunțat că văduva 
fostului președinte nu va asista la Con
gresul național al partidului democrat, 
care se deschide la 13 august la Atlan
tic City (statul New Jersey) și nu va 
lua parte la campania electorală. A- 
ceastă punere la punct a fost făcută 
pentru a curma zvonurile din ultimul 
timp, potrivit cărora Jacqueline Ken
nedy ar intenționa să ia parte activă 
la Congresul partidului democrat.

VIENA. Doi colaboratori ai lui 
Adolf Eichmann — fostul locotenent- 
colonel SS Erich Rajakovic și fostul 
căpitan SS Novak — acuzați de a fi 
participat la asasinatele în masă din 
timpul războiului, vor fi judecați în 
toamna acestui an la Viena.

PARIS. S-a încheiat un acord între 
Organizația europeană pentru cerce
tări spațiale (C.E.R.S.-E.S.R.O.) și Ad
ministrația națională pentru aeronau
tică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) privind lansarea a doi sa
teliți — ESRO I și ESRO II — pre
văzută în programul european de cer
cetări spațiale. Aceste experiențe vor 
avea loc în anul 1967, C.E.R.S, ur- 
mînd să furnizeze sateliții și aparata- 
jul experimental, iar N.A.S.A. o ra
chetă de tipul „Scout“.

CAPE KENNEDY. Miercuri a fost 
lansat la Cape Kennedy un vehicul 
spațial cu ajutorul unei rachete 
„Thor-Delta“. După un zbor de 13 
minute, vehiculul a căzut în ocean 
la aproximativ 20 km de locul pre
văzut. Experiența a avut drept scop 
probarea rezistenței unor materiale 
care vor fi folosite ulterior în cons
trucția navelor cosmice pe bordul că
rora se vor afla cosmonauți.
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