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Pe graficele întrecerii

ANGAJAMENTE

Vizita delegației guvernamentale 
romîne în Franța

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Paris, de
legația guvernamentală romînă, con
dusă de Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, însoțit de vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, A- 
lexandru Bîrlădeanu, și de minis
trul afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, care la invitația guvernu
lui francez va face o vizită în Fran

ța. împreună cu delegația a plecat 
un grup de consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dàlea, de Gheorghe 
Gaston Marin și Gogu Rädulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi

niștri, de membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean François 
Noiville, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terlm al Franței în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tradiția cu care ne-au obiș
nuit an de an muncitorii, tehni
cienii și inginerii fabricilor și 
uzinelor noastre — de a raporta 
îndeplinirea înainte de termen a 
angajamentelor luate în între
cere — este, în aceste zile, mai 
evidentă ca oricînd : din diferite 
colțuri de țară ne sosesc vești 
care aduc cu ele entuziasmul în
trecerii desfășurate în întâmpina
rea zilei de 23 August, dină o 
imagine a realizărilor bogate cu 
care întregul nostru popor se pre
gătește să cinstească marea săr
bătoare a eliberării țării. Nu pu
ține din scrisorile ce poposesc a- 
cum pe masa redacției încep cu : 
„ne-am îndeplinit“ sau „ne înde
plinim“ angajamentele — cuvinte 
în care trăiește din plin mândria 
pentru cuvîntul dat, devenit fap
tă, satisfacția pentru realizările 
obținute și dorința de a le conso
lida și dezvolta.

După cum este știut, angaja
mentele luate la începutul anului 
au fost rodul unor mature chib
zuințe colective, al analizării exi
gente și profunde a rezervelor 
existente ; în imensa lor majori
tate ele corespundeau posibilități
lor reale ale întreprinderilor, 
oglindind hotărîrea colectivelor 
de muncă de a întîmpina marea 
sărbătoare a eliberării cu reali
zări cit mai însemnate în înde
plinirea planului la toți indica
torii — în primul rînd la indica
torii de bază : creșterea produc
ției și productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, îmbună
tățirea calității produselor. între
cerea — a cărei amploare crește 
cu fiecare zi ce ne apropie de 23 
August — a scos la iveală noi re
zerve, noi posibilități care dau 
putința muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor din fabrici, 
uzine, șantiere etc. să-și îndepli
nească înainte de termen angaja
mentele, să se avînte spre reali
zări și mai îndrăznețe. S-a acu
mulat, în această privință, în 
multe unități industriale, o ex
periență valoroasă, care se cere, 
firește, răspîndită, valorificată.

Din rîndurile celor care și-au 
făcut un titlu de cinste în ce pri
vește respectarea cuvîntului dat 
desprindem astăzi cîteva colecti
ve de întreprinderi ale căror 
realizări le publicăm în coloanele 
alăturate.

BANAT

b 50000 de tone produse 
siderurgice peste plan

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — In întrecerea 
socialistă pe care o desfășoară în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, colectivele 
întreprinderilor siderurgice din regiunea Banat înscriu 
succese deosebite pe graficele întrecerii ; ele au dat 
pînă acum însemnate cantități de fontă, oțel și lami
nate peste plan. Organizîndu-și bine munca, folosind 
din plin agregatele siderurgice și respectînd procesul 
tehnologic, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la 
Combinatul siderurgic din Reșița și de la Uzinele „Oțe
lul Roșu“ au raportat că, de la începutul anului și 
pînă în prezent, au dat peste sarcinile de plan mai 
mult de 8 000 tone fontă, 25 000 tone oțel, 18 000 tone 
diferite laminate. în total pe regiune s-au produs pînă 
acum mai bine de 50 000 de tone de diferite produse 
siderurgice peste prevederile planului.

Gospodărind judicios materia primă, materialele și 
fondurile bănești încredințate, întreprinderile indus
triale din întreaga regiune Banat au obținut economii 
în plus la prețul de cost în valoare de 65 400 000 lei.

HUNEDOARA

h Randamente înalte 
în abataje și la furnale

DEVA, (trimisul „Scînteii"). — Recent, minerii din 
brigada condusă de Petre Constantin, care lucrează 
în abatajul frontal în sectorul III al minei Lupeni, au 
scos la suprafață ultimele tone de cărbune din anga
jamentul luat în cinstea zilei de 23 August ; a<(2 500-a 
tonă de cărbune cocsificabil peste plan. In în
trecere se situează, de asemenea, în frunte 
brigăzile conduse de Sabin Ghioancă, din ace
lași sector, Andrei Lucacl, din sectorul IV-B, Nicolae 
Gligor din sectorul I-A șl altele. Orgianizîndu-șl mai 
bine munca, asigurînd folosirea rațională a materia
lului lemnos, a armării metalice șl Introducerea meto
delor înaintate de. muncă —. minerii exploatării Lupeni 
au realizat un randament de 1,208 tone pe post, în loc 
del,205 tone cît era planificat, ceea ce a dus la reali
zarea a mai mult de 11 000 tone cărbune peste plan 
în primele 6 luni ale anului.

★

Furnallștii de la Combinatul siderurgic Hunedoara 
au realizat și depășit cu mult înainte de termen an
gajamentul luat în cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. El au elaborat peste plan, de la 
începutul anului, aproape 41 000 tone fontă.

Gospodărind cu multă grijă materiile prime și ma
terialele, furnaliștii au economisit de la începutul anu
lui aproape 30 000 toile cocs.

GALAȚI

œ Realizările constructorilor 
navali

GALAȚI. — Succese însemnate în întrecerea socia
listă au obținut și constructorii navali de la Galați șl 
Brăila. Colectivul șantierului gălățean, de pildă, a lan
sat la apă încă un nou cargou de 4 500 tone. Acest 
cargou a fost lansat la apă ieri, cu 30 de zile înainte 
de termen. La construcția lui a fost folosită pentru pri
ma dată metoda lucrului paralel la două nave de ace
lași tip. Durata de construcție pe cală față de primele 
cargouri a fost redusă la jumătate. Ca urmare a îmbu
nătățirii treptate a tehnologiei, a aplicării unor metode 
moderne de lucru, la ultimul cargou, consumul de me
tal este cu circa 100 tone mai mic față de primul vas de 
acest tip construit aici în urmă cu 5 ani.

Acolo unde se făuresc navele

ARGEȘ

« Cantități sporite de sodă 
de calitate superioară

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — în întrecerea socialistă 
ce se desfășoară la Uzina de produse sodice Govora se ur
mărește în mod deosebit obținerea unor cantități sporite de 
produse sodice, de calitate superioară. De la începutul anu
lui, chimiștii de aici au dat peste plan mai bine de 500 
tone sodă calcinată și 270 tone sodă caustică. Din totalul 
produselor sodice obținute pînă acum s-au realizat cu circa 
2 500 tone sodă caustică calitatea I și cu 6 200 tone sodă 
calcinată superioară mai mult decît prevedea planul de pro
ducție. în uzină prind viață o serie de măsuri menite să 
contribuie la creșterea capacităților de producție ale utila
jelor și agregatelor. Recent au fost executate o instalație 
de recirculare a apei la răcitoare, cu stropire și un dispo
zitiv de turnare a țevilor de fontă pentru condensatorul de 
distilație.

Mamaia

Călimănești — De pe terasa clubului

:

700 000 de locuri anual în 
stafiunile de odihnă.
Circa două milioane de co
pii își petrec vacanta din 
vara aceasta în tabere. Iau 
parte la excursii interregio
nale și la drumeții.
400 de medici și circa 600 
de cadre medicale cu pre
gătire medie asigură în sta
țiunile balneo-climatice o 
asistentă medicală califi
cată.
La excursiile organizate a- 
nul acesta de O.N.T. „Car- 
pafi" participă peste un 
milion de cetățeni.

In Delta Dunării

PENTRU ODIHNA
OAMENILOR MUNCI

Dacă s-ar publica astăzi un 
„curier balnear“, cum se obișnuia 
altădată în presa vremii cu prile
jul plecării „în vilegiatură" a ma
rilor „agricultori“ și industriași, 
el ar cuprinde șiruri lungi de 
nume de frezori, strungari, pe
troliști, mineri, colectiviști, inte
lectuali, funcționari etc. Ar trebui 
astfel tipărite în coloanele ziare
lor 700 000 de nume anual ! A- 
cesta este numărul de oameni ai 
muncii care pot fi cazați în fie
care an la casele de odihnă. El 
crește însă de la un sezon la al
tul, în pas cu investițiile mereu 
sporite, cu măsurile de îmbună
tățire continuă a condițiilor ofe
rite vizitatorilor. Pe linia marilor 
prefaceri care au avut loc în țara 
noastră după eliberarea ei, se în
scrie și crearea unei baze mate
riale pentru odihna celor ce mun
cesc, potrivit unuia dintre drep
turile consfințite de constituție. 
In anii puterii populare s-au con
struit noi vile, pavilioane, dotate 
cu mobilier modern. S-au între

prins lucrări de extinderi și ame
najări la cele existente, au fost 
deschise numeroase restaurante- 
cantine și blocuri alimentare, s-au 
efectuat importante lucrări gospo
dărești de alimentație cu apă, ca
nalizare, salubritate, iluminat etc. 
Numai între anii 1960—1964 vo
lumul investițiilor făcute în acest 
scop e de peste 500 milioane 
lei. Au fost amenajate numeroa
se săli de tratament utilate cu 
aparataj medical modern. Numai 
la cură balneară au fost anul 
trecut circa 400 000 de oameni ai 
muncii. Anul acesta numărul lor 
va fi și mai mare. Marea majori
tate a localităților balneo-clima- 
tice au fost racordate la rețeaua 
electrică regională sau națională, 
în toate stațiunile de odihnă au 
fost amenajate biblioteci, parcuri, 
terenuri de sport, săli și grădini 
de cinematograf, s-au creat con
dițiile necesare pentru ca vizita
torii să petreacă un concediu 
plăcuți

Sosirea la Paris

Pe aeroportul Orly

PARIS 27 Trimisul special Ager
pres, Mircea Moarcăș, transmite :

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne, condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, însoțit de 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Bîrlădeanu, și de 
ministrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, care între 27 iulie și 3 
august face o vizită în Franța la in
vitația guvernului francez, a sosit 
luni la amiază la Paris cu un avion 
special.

La sosire, pe aeroportul Orly, dea
supra căruia sînt arborate drapelele 
de stat ale R. P. Romîne și Franței, 
delegația guvernamentală romînă a 
fost întîmpinată de Louis Joxe, 
prim-ministru interimar, în timpul 
lipsei din Franța a primului minis
tru Georges Pompidou, Michel Ha- 
bib-Deloncle, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, Pierre 
Siraud, șeful protocolului, Jean 
Louis Pons, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Franței la 
București, precum și de înalți func
ționari ai președinției Consiliului de 
Miniștri și ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Franței. La sosirea 
delegației, pe aeroport se aflau pre- 
zenți dr. Victor Dimitriu, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Paris, și membrii 
ambasadei.

La coborîrea din avion, președin
tele -Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, este 
întîmpinat de Louis Joxe, prim-mi
nistru interimar al Franței. Primul 
ministru interimar al Franței pre
zintă președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne oficialită
țile franceze venite în întîmpinare. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne prezintă oficialități
lor franceze pe membrii delegației 
guvernamentale romîne.

în fața drapelului Republicii Fran
ceze, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu primul mi
nistru interimar al Franței, Louis 
Joxe, se opresc și salută drapelul. 
Comandantul gărzii de onoare, ali
niată pe aeroport cu acest prilej, 
prezintă raportul. Se intonează im
nul de stat al R. P. Romîne și Mars- 
seilleza, imnul de stat al Franței.

Ion Gheorghe Maurer împreună 
cu Louis Joxe trec în revistă garda 
de onoare.

Oaspeții romîni sînt conduși în 
salonul de onoare al aeroportului 
Orly. Primul ministru interimar al 
Franței, Louis Joxe, adresează înalți- 
lor oaspeți romîni un cuvînt de bun 
venit.

Domnule Președinte,
Sînt fericit să vă salut, în numele 

guvernului Republicii, în momentul 
sosirii dv. în Franța. Ne exprimăm

satisfacția să primim la Paris, ca 
răspuns la invitația noastră, pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Romîniei și pe celelalte personalități 
care îl însoțesc și în primul rînd 
domnul Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al consiliului, și domnul Mănescu, 
ministrul. afacerilor externe.

Călătoria pe care o veți face, 
domnule președinte, reînnoiește, 
după multe vicisitudini, adînci 
transformări și o lungă întrerupere, 
o veche tradiție — aceea a priete
niei franco-romîne.

Afinități evidente unesc, într-ade- 
văr, cele două popoare — afinități 
întreținute la izvoarele aceleiași cul
turi și întărite de legăturile ce s-au 
stabilit încă de la începuturile sta
tului dv.

Guvernul francez dorește ca con
tactele ce se pot stabili acum să 
permită națiunilor noastre să se re
găsească, să reînnoiască tradițiile 
lor comune, să-și dezvolte relațiile. 
Sîntem convinși că convorbirile ce 
se vor desfășura între delegația dv. 
și a noastră vor contribui în mod fo
lositor la acest rezultat. Aceasta este, 
domnule președinte, dorința pe 
care o formulez întîmpinîndu-vă și 
urîndu-vă cel mai călduros bun- 
venit.

Răspunde Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne.

Domnule Președinte,
Domnilor miniștri,
Doamnelor și domnilor,
Permiteți-mi ca, în numele dele

gației guvernamentale romîne, să vă 
exprim viile noastre mulțumiri pen
tru primirea călduroasă ce ni se 
face.

Permiteți-mi apoi .să-mi exprim 
satisfacția de a putea să vă adresez 
aceste cîteva cuvinte chiar în mo
mentul în care delegația noastră a 
sosit pe solul francez, în apropierea 
gloriosului oraș Paris, care, de-a 
lungul secolelor, și-a cucerit titluri 
de noblețe în civilizația mondială.

Este într-adevăr o excelentă oca
zie pentru a adresa guvernului și po
porului francez un salut călduros și

★

urările de prosperitate șl de pace ce 
i le trimit guvernul și poporul 
romîn.

Am venit în țara dumneavoastră 
însuflețiți de spiritul prieteniei tra
diționale dintre cele două popoare 
ale noastre ■ și sîntem încredințați 
că această vizită, care s-a concreti
zat prin acordul guvernelor noastre, 
va contribui să strîngă șl mai mult 
bunele relații care există între ță
rile noastre.

Dorința guvernelor noastre de a 
promova și dezvolta relațiile noastre 
constituie o premisă pentru avîntul 
colaborării franco-romîne.

Așteptăm cu interes întrevederile 
și vizitele care ne vor permite să 
procedăm la un schimb de păreri cu 
eminentele personalități ale guver
nului dumneavoastră.

Le așteptăm cu ferma convingere 
că, pentru stabilirea unui climat de 
pace și de securitate internațională, 
contactele directe între oameni de 
stat și cunoașterea reciprocă a țări
lor aparținînd unor sisteme social- 
economice diferite constituie, în ca
drul politicii de coexistență pașnică, 
factori esențiali.

Guvernul romîn este încredințat 
că toate țările, mari sau mici, tre
buie să-și aducă contribuția la opera 
de colaborare și de pace în lume. Și 
ne exprimăm speranța că, la capătul 
acestei vizite care începe acum, vom 
putea realiza progrese certe în ce 
privește dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și dintre popoarele noastre.

Vă mulțumesc !
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru interi
mar al Franței, Louis Joxe, își 
string mîinile.

După festivitatea primirii, mem
brii delegației iau loc în mașini
le oficiale împreună cu reprezentan
ții guvernului francez. Convoiul de 
mașini, însoțit de o escortă de mo- 
tocicliști, se îndreaptă spre Piața 
Concordiei, la Hotel Crillon, reședin
ța delegației guvernamentale romîne.

(In pag. IV-a : Alte manifestări 
prilejuite de vizita delegației guver
namentale romîne în Franța).

PARIS 27 (Agerpres). — In drum spre Paris — în timp ce zbura 
deasupra teritoriilor R. P. Ungare, Austriei și R. F. Germane — președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, a 
trimis, de la bordul avionului, telegrame de salut președintelui guvernu
lui revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, Jânos Kădâr, cancelarului 
federal al Austriei, dr. Josef Klaus și cancelarului Republicii Federale 
Germane, Ludwig Erhard.

D in toatö țoro
Un nou tip de vagon

Constructorii de vagoane de la U- 
zinele mecanice din Turnu Severin 
au îmbogățit parcul de material ru
lant al țării cu încă un tip de vagon 
caie în prezent se află în fabricație 
curentă. Este vorba de vagonul des
coperit, cu pereți metalici, destinat 
transportului de cărbuni, sfeclă de 
zahăr, cartofi și alte produse. Față

de alte tipuri de vagoane, încărcă
tura pe osii este sporită și poate 
circula cu o viteză de peste 100 km pe 
oră. Volumul util de transport al va
gonului este de 36 m c. Una din ca
racteristicile noului vagon este că 
are o greutate inferioară tipurilor fa
bricate anterior.

Festivalul cîntecului, dansului 
și portului popular

Intre 2 și 9 august va avea Ioc, 
pe litoral și Valea Praiovei, Festi
valul cînteculul, dansului și por
tului popular, organizat de Comi
tetul de Stat pentru Cultură șl 
Artă cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Mari 
ansambluri folclorice de amatori 
din regiunile Argeș, Banat, Brașov, 
Dobrogea, Maramureș, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Oltenia, Ploiești, 
Suceava, precum șl grupul folclo
ric de amatori care a obținut pre
miul I și diploma de onoare la pri
mul Festival Internațional de folclor

de la Cairo vor prezenta zilnic spec
tacole pe scenele de la Mamaia, 
Eforie Nord, Constanța, Predeal și 
Sinaia.

O dată cu cîntece și jocuri popu
lare, cei aproape 1 200 de artiști a- 
matori vor aduce în lumina reflec
toarelor, într-o adevărată paradă a 
portului romînesc, cele mai frumoa
se costume naționale de pe cuprin
sul țării. Repertoriul festivalului cu
prinde, alături de comori artistice cu 
vechi tradiții, piese muzicale și mo
mente coregrafice din folclorul nou.

(Agerpres)

Amenajări 
in Lunca Dunării

Pe terenurile recent îndiguite din 
Lunca Dunării se desfășoară într-un 
ritm intens lucrările de amenajare 
a acestora, în vederea redării lor a- 
griculturii. Cu ajutorul mașinilor și 
utilajelor moderne s-au săpat canale 
de desecare, au fost defrișate păduri 
de sălcii și plopi, iar în prezent se 
execută numeroase construcții hi
drotehnice. Pînă acum s-au excavat 
peste 2 500 000 mc de pământ, în ve
derea amenajării canalelor de dese
care, au fost defrișate pădurile și în
lăturat stuful de pe o suprafață de 
peste 10 000 ha.

Extinderea rețelei 
de alimentare cu apă

Prin dezvoltarea instalațiilor de cap
tare și tratare de la Arcuda, precum și 
prin săparea unor puțuri de mare adîn- 
cime, în Capitală s-a ajuns în prezent la 
peste 560 000 mc apă pe zi. Au fost 
construite noi apeducte pentru trans
portul apei de la sursele exterioare spre 
București, capacitatea de transport spo
rind astfel cu 68 la sută față de 1960. 
în ultimii 4 ani au fost date în func
țiune arterele : Calea Griviței, Giulești, 
șoseaua Grozăvești, Sebastian-Feren- 
tari, Stația sud-Nerva Traian, Bd. Mun- 
cii-Theodor Speranția, Popa Nan și 
altele. Rețeaua de canalizare a Capita
lei s-a extins în ultimii 5 ani cu aproa
pe 100 km.
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Studen{i din anul III al Facultății de mecanică a Institutului politehnic din București in practică la uzinele
„23 August"

Practica in producție a studenților
De la începutul acestei luni, o dată cu încheierea cursurilor anu

lui universitar, studenții de la institutele politehnice, ca și colegii lor 
de la alte instituții de învățămînt superior, au început perioada de 
practică în producție. Ei au fost repartizați să lucreze în diferite în
treprinderi industriale, potrivite ca profil cu viitoarea lor specialitate. 
Publicăm în continuare, două articole scrise de specialiști din între
prinderi, în legătură cu unele aspecte ale desfășurării practicii studen
ților.

îndrumare competentă
A devenit un fapt obișnuit ca, 

timp de cîteva luni pe an, să vină 
să lucreze în uzina noastră studenți 
care se pregătesc să devină ingi
neri. Alături de noi, cei ce lucrăm 
în producție, acești tineri își com
pletează cunoștințele însușite în fa
cultate, le consolidează pe funda
mentul puternic al practicii. Legă
tura strînsă cu viața, cu problemele 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui reprezintă un principiu de bază 
al învățămîntului superior din țara 
noastră, asigurînd astfel noilor pro
moții de specialiști o pregătire cores
punzătoare cerințelor economiei și 
culturii socialiste.

Așadar, efectivul uzinei noastre a 
crescut de la 1 iulie cu... 220 de stu
denți — de la Institutul politehnic și 
Institutul de științe economice „V. 
I. Lenin“ din București și Institutul 
de arte plastice „Ion Andreescu“ din 
Cluj. Bineînțeles, practica celor din
ții este cu totul deosebită de a viito
rilor artiști plastici. Studenții de la 
Institutul politehnic au fost repar
tizați în secții productive : forjă 
(tratamente termice), cazangerie, 
sculărie, prelucrări mecanice etc. 
Studenții de Ia Institutul de științe 
economice lucrează la serviciile pla
nificare, organizarea producției, a-

• provizionare, financiar, producție, 
desfacere etc. Din experiența pe
rioadelor anterioare de practică 
a rezultat că eficacitatea și buna 
desfășurare a activității studen
ților în uzină, îndeplinirea inte
grală a programului lor de prac
tică depind, în primul rînd, de în
drumarea permanentă a tinerilor 
de către specialiștii noștri, cît și de 
către cadre didactice din facultăți
le respective. în prezent, din partea 
uzinei, conducerea practicii studenți
lor a fost încredințată inginerei Sar- 
miza Mocanu și unui tehnician din 
cadrul cabinetului tehnic. Pe de altă 
parte, șefii de secții sau de servicii 
din sectorul unde lucrează studenții 
îi îndrumă și veghează ca, prin ro
tație, să treacă prin toate fazele de 
lucru.

Acum, după aproape o lună de 
practică, putem aprecia pozitiv com
portarea studenților în producție, in
teresul pe care-1 dovedesc cei mai 
mulți dintre ei pentru îmbogățirea 
cunoștințelor de specialitate. Pe 
unii dintre studenții Institutului po
litehnic îi cunoaștem mai de mult.

• Petre Nistor și Jlie Tănase de la 
facultatea de mecanică, I. Popa și 
Ion Mihai de la facultatea de trans
porturi au plecat la studii din u- 
zina noastră. Ei, ca și ceilalți stu
denți, sînt bucuroși să participe a- 
cum împreună cu vechiul lor colec
tiv de muncă la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Oaspeții noștri 
muncesc cu conștiinciozitate, sînt 
disciplinați. La secția a IlI-a cazan-

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
DIN RESURSE LOCALE

Gospodăriile colective din raionul 
Fetești folosesc la realizarea con
strucțiilor zootehnice însemnate can
tități de materiale din resurse locale 
— cărămizi confecționate de colecti
viști, stuf, lemn. La G.A.C. Cegani 
s-au construit în acest an două ma
ternități pentru scroafe și două în- 
grășătorii a cîte 400 porci fiecare. E- 
conomiile realizate prin folosirea 
materialelor locale se ridică la peste 
30 000 lei. Colectiviștii au muncit cu 
multă hărnicie la realizarea acestor 
construcții. în G.A.C. din satul Șoca- 
riciu s-au construit un grajd pentru 
100 de vaci și trei maternități de 
cîte 50 scroafe economisindu-se, prin 
folosirea materialelor locale, peste 
25 000 lei. (De la Dumitru Lauren- 
țiu, activist de partid).

LIPSEȘTE GHIDUL
Numeroși turiști poposesc în co

muna Enisala, raionul Istria, unde 
vor să viziteze ruinele cetății Hera- 
cleea. Ei vin la noi, la sfatul popu
lar, sau se adresează localnicilor

------------------------------- 

gerie s-a organizat pentru studenți 
o interesantă consfătuire de produc
ție : inginerul Ion Popovici le-a 
expus pe larg procedeele de sudură 
automată folosite în uzină, iar ex
punerea a fost completată cu de
monstrații practice făcute de sudo
rul Dumitru Tudose. Pentru a da po
sibilitate studenților să cunoască cît 
mai bine funcționarea aparatului de 
rulare, a frînei și a iluminatului e- 
lectric al vagoanelor, conducerea u- 
zinei a aprobat ca ei să însoțeas
că un tren de probă cu vagoane ce 
ies din reparație, pentru a asista la 
depistarea eventualelor defecțiuni 
ce apar în parcursul de probă.

Rezultatele bune cu care se desfă
șoară practica studenților de la In
stitutul politehnic se datoresc, în 
bună măsură, și faptului că de la în
ceput ei au fost îndrumați și contro
lați îndeaproape și de cadre didac
tice de specialitate din institut.

Nu același lucru însă se poate spu
ne despre felul cum asigură Institu
tul de științe economice controlul și 
îndrumarea studenților aflați la 
practică în uzina noastră. Tovarășul 
recomandat de institut, pe lîngă că

în uzina noastră fac practică, în 
prezent, 32 de studenți de la Insti
tutul de mine din Petroșeni, din anul 
II al facultății de electromecanică 
minieră. De ia început, studenților 
le-au fost asigurate condiții cores
punzătoare de lucru și de cazare. 
Ne-am străduit să-i facem să se sim
tă bine în mijlocul colectivului nos
tru, să se împrietenească cu tinerii 
ingineri și muncitori socotind că, în 
acest fel, munca lor va decurge mai 
bine.

Studenții au fost împărțiți în trei 
grupe care, prin rotație, vor trece — 
în cele șase săptămîni cît vor lucra 
la noi — prin toate secțiile uzinei. 
Modul de organizare a muncii stu
denților este diferit, corespunzător 
specificului secțiilor. La modelărie,- 
de exemplu, tinerii au fost reparti
zați pe echipe. împreună cu membrii 
echipelor, ei studiază desenele de 
execuție și lucrează la modele, în 
altă secție, la turnătoria de oțel, stu
denții au fost dați în grija unor to
varăși cu experiență — maistrul loan 
Solomon, controlorul de calitate Du
mitru Dop. La fel și la atelierul 
forje. Sub îndrumarea acestora, 
nerii studiază aspectele concrete 
procesului tehnologic, se deprind 
mînuiască utilajele moderne, să 
plice metode de lucru avansate. Toa
te aceste cunoștințe sînt consemnate 
în caietele de practică. Periodic, in-

de 
ti- 
ale
să
a-

spre a afla cîte ceva din istoricul 
vechii cetăți. Nu le putem spune 
însă decît puține lucruri. Am solici
tat de mai multe ori material docu
mentar Muzeului regional Dobro- 
gea, care s-a ocupat de săpăturile 
arheologice și a studiat ruinele 
cetății. Tovarășii de acolo nu 
s au grăbit să ni-1 trimită. (De la Ana 
Marin — secretar al sfatului popular 
comunal).

ÎN AȘTEPTAREA TRENULUI
în drumeție, nu o dată ai ocazia 

să poposești cîteva ceasuri în stațiile 
C.F.R., așteptînd un tren sau altul. 
Și timpul trece parcă mai repede în- 
tr-o stație amenajată gospodărește.

Luduș, Cuci, Iernut și alte stații și 
halte din sectorul condus de contro
lorul loan Baghiu, de la Direcția 
Regională C.F.R. Brașov, se numără 
printre cele mai îngrijite din aceas
tă parte a țării. Pe peroane, în sălile 
de așteptare, la rampele de încăr- 
care-descărcare, e o curățenie exem
plară. în jurul clădirilor au fost a- 
menajate spații verzi, ronduri de 

a început să vină în întreprindere 
de la 15 iulie, nu face altceva decît 
prezența celor 5 grupe de studenți 
și apoi pleacă. Nefiind de speciali
tate (este trimis de catedra de chi
mie) nu poate îndruma competent 
practica studenților. Conducerea In
stitutului nu consideră oare că des
fășurarea defectuoasă a practicii — 
parte integrantă a procesului de în
vățămînt — dăunează pregătirii pro
fesionale a Viitorilor economiști ?

în legătură cu activitatea oaspeți
lor noștri în timpul liber, din păca
te nu avem prea multe de spus. Ei 
participă la diferite manifestări cul
tural-educative la clubul uzinei sau 
la casa de cultură a raionului Gri- 
vița Roșie. Pînă în prezent însă 
n-au reușit să contribuie la reali
zarea unui program propriu sau co
mun cu al formațiilor cultural-ar- 
tistice și sportive ale tineretului din 
uzina noastră. în această direcție 
este nevoie și de ajutorul nostru mai 
concret.

Participarea studenților, viitori 
ingineri, economiști, artiști, la mun
ca și viața colectivului nostru, la e- 
forturile sale pentru îndeplinirea 
cu cinste a angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August, va contri
bui la buna lor pregătire profesio
nală, dar, în același timp, va fi pen
tru ei o școală de educație patriotică 
și cetățenească.

Floren SFÎRÎIALĂ
inginer șef
Gheorghe DUMITRU 
tehnician Uzinele „Grivița 
roșie“ din București

gineri și tehnicieni din uzină, îm
preună cu asistenții care-i însoțesc 
pe studenți și cu aceștia din urmă, 
organizăm scurte consfătuiri, în ca
drul cărora îi informăm asupra prin
cipalelor probleme ale producției din 
uzină, le dăm explicații asupra pro
blemelor tehnice. Țin să menționez 
că se observă la tinerii noștri 
oaspeți un interes sporit pentru pro
blemele tehnice ale producției, con
știinciozitate și disciplină la locul de 
muncă, dorința de a-și desăvîrși pre
gătirea teoretică și de specialitate.

Timpul liber, studenții și-1 petrec 
laolaltă cu tinerii din uzină. îm
preună au alcătuit un plan de ac
țiuni interesante. Astfel, din dopă în 
două săptămîni, sînt prevăzute 
scurte expuneri ținute de activiști 
de partid asupra unor probleme de 
politică internă și internațională ; 
apoi vizitarea hidrocentralei Sadu 5, 
a uzinelor din oraș și a muzeului 
Brukenthal, organizarea de către 
studenți a programului uneia dintre 
„Joile tineretului“ și, firește, com
petiții sportive, excursii etc.

Conducerea uzinei, comitetul de 
partid, întregul nostru colectiv este 
dornic să contribuie la buna pregă
tire a viitorilor specialiști pentru in
dustria socialistă.

Ing. Octavian MOGA
Uzinele „Independența“ 
dîn Sibiu

flori. Numeroase ghivece de flori îm
podobesc și sălile de așteptare. Prin 
muncă patriotică ceferiștii au plivit 
iarba dintre linii pe o lungime ce 
depășește 50 000 de metri.

Hărnicia ceferiștilor de aci este 
cunoscută și apreciată. De curînd a- 
cest sector a fost declarat fruntaș pe 
regională, iar stația Luduș ocupă a- 
cum unul din primele trei locuri. (De 
la Simion Hada — funcționar).

RUGINESC PE SINE*
Mergînd în concediu la Pucioasa, 

am văzut în gară un convoi mare de 
locomotive, defecte sau ieșite din uz. 
Interesîndu-mă mai îndeaproape, am 
aflat că stau uitate acolo, de multă 
vreme. De ce nu s-o fi hotărînd mai 
repede soarta acestor locomotive ? 
Cele care mai pot fi reparate ar fi 
trebuit să ia de mult drumul atelie
relor, iar cele scoase din uz să fie 
expediate la retopit. După cîte știu, 
fierul vechi trebuie trimis combina
telor siderurgice, unde e atît de aș
teptat. (De la Nicolae Militaru — 
muncitor).

0 LUCRARE DESPRE NOUA GEOGRAFIE A PATRIEI
Acum, în preajma marii sărbători a 

poporului nostru, sînt bine venite acele 
cărți care înfățișează dezvoltarea țării 
noastre, realizările obținute de oamenii 
muncii sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, în cei 20 de ani de la eli
berare.

Pe această linie se înscrie lucrarea : 
„Republica Populară Rornînă. Noua geo
grafie a patriei', apărută în Editura știin
țifică. Concepută și realizată ca o carte 
de popularizare, ea îmbogățește substan
țial literatura noastră geografică de largă 
accesibilitate. Lucrarea oferă un ta
blou de ansamblu asupra principale
lor caracteristici geografice ale teritoriu
lui R. P. Romîne. Numeroase date com
parative ilustrează convingător marile 
progrese obținute în dezvoltarea econo
miei naționale, ceea ce dă lucrării un 
caracter dinamic, fenomenele analizate 
înlănțuindu-se cronologic.

Prima parte a lucrării, referitoare la 
geografia fizică a R. P. Romîne, începe 
cu o prezentare a așezării și granițelor 
țării noastre. Aici este înfățișat cadrul 
geografic în care este dispus teritoriul 
țării noastre, arătîndu-se că acest cadru 
îi conferă o notă specifică de mare 
complexitate naturală.

Un capitol special prezintă, într-o for
mă accesibilă și atractivă, principalele 
caracteristici ale reliefului țării, subli
niind dispunerea armonică, proporțională 
a marilor unități de relief. In alte capi
tole sînt prezentate celelalte componen
te ale mediului natural : climă, hidrogra
fic, șolqri, floră și faună. Un merit al a- 
cesfsi prime părți îl constituie faptul că, 
în unele capitole, se fac referiri la po
tențialul economic al factorilor naturali 
analizați. Remarcăm, în același timp, ini
țiativa autorilor de a prezenta un capi
tol destinat frumuseților patriei noastre, 
în care se face o trecere în revistă a 
principalelor obiective turistice — îmbi
nare fericită a frumuseții peisajului natu
ral cu a celui cueat de om.

Din activitatea viitorilor arhitecți
Publicarea sub acest titlu, de că

tre Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu", a unei culegeri de studii ale 
cadrelor didactice, precum și a unor 
proiecte și schițe, alese dintre lu
crările studenților Institutului, înfăți
șează în imagini multiple, eforturile 
ce se depun pentru pregătirea unuia 
dintre detașamentele specialiștilor 
construcției noastre socialiste. Mate
rialul reflectă și o etapă a procesu
lui de continuă transformare a me
todelor didactice, înnoirile ce s-au 
introdus pentru a răspunde mai bine 
noilor stări de lucruri și necesități 
din țara noastră și evoluției tehnice 
contemporane.

Materialul publicat este simplifi
cat și sumar față de temele de con
strucție pe care le pune realitatea ; 
în schimb varietatea interpretării 
temelor tratate în proiectele studen
ților, varietatea mijloacelor tehnice 
indicate pentru construcție arată 
mai multă vervă și imaginație crea
toare în comparație cu practica cu
rentă ; este un semn îmbucurător și 
plin de speranță că se poate păși 
mai departe în arhitectura noastră 
și în tehnica noastră de construcție, 
că unele manifestări de oboseală în 
creația arhitecturală, cărora le 
mai spunem și „monotonie", nu vor 
mai continua. Elementul omenesc pe 
care institutul de arhitectură îl are 
în formare științifică și etică este 
valoros și dinamic.

Timpul limitat al studiului univer
sitar pentru însușirea „arhitecturii" 
ca particularitate a tehnicii de a 
construi nu permite cuprinderea în 
toată amploarea și diversitatea a 
tehnicilor necesare într-o construc
ție. Dar pentru că acestor con
strucții le cerem calități deosebite, 
îndemnurile școalei urmează să se 
completeze în activitatea practică. 
Transformarea continuă și diversi
tatea vieții pune și arhitecturii ace
leași probleme ca și celorlalte prac
tici, însă puțin diferite de simple a- 
plicații tehnice constructive, sau de 
producția curentă industrială. Arhi
tectura trebuie să ne satisfacă în 
expresiunea ei, în același timp cu vi
goarea noutății ei actuale, și cerin
țele rezonabile a ceea ce a fost ea 
totdeauna în cunoașterea noastră și 
ceea ce presupunem că trebuie să 
ne satisfacă și în viitor ; un pre
zent, ancorat în trecut și în viitor. 
Sînt probleme greu de rezolvat și 
nu printr-o simplă înlăturare a tre

TEATRE : Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (la grădina „Boema") : O seară 
de muzică ușoară — (orele 20,15 — în caz 
de ploaie spectacolul va avea loc în sala 
„Savoy“ la orele 20). Circul de stat : O 
seară cu comicul Karandaș — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Comoara din la
cul do argint — cinemascop : Patria 
(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 31,15), 
Feroviar (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Melodia 
(9,45; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21), Modern 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădina 
„Doina") Str, Doamnei nr. 9 — orele
20.15) , Arenele Libertății (Str. 11 Iunie
— orele 21), Stadionul ,,Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15). Unde-1 
generalul?: Republica (9,45; 12; 14; 17; 19;
21.15) , victoria (10; 12; 14; 10 18,15; 20,30), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vldu nr. 5
— orele 20,15). Două duminici : Carpațl 
(9,30; 11,45; 14; 10,15; 18,30; 20,45), Grivița 
(10; 12; 10; 18; 20). La strada : Luceafărul 
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Flacăra (14,15; 
16,30; 18,45; 21), Rahova (11; 15,30; 17,45; 
20), Grădina „Kahova" (Calea Rahovei nr. 
103 — orele 20,30). M-am îndrăgostit de 
Copenhaga : Capitol (0,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15; la grădină — orele 20,30), To
mis (9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; la grădină
— orele 20,30). Domnul Topaze — cinema-

Mai mult de jumătate din volum 
este consacrată tratării problemelor 
de geografie economică. Aceasta începe 
cu analiza populației — principala for
ță de producție a societății — continuă 
cu o caracterizare generală a economiei 
naționale în trecut și în prezent, cu prin
cipalele ramuri ale industriei, agricultura, 
economia forestieră, vînăioarea și pescui
tul și se termină cu geografia transpor

turilor și legăturile economice externe 
ale țării.

Infățișînd un succint tablou al situației 
economice a Romîniei în anii premergă
tori celui de-al doilea război mondial, 
se citează, printre altele, faptul că indus
tria participa în anul 1938 doar cu 30,8 
la sută la formarea venitului național, 
iar agricultura și silvicultura participau cu 
38,5 la sută. Cartea prezintă apoi 
schimbările structurale profunde pe
trecute în anii construcției socialiste, ca 
urmare a dezvoltării armonioase, echili
brate, pe o linie continuă ascendentă și 
în ritm rapid, a întregii economii.

cutului sau printr-o schematizare su
mară a prezentului tehnic și deci o 
sărăcire a cadrului viitor, se poate 
ajunge la acest rezultat de comple
xitate creatoare. Or, din studiile 
publicate, lipsesc analizele necesare 
pentru introducerea în ceea ce a 
fost „clasicismul" arhitecturii, deci o 
oarecare lipsă de conturare a ca
drului. Releveele pe care le conține 
culegerea nu sînt suficiente în pre
cizarea necesară pentru un student 
a cadrului tehnic, estetic și uman.

Deosebit de captivant și în același 
timp absolut necesar pentru arhi
tect este studiul diversității de ma
terii care intră într-o construcție, cu 
calitățile șl forțele lor care se aso
ciază și se contopesc într-o formă 
nouă.

Preocuparea de a înlănțui, de a 
supune și a conduce aceste diverse 
forțe de gravitate nu apare în 
studiile publicate, cu toate că 
ea este în atenția institutului. 
Cîte o dată, în aceste schițe și 
proiecte realitatea aonstructivă 
și rațională a ceea ce va fi lipsește, 
în acest caz, actul arhitectural a- 
pare izolat ș) în afara complexului 
realităților, ceea ce nu este posibil. 
Mai lipsește și acea rezonabilă 
confirmare a unui anumit tip de 
viață corespunzătoare unei regiuni 
date, dacă înăuntrul ei arhitectura 
este stăpînită de om, în afară ea 
reprezintă un dialog cu natura în
conjurătoare. Tocmai această relație, 
om —- natură înconjurătoare, a con
dus la diversitatea și farmecul ar- 
hitecturilor anterioare.

Solicitarea cea mai puternică și 
inai actuală care lărgește și am
plifică sarcina arhitecturii este pro
blema orașului, Nu orașul de tip 
vechi, acea aglomerație realizată 
prin adausuri și acumulări succe
sive, ci orașul nostru actual pe 
care nu numai că îl construim, dar 
trebuie să-l și definim, ca să-l 
putem stăpîni vreme mai îndelun
gată. Institutul de arhitectură, prin
tre celelalte probleme, o are și pe 
aceasta, cu corolarul ei — mica și 
mijlocia aglomerare rurală. Sînt sar
cini mult mai ample care prin ele 
însele pot constitui o specializare 
necesară și foarte eficace în socie
tatea noastră,în comparație cu ce
lelalte probleme enumerate mai sus.

In acest domeniu, volumul înfăți
șează schițe frumoase de proiecte

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
scop : Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21; la 
grădină (Pasajul „Eforie“ — orele 20,30). 
Volga (10; 12; 14,30;. 16,30; 18,30; 20,30). 
Dracul și cele zece porunci — cinema
scop ; Central (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20,15).  Năzdrăvăniile lui Koja : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 
13). Zile de fior și rîs : Union (15; 17; 
19; 21). Program tie filme pentru copii : 
Doina (orele 10). Lumea comică a Iul 
Harold Lloyd — Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Cel trei mușchetari — ci
nemascop (ambele serii) : Giuleștl (0; 
12,30; 16,15; 20). Drumuri, Improvizație Și 
artă, învățătorul de la El Cilanto, Cînd 
voi merge la școală, Știință șl tehnică 
nr. 10, Pionieri» nr. 4/1904 : Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10—21). 
Ocolul Pămintului în 80 de zile — ci
nemascop (ambele serii) : înfrățirea între 
popoare (11; 15; 18.45), Bucegi (9,30: 13; 
16,30; 20; la grădină — orele 20,30), Mio
rița (10; 13; 16,30; 20.15). Comedianțtl :
Cultural (15; 17; 19; 21). Cascada diavolu
lui : Dacia (15; 17; 19; 21). Popasul : Bu- 
zești (15; 17,15; 19,30), Cotroceni (16; 18; 
20). Kozara : Srîngașl (15,30; 18; 20,30).

Dezvoltarea economică a țării este re
dată pe baza unui material statistic bo
gat, însoțit de diagrame și hărți. Se 
subliniază că prin înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă, promovată în 
mod consecvent de partid, pe harta eco
nomică a țării au apărut centre și ramuri 
industriale noi, au fost construite nume
roase obiective, de mare însemnătate 
pentru economia națională. Regiuni în
tregi, în trecut vitregite, dețin astăzi un 
însemnat potențial economic datorită re
partizării geografice științifice a forțelor 
de producție și a obiectivelor industriale, 
în prezent, industria constructoare de 
mașini — pivotul industriei grele — 
fabrică mașini-unelte, utilaj petrolier, 
minier și chimic, tractoare, mașini 
agricole, autocamioane, locomotive Die- 
sel-electrice, diferite instalații tehnologice 
complete etc. la un nivel ridicat, care 
contribuie la modernizarea industriei și 
economiei noastre. Lucrarea subliniază, 
de asemenea, importantele realizări ob
ținute în domeniul industriei chimice, în 
domeniul industriei de prelucrare a pe
trolului. Cartea remarcă dezvoltarea 
producției de energie electrică și termi
că, ca urmare a eforturilor neobosite ale 
partidului și guvernului nostru. Convin
gător se relevă faptul că dezvoltarea 
puternică a industriei constituie chezășia 
folosirii cu succes a resurselor naturale 
ale țării, demonstrîndu-se rodnicia orien
tării imprimate de Congresul al lll-lea al 
P.M.R. spre valorificarea superioară a a- 
cestora.

Un capitol special este dedicat agricul
turii, rezultatelor politicii partidului de 
dezvoltare complexă și intensivă a pro
ducției agricole. Aici se analizează re
partizarea geografică a diferitelor cul
turi agricole și specii de animale.

Autorii înfățișează sugestiv transforma
rea vechii Romînii înfr-o țară socialistă în 
continuu progres, cu o economie com
plexă și o cultură înfloritoare puse pe 
de-a întregul în slujba creșterii bunăstării 
celor ce muncesc. Aceste succese reflectă 
grăitor justețea politicii partidului, care a

de urbanism, însă pe o matcă cam 
veche. Noile impulsuri ale evoluției 
industriale, alături de avantajele ei, 
completează ceea ce cunoaștem, 
dar aduc în același timp deformări 
și despersonalizări în această veche 
coeziune urbană, cu fețe multiple, 
în care vrem să ne simțim bine și 
totul să ne fie confortabil și pe mă
sura noastră, fără să ne domine. 
De aci grija deosebită cu care tre
buie să-i pregătim pe „urbaniști". 
Ei nu pot ti numai simpli distribui
tori de necesități obiective. Coordo
narea acestor necesități pe care le 
vor face trebuie să răspundă și ce
rințelor umanismului, să țină seama 
de stările afective și nevoile este
tice ale oamenilor.

Remarcăm în această publicație o 
puternică ieșire din conformismul 
practicist. Considerăm însă că va
loarea volumului ar fi crescut dacă 
în el s-ar fi oglindit în mai mare 
măsură tehnicile adecvate acestor 
noutăți care sînt de altfel prezente în 
studiile Institutului de Arhitectură.

Utilitatea didactică a unor aseme
nea culegeri este de necontestat ; ele 
pun în evidență gîndirea creatoare 
a tinerilor arhitecți, ajutorul ae-1 pri
mesc din partea cadrelor cu .multă 
experiență pentru a-i forma specia
liști de nădejde pentru economia 
noastră națională.

Arh. Ocfnv DOICESCU

Asasinul din cartea de telefon ; Unirea 
(11; 16; 18; la grădină — orele 20,15), vi- 
tan (16; 18; 20; la grădină — orele 20,30), 
Ferentari (15; 17; 19; 21). Îndrăgostitul : 
Munca (16; 18,30; 20,30). Șelierazada — ci
nemascop ; Popular (11; 16), Aurora (10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Patinoarul „23 August“ 
(Bd- Muncii — orele 20,45). Kalolan : 
Popular (18,15; 20,30). Comisarul ; Arta 
(15; 17; 19; la grădină — orele 20,30), Mo
șilor (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (14,30; 10,45; 19; 21). Cerul și 
mocirla : Cosmos (16; 18; 20). Cauze drep
te — cinemascop : Viitorul (15,30; 18; 
20,30). Domnișoara... Barbă Albastră : 
Colentina (15,30; 17,30; 10,30; la grădină 
— orele 20,15). O călătorie spre centrul 
Pămintului — cinemascop (ambele se
rii) : Floreasca (10,30; 15; 18; 21). Cuba 
’58 : Progresul (15,30; 18; 20,15), Frații 
corsicani — cinemascop : Lira (14,30; 
16,45: 19; 21). Doi colonei ; Pacea (16; 18; 
20). Renul alb : Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 20.30). Păpușile 
rîd : Grădina „Lira" (Calea 13 Septem
brie 196 — orele 20,15). Idiotul : Grădina 

concentrat eforturile poporului spre 
crearea și dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, ca o condiție 
hotărîtoare a succesului în opera de fău
rire a noii orînduiri sociale.

Stilul clar, atractiv, titlurile sugestiva, 
fotografiile în culori, ca și întreaga ilus
trație bogată demonstrează străduința au
torilor și editurii de a elabora o carte 
utilă celor mai largi cercuri de cititori. 
Considerăm însă că lucrarea ar fi avut 
mult de cîștigat dacă i s-ar fi adăugat și o 
a treia parte, de geografie regională, care 
să completeze, măcar în parte, una dintre 
principalele lipsuri ale literaturii geogra
fice din țara noastră. De asemenea, după 
părerea noastră, legătura dintre condițiile 
naturale, ca una dintre premizele princi
pale ale dezvoltării economiei naționale, 
și fenomenele economico-geografice este 
realizată doar parțial. 1n partea a doua 
a lucrării sînt insuficient scoase în evi
dență unele probleme importante pentru 
țara noastră, ca, de exemplu, cea a îm
bunătățirii repartiției teritoriale a forțelor 
de producție, pentru care se dau numai 
criterii generale. Poate că ar fi fost ne
cesar să fie inclus în lucrare un capitol 
special care să trateze în ansamblu mo
dificările intervenite în repartiția terito
rială a forțelor de producție.

Se mai poate face și observația că 
unele capitole, prin caracterul lor infor
mativ, cuprind detalii mai puțin necesare, 
fapte depășite de viață sau generalități 
cunoscute care ar fi putut lipsi. Am mai 
putea semnala și unele inexactități cu
prinse în carte, ce-i drept în probleme 
de mai mică importanță. Toate acestea 
nu diminuează calitățile lucrării, care este 
o sinteză reușită a geografiei patriei noa
stre. Ea se înscrie ca o realizare pe linia 
redactării unor lucrări de geografie acce
sibile unui număr mare de cititori.

Alexandru ROȘU
candidat în științe geografice

Colectivul de elaborare a lucrării a 
fost format din : prof. dr. Tiberiu Mora- 
rlu, membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prof. univ. M. Iancu, conf. 
univ. I. Rădulescu, prof. univ. C. Herbst, 
conf. univ. A. Rădoi, I. Velcea, candidat 
în științe, V. Cucu, I. Gruescu, cercetă
tori, șl conf. univ. A. Savu.

In vitrinele 
librăriilor

LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA 
ȘTIINȚIFICĂ

• Herodot : Istorii, vol. II.
o Basil Davidsohn : Redescoperirea 

Africii vechi. (Traducere din lim
ba engleză). Volumul a apărut sub 
îngrijirea științifică a acad. prof. 
Em. Condurachi, directorul Insti
tutului de Arheologie al Acade
miei R. P. Romîne.

« Eugeniu Obrea ; Angola ; • I, Va- 
ledi : Republica Malgașă. Ambele 
lucrări aparțin colecției „Pe har
ta lumii".

• E. Andreeva, T. Klado : Pe fundul 
oceanului aerian. (Traducere din 
limba rusă).

Broșuri de popularizare a cunoștin
țelor cultural-științifice :

• Edmond Nicolau : Cibernetica șl 
omul.

• C. Popovici : Lumina rece.
• Iile Barbu : Focul.

CĂRȚI APĂRUTE ÎN EDITURA 
AGROSILVICA

• Bolile păsărilor de Virginia Stoe- 
nescu și Alexandru Niculescu.

• Ghidul brigadierului constructor 
în G.A.C. de ing. B, Blumer, arh. 
I. Vogel și arh. D. Defour.

*

• In Editura didactică și pedagogi
că a apărut Genetica de conf. 
univ. P. Raicu, șef de laborator la 
Institutul de Biologie al Academi
ei R. P. Romîne, manual ce se a- 
dresează studenților și cercetăto
rilor biologi, agronomi, medici. 
Lucrarea prezintă cunoștințe de 
bază și date asupra cercetărilor 
moderne privind ereditatea — mal 
ales cele referitoare la rolul ge
netic al acidului dezoxiribonucleic 
(A.D.N.), care au luat o mare am
ploare în ultimul timp și s-au 
soldat cu rezultate remarcabile, 
— precum și o analiză critică a 
unor curente și teorii idealiste din 
genetică.

„Buzești" (Str, Buzești nr, 9—11 — orele 
20,30). Am ajuns și rege : Grădina „Au
rora" (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 20,15).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — jurnalul 
televiziunii. 19,10 - Pentru cei mici „Năz
drăvăniile vulpii". 19,40 — Emisiune de 
știință „Din praf și pulbere". 19,50 -, Din 
lirica noastră contemporană, 110,os - șgh. 
20,15 - Filmul italian „Dragoste și pălă
vrăgeli". 21,45 — Recital voeal-lrmiuinen- 
tal susținut de absolvenți al Uomrervatu- 
rului „Ciprian Porumbescu", In înche
iere : Buletin de știri, buletin meteorolo
gic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 iulie. In țară : viente în curs 
de încălzire. Cerul va fi schimbător. Lo
cal vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 12 grade și 22 de grade, jar maxime
le între 25 grade și 35 de grade. In 
București șl pe litoral : vreme în curs 
de încălzire. Cer schimbător. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creștere,
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lNTR-0 FÄBKI BE COM
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DEPILATE © UN PROCES DE PRODUCTE MECANIZAT ’

Pe șoseaua care duce la Constanța 
spre Năvodari, îndată ce treci de 
termocentrala Ovidiu, te întimpină o 
clădire nouă, modernă. Este fabrica 
de conserve „Munca", intrată în 
funcțiune în vara anului trecut. Aci 
se produc : nectar de fructe, pastă 
și suc de roșii, roșii depilate etc. 
Campania de fabricație din acest an 
a început cu prelucrarea vișinelor și 
caiselor din care se face „nectarul“, 
o băutură răcoritoare care s-a impus 
repede atenției. Procesul de produc
ție este mecanizat și automatizat în 
întregime. Pe o parte intră fructele, 
iar la celălalt capăt al liniei tehno
logice se aliniază sticlele și borca
nele gata pentru expediere.

Cum se prepară principalele pro
duse ale fabricii ? Să urmărim dru
mul nectarului de caise. „Nectar“ 
nu este deloc un nume nepotrivit : 
băutura răcoritoare are numeroase 
calități alimentare și în plus o aro
mă deosebită.

Intr-o parte a fabricii se află o 
hală mare unde se descarcă din ca
mioane materia primă, în cazul nos
tru caisele. înainte de a parcurge cei 
50 de metri ai liniei tehnologice 
fructele fac o baie pentru a se înlă
tura orice impurități. O bandă trans
portoare le poartă pe sub niște du
șuri cu jeturi puternice. După ce au 
ieșit din această zonă cu „ploaie" 
trec prin fața unor muncitoare în 
halate albe, care înlătură fructele cu 
defecte. O bandă de transport cu 
cupe le urcă sus, în partea cea mai 
interesantă a instalației și anume la 
separator și zdrobitor și apoi, bine 
mărunțite, pătrund într-un cilindru 
unde întîlnesc o temperatură de 
75-80 grade. Aci se face uniformiza
rea culorii și se macerează. După ce 
în alt cilindru pulpa de caise aste 
răcită trece în pasatrice, o instala
ție care îndepărtează pielița și alte 
resturi. Produsul obținut, o pastă 
galbenă, se stringe în niște vase 
mari unde se amestecă cu sirop de 
zahăr și apoi este silit să treacă din 
nou prin niște instalații unde la o 
presiune de 300 atmosfere silit dis
truse ultimele fibre din pulpa fmc- 
telor. După un popas în pasteuriza- 
tor, nectarul se adună într-un ba
zin de unde prin mașinile automate 
de umplut ajunge în sticle. închise

ermetic, ele sînt conduse pe o bandă 
transportoare spre un cuptor imens 
în care se face o nouă pasteurizare 
a produsului. La celălalt capăt al in
stalației, după 70 de minute ies sti
clele cu nectar gata pentru expe
diere. Produsul obținut este o bău
tură care păstrează gustul și aroma 
caiselor și are totdeauna o dulceață 
bine echilibrată, ceea ce o face ră
coritoare și plăcută. In 1963 s-au 
produs 200 tone de nectar de caise.

In acest an s-a făcut nectar și din 
vișine și se va prepara din piersici, 
struguri și alte fructe. Un sortiment 
larg care va mulțumi cele mai di
verse gusturi.

După ce trece vremea fructelor, în 
aceste instalații se prepară sucul de 
roșii, o băutură cu multiple calități 
alimentare și terapeutice. Toamna se 
concentrează must. Este de ajuns să 
faci doar cîțiva pași și te afli lingă 
una din cele două instalații pentru 
producerea pastei de roșii. Tot aici 
se află și instalația în care se obțin 
roșii decojite. După ce au fost spă
late, opărite și li se taie cele două 
capete, roșiile trec într-un aparat 
prevăzut cu niște tuburi conice de 
cauciuc care rețin cu ușurință co
jile. De aci roșiile decojite se pun 
în cutii peste care se toarnă suc de 
tomate. După pasteurizare, produsul 
este gata. Pentru a face roșii deco
jite se cere un soi anumit, cu fruc
tul alungit și uniform, soi care a 
fost răspindit pentru prima dată în 
1963, în gospodăriile colective din 
regiunea Dobrogea.

La amplasarea acestei fabrici s-a 
ținut seamă că în jur sînt multe 
gospodării de stat și colective care 
asigură materia primă necesară. De 
asemenea, în apropiere se află ter
mocentrala Ovidiu, care furnizează 
aburul necesar. După ce au acționat 
turbinele, aburii ajung prin conduc
te în fabrică unde sînt folosiți la 
pasteurizarea diferitelor produse. A- 
ceasta înseamnă o mare economie.

In fabrică se pot produce pe zi 48 
de tone de sucuri sau „nectar" de 
fructe. Capacitatea fabricii va crește 
în viitor prin instalarea de noi ma
șini, urmînd să se producă anual 
12 000 tone diferite produse față de 
4 500 tone, cit s-a realizat în 1963.

Zîiei insurecției naționale a Cubei
Ambasadorul Cubei în R. P. Romî- 

nă, Manuel Yepe Menendez, a oferit 
luni o cupă de șampanie la reședința 
sa, cu prilejul aniversării Zilei insu
recției naționale a poporului cuban. 
Au participat Victor Ionescu, Dumi
tru Mosora, Dumitru Simulescu — 
miniștri, Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alți membri ai conducerii unor mi
nistere, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romî- 
nă și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
NOUL (UVERN Al ITALIEI

Ziarul „New York Times’ comentează 
programul noului guvern italian.

După o criză de guvern de aproape o 
lună, cele patru partide care în decem
brie au format primul guvern italian de 
centru-siînga au căzut de acord să re
constituie același guvern, sub același pre
mier, Aldo Moro. Noul guvern trebuie 
să obțină aprobarea parlamentară. Dar, 
pentru moment, premierul Moro a ieșit 
învingător. Problema unui ajutor pentru 
școlile catolice, care a determinat căde

rea guvernului anterior Moro a fost re
zolvată pe calea unui compromis. Dar 
problema reală și cea mai importantă 
sarcină care stă în fața guvernului este 
frînarea inflației, oprirea fugii capitalului 
și stabilizarea economiei.

Ziarul elvețian „Die Tat" scrie referi
tor la guvernul Moro următoarele :

Renumirea lui Moro nu a fost un lucru 
ușor. Partidele de coaliție au avut nevoie 
de trei săptămîni pentru a se hotărî a- 
supra unui ■ program de compromis cel

puțin pe timpul verii. In special între 
democrați-creștini și socialiști au existai 
diferende.

Politica de „centru sfînga" a Romei se 
va menține deci, dar caracterul de com
promis al noii înțelegeri dintre demo- 
crafi-creștini și socialiști face ca la Roma 
să se vorbească despre un „guvern de 
vară", de tranziție.

. Moro și aliafii săi au cîșfigat timp, dar 
se pune întrebarea dacă acest timp va 
fi în folosul sau în detrimentul său. Si- 
fuajia economică prezintă numai semne 
mici și slabe do îmbunătățire. Importurile 
cresc. Bilanful comercial se înrăutăfește. 
Unele ramuri de producție sînt în regres. 
Șomajul, cea mai urîfă stafie a italiei, se 
profilează din nou la orizont. Opinia pu
blică a privit cu neplăcere faptul că cele 
patru partide de coaliție au lucrat la pro
gramul lor atît de redus 20 de zile cu 
ușile încuiate. Al doilea guvern al lui 
Moro nu s-a născut sub o stea fericită.

NORI NEGRE DEASUPRA CONGOULU

H. IONAȘCU

Instalata de umplere și închidere a sticlelor cu nectar de fructe la fabrica „Munca"-Constanța

Informații

Luni s-a înapoiat în Capitală 
acad. Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, care a par
ticipat la lucrările celui de-al treilea 
Congres internațional de cataliză, 
ce a avut loc la Amsterdam, între 
20—25 iulie.

★
După o vizită de două săptămîni 

făcută la invitația Academiei R. P. 
Romîne, dl. Karl Maramorosch, vi
cepreședinte al Academiei de știin
țe din New York, directorul Planu
lui științific la Institutul „Boyce 
Thompson“, a părăsit luni Capitala.

(Agerpres)

Sub titlul de mai sus, săptămînalul 
vesf-german „Deutsche Volkszeitung" pu
blică următorul articol :

Acum patru ani, cînd guvernul lui Lu
mumba, aflat atunci la putere, a cerut 
O.N.U. să-i acorde ajutor împotriva sol- 
daților care se dedaseră la jafuri și tm- 
poiriva mișcării separatiste din provin
cia Katanga, sarcina „căștilor albastre" 
era „să restabilească autoritatea guvernu
lui central în întreaga Republică Congo, 
să mențină legalitatea și ordinea". La 
terminarea misiunii, secretarul general U 
Thant a fost nevoit să recunoască că 
trupele O.N.U. din Congo n-au reușit „să 
rezolve problemele care continuă să 
persiste".

A fost oare întreaga această acțiune a 
Organizației Națiunilor Unite, care a cos
tat 1,73 miliarde’mărci vest-germane — 
din care 1,4 miliarde pentru acțiunile 
militare — fără folos? In orice caz, suc
cesul redus al acțiunii congoleze nu se 
daforește incapacității O.N.U., ci faptu
lui că trupele O.N.U. aveau mîinile le
gate de forțe influente care urmăresc în 
acest stat din Africa centrală interese 
economice vechi sau noi.

în mod special Belgia a înțeles să asi
gure societății miniere Union Miniere a- 
tlta influență și putere în Congo, incit a- 
cest concern uriaș este, ca și în trecut, 
stat în stat, iar guvernul congolez, in 
mod practic, este dependent de el. Intre 
timp, în joc au intrat puternice interese 
americane, ceea ce n-a rămas fără efect 
asupra libertății de acțiune a trupelor 
O.N.U.

Astfel, Congo se află astăzi într-o si
tuație asemănătoare cu cea de acum pa
tru ani. Unicul politician congolez care 
ar fi putut garanta integritatea și inde
pendenta țării a fost, potrivit aprecierii 
unanime a tuturor observatorilor, Patrice 
Lumumba. Dar puternica sa conștiință 
națională, acțiunile sale anticolonialiste și 
corectitudinea sa au făcut ca el să de
vină primejdios pentru patronii minelor 
de cupru și uraniu. în viitoarea dispute
lor, sub ochii O.N.U., el a putut fi ares
tat de adversarii săi, extrădat lui Chorn- 
be — cel mai înverșunat dușman al său 
— și asasinat.

Ceasul mare pentru Chombe a venit 
atunci cînd, cu ajutorul activ al merce
narilor belgieni, ei a putut proclama sta
tul separat Katanga. Abia după interven
ții masive, unitățile O.N.U. au restabilit 
unitatea Congoului, au admis însă ca la 
putere să vină guvernul lui Adoula, care 
cocheta cu Washingtonul și care l-a 
exilat pe prietenul și succesorul lui Lu
mumba, Antoine Gizenga pe o insulă. 
Chombe, în schimb, a putut pleca, luîn-

du-și cu el vistieria, în străinătate, inițial 
în Belgia, iar apoi la Madrid.

Acolo, el și-a încasat tantiemele din 
partea concernului Union Minière și a aș
teptat ceasul care a sosit acum. Înainte 
ca Adoula să-și dea demisia din funcfia 
de președinte al consiliului de miniștri, 
prieteni din Bruxelles și Washington ai lui 
Chombe i-au îndeplinit ultima sa dorință 
și l-au rechemat în Congo. Spre surprin
derea unanimă, președintele Kasavubu 
l-a însărcinat cu formarea noului guvern.

Deasupra Congoului se adună din 
nou nori negri. Totuși, potrivit unor ra
poarte care coincid în părere, populația 
nu este atît de nepregătită ca acum pa
tru ani. Ea a învățat, între timp, să deo
sebească pe prieteni de dușmani, ea nu 
se mai lasă indusă atît de ușor în eroare 
de oameni care vorbesc despre Congo și 
Africa dar se gîndesc la corupție și do
minația monopolului Union Minière. Miș
carea najională, chemată la viată de Lu
mumba, nu a rămas inactivă. Ea dispune 
de o armată de partizani bine organi
zată și are un program politic concret. 
Ea controlează de ne acum regiuni vas
te ale tării, în special provinciile Kivu, 
Kwilu și Katanga de nord. Potrivit ulti
melor știri, unitățile partizanilor — for
mate din adepfi ai mișcării nationale a 
lui Lumumba, partidului solidarității al lui 
Gizenga, uniunii democratice, partidului 
national-popular, uniunii forțelor poporu
lui și membri ai organizațiilor triburilor 
Balubakat și Luka — se află pretutindeni 
în ofensivă. Tăria acestei mișcări rezidă 
în moralul ei — a scris recent „New 
York Times” — „ea știe împotriva cui și 
pentru ce luptă".

S-a încheiat

Spartachiada npsMxaaa
• Rezultate valoroase ale atlețllor bucureștenl © 
gală de box © Au fost desemnați șl campionii

Noi performanțe de valoare au 
fpst înregistrate în concursul de a- 
tletism pe Capitală din cadrul Spar
tachiadei republicane. In proba de 
pentatlon, Maria Pândele a totalizat 
4 373 puncte, stabilind un nou record 
al țării. Sprintera Ioana Petrescu a 
parcurs 200 m plat în 24”4/10 (record 
republican egalat), Proba masculină 
de săritură în înălțime a fpșț cîști- 
gată de Eugen Ducu cu 2,05 m. 
Spectatorii prezenți pe stadionul 
„23 August" au aplaudat frumoasele 
comportări ale atleților bucureșteni.

In sala Recolta s-au disputat ul
timele întreceri ale fazei raionale de 
lupte. Dintre campioni s-au remarcat 
în mod deosebit N. Sava, V, Vînăto- 
IU, M. Luchian, Ad. Teodoroiu, N. 
Pavel. Halterofilii și-au disputat tri
courile de campioni în sala C,P.B. 
Ultimele categorii ale competiției au 
fost dominate de A. Brana (semimij- 
locie), M. Serbu (mijlocie), Gh, Te- 
leman (semigrea) și S. Cazan (grea).

Astăseară, de la ora 19, pe rin
gul montat în incinta stadionului 
Dinamo se vor desfășura întîlnirile 
de box din cadrul semifinalelor pe 
Capitală ale Spartachiadei republi
cane. Din program se desprind ur
mătoarele întîlniri : D. Miron — St, 
Ispas ; Gh. Stăncuț — M. Stingă ; D. 
Minea — M. Băloiu ; M. Telefan — 
C. Jenei ; O. Baciu — V. Tudose ; 
Gh, Grosu — FI, Surugiu ; I. Olteanu 
— D. Balaș.

A
IAȘI (coresp. „Scînteii"). •— Stadio 

nul „23 August" din Iași a îmbrăca 
duminică haine de sărbătoare. In 
fața a mii de iubitori ai sportului 
au avut lac ultimele întreceri și în 
cheierea feștivă a etapei pe regiune 
a primei ediții a Spartachiadei re
publicane. Sportivi din toate cele 7 
raioane ale regiunii și din orașul 
Iași s-au întrecut la atletism, gim
nastică, ciclism, motociclism, călă
rie, fotbal etc.

La festivitatea de încheiere a 
spartachiadei au defilat prin fața 
spectatorilor peste 650 de tineri și 
tinere, reprezentanți ai celor 
282 000 sportivi de pe cuprinsul 
regiunii Iași care au participat la

întrecerile Spartachiadei republica
ne. Printre aceștia se aflau compo
nență echipelor de fotbal și hand
bal de la C.S.M.S., jucătoarele de 
volei de la asociația Confecția-Bîrlad, 
de handbal în 7 de la Recolta-Vlă- 
deni (raionul Iași), gimnaștii și gim
nastele din orașul Iași.

în clasamentul final al întreceri
lor etapei regionale, primul loc a re
venit reprezentanților orașului Iași 
(606 puncte), al doilea sportivilor din 
raionul Bîrlad (405 puncte), iar lo
cul 3 celor din raionul Iași (267 
puncte).

Seara pe estrada instalată în mij
locul stadionului a avut loc un bo
gat program cultural artistic intitu
lat „La start... muzica și umorul". 
Și-au dat concursul artistul emerit 
Miluță Gheorghiu și formații artisti
ce de amatori fruntașe la cel de-al 
7-lea concurs republican.

A
ORADEA (prin telefon). — 786 de 

tineri și tinere din regiunea Crișana 
s-au întrecut sîmbătă și duminică pe 
terenurile și în sălile de sport din 
Oradea pentru a-șj desemna campi
onii regionali ai Spartachiadei repu-

Âstăseairă: o interesantă 
regiunilor lași și Crișana 
blicane. în cele două zile de între
ceri spectatorii orădeni au aplaudat 
frumoasa comportare a sportivilor.

Printre cei care au îmbrăcat tri
coul de campioni se numără meca
nicul P. Körösi, cîștigător în proba 
de 3 000 m obstacole, sudorul M. 
Rusu la box, strungarul M. Benea la 
lupte, echipa feminină de handbal 
de la întreprinderea textilă Oradea, 
formația handbaliștilor Minerul Bi
hor (raionul Beiuș) și alții.

Iată cîteva din rezultatele finale. 
Atletism feminin : 1O0 metri plat —■ 
Vanda Tempeanu (raionul Beiuș), 
M. Lörencz (Oradea), ambele 13,9“ ; 
80 metri garduri — Margareta Cos- 
tin (Oradea) 12“ ; disc — Iuliana Na- 
ghi (Oradea) 31,97 m; masculin: 
1 500 m plat — S. Sabo (Oradea) 
4T6"5/10 ; înălțime — K. Sosz 1,90 m ; 
fotbal — selecționata raionului Ineu, 
baschet fete — echipa Spartak, raio
nul Salonta, băieți — Dinamo II O- 
radea ; ciclism — E. Varga — (Ora
dea) ; lupte clasice — D. Papalache 
— (Oradea), I. Moka (Marghita), V. 
Bunta — (Oradea) ; lupte libere — 
E. Kiucecz (Oradea), G. Ursu (raio
nul Aleșd). M. Benea (Oradea) etc.

GALAȚI : Faza din meciul echipelor din Brăila și Tecuci

DE LA C.E.C.

La lista de câștiguri în autoturisme, 
tragerea pentru trim. 11/1964, Casa de 
Economii și Consemnațiuni comunică 
următoarea rectificare :

Nr. curent 64, privind numărul de 
participare la tragere 74 265, libretul 
nr. 747—1—286, pentru un autoturism 
„Trabant Combi“, se anulează. Acest li
bret cu nr. 747—1286 a ieșit cîștigător 
cu un autoturism „Fiat 600 D“ la nr. 
crt. 48.

Â! Vl-lea meci atletic 
S. U. A. - B. R. S. $.

LOS ANGELES 27 (Agerpres). — 
Cea de-a 6-a ediție a întîlnirii de atle
tism dintre echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
s-a încheiat duminică seara pe stadio
nul „Coliseum“ din Los Angeles cu 
victoria echipei U.R.S.S. la feminin 
(59-—48) și a formației americane la 
masculin (139—97). Scorul general al 
meciului a fost de 187—156 în favoa
rea gazdelor. In cele două zile de între
ceri, la care au asistat aproximativ 
140 000 de spectatori, s-au stabilit două 
noi recorduri mondiale, trei recorduri 
americane și două recorduri sovietice. 
Unul din marii protagoniști ai meciu
lui a fost atletul negru Henry Carr, în
vingător la 100 m, 200 m și cu ștafeta 
S.U.A. la 4x400 m.

în ziua a doua s-au obținut cîteva re
zultate foarte bune, dintre care notăm : 
6,66 m la lungime (Tatiana Scelkanova), 
2,23 m la înălțime (Valeri Brumei), 
49’’5/10 la 400 m garduri realizat de 
Kawley și 16,43 m la triplu salt (Davis).

Iată cîștigătorii probelor din cea 
de-a doua zi de concurs : Masculin : 
200 m — Carr (S.U.A.) 20”5/10 ; 400 m 
garduri — Cawley (S.U.A.) 49’’ 5/10 ; 
800 m — Siebert (S.U.A.) 1’ 47”5/10 ; 
1 500 m — Grelle (S.U.A.) 3’41"3/10 ; 
5 000 m — Bob Schull (S.U.A.) 
14T2’’4/10 ; 3 000 m obstacole — Young 
(S.U.A.) 8’42’T/10 ; înălțime — Brumei 
(U.R.S.S,) 2,23 m ; triplu salt — Ira 
Davis (S.U.A.) 16,43 m ; disc — Oer
ter (S.U.A.) 61,10 m ; suliță — Lusis 
(U.R.S.S.) 82,55 m ; ștafetă 4x400 m — 

, S.U.A. (Cassell, Carr, Larrabee, Wil- 
j liams) 3’03“4/10 ; decatlon — V. Kuzne- 

țov (U.R.S.S.) 7 842 puncte.
: Feminin : 80 m garduri — Irina Press
' (U.R.S.S.) 10”8/10; 200 m — Macguire 

(S.U.A.) 23’’ 3/10 ; 800 m — Gurevici 
(U.R.S.S.) 2’07”5/10 ; lungime - Scel
kanova (U.R.S.S.) 6,66 m ; greutate — 
Tamara Press (U.R.S.S.) 18,11 m.

!n cîteva rînduri
I © Prima etapă a Turului ciclist al 
i Iugoslaviei, disputată pe ruta Skoplje- 
; Veles-Skoplje (110 km), a revenit iu- 
■ goslavului Pavlik, în 2h 43’.

® în competiția de tenis pentru 
I „Cupa Galea", la Plsen, R. S, Ceho

slovacă a învins cu 5—0 echipa Sue
diei, calificîndu-se pentru turneul fi
nal de la Vichy Pentru Vichy s-au 
mai calificat echipele R. F. Germane 

I (învingătoare cu 4—1 în fața Iugo
slaviei), R. P. Ungare, (care a dispus 

I cu 4—1 de formația Franței) și Uniu- 
I nii Sovietice (care a întrecut cu 4—1 
I la București echipa R, P. Romîne).

0 INTERESANTĂ DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ: PALATUL MAR

THE GUARDIAN
Cotidianul englez „Guardian“ descrie 

recenta descoperire a arheologului francez 
André Parrot :

Un palat mesopotamiqn datînd din mi
leniul al treilea î.e.n. a fost descoperit la 
Mari, pe cursul mediu al rîului Eufrat. 
Singurul palat cunoscut, avînd aceeași ve
chime este la Kișh. Palatul Mari a fost 
descoperit de André Parrot și echipa sa 
în timpul săpăturilor din martie și mai. 
Parrot a făcut săpături și studii în această 
zonă începînd din 1932.

Palatul în cauză a fost descoperit sub 
un altul, construit cu o mie de ani mai 
tîrziu cînd palatul vechi era de mult în 
ruine. El a fost nivelat cu pămînt și cără
midă nearsă pentru a forma un funda
ment pentru celălalt. In primăvara a-

ceasta au fost scoși la iveală sute de metri 
pătrati din primul palat, ceea ce reprezintă 
o zecime din suprafafa sa totală. Efectua
rea lucrărilor a fost foarte grea deoarece 
implica înlăturarea pămîntului masat acolo 
din timpul primelor cercetări.

In timpul săpăturilor efectuate pînă la 
găsirea primului palat s-a descoperit o in
teresantă colecfie de optzeci de tăblițe, 
dintre care una con)inea o listă de trei
zeci de zei sumerieni, multi dintre ei ne
cunoscut pînă azi.

Primul palat a fost jefuit sistematic îna
inte de a fi distrus, și numai pujine obiec
te au fost găsite. Printre acestea se află 
o serie de tăblife mici pe care este 
scris numărul și numele unuia dintre 
primii regi apartinînd așa-numitei „a 
zecea dinastie după potop" a cărei exis
tență a fost pusă adesea sub semnul în
trebării. Statui și fragmente de statui ale 
acestor regi au fost găsite cu ocazia unor 
săpături mai timpurii efectuate de Parrot

și se află la muzeul din Damasc. Pe a- 
ceste mici tăblițe se află numele Lamgi- 
Mari, Itur Shamagan, lblul-ll și Ansud care 
se presupune că sînt ale constructorilor 
palatului și ale fondatorilor dinastiei.

Din ruine au putut fi identificate rămă
șițele arse ale marilor grinzi ale palatului, 
în centrul intrării principale un stîlp de 
lemn de aproape 4 metri mai stătea drept 
după peste 4 600 de ani. Aceste fragmen
te de lemn carbonizat au fost cercetate 
și s-a ajuns la concluzia că erau cedri din 
Liban. Deci cu 1 500 de ani înaintea lui 
Solomon regii din Mari aduceau deja 
trunchiuri grele de copaci din Liban pen
tru a-și construi palatele.

Intr-una din sălile palatului s-a găsit un 
corp omenesc aproape carbonizat. Se 
pare că la vremea sa fusese prins de in
cendiu șl nu a mai putut scăpa. Mîna sa 
stîngă este încleștată.

Palatul nu prezintă o aglomerare de 
construcții, Curtea pare proporțională cu 
grijă. La intrare are o bancă lungă de 
piatră unde se pare că așteptau cei care 
voiau sa fie primiți de rege. Distrugerea 
palatului este atribuită de Parrot regelui 
sumerian din Mesopotamia de sud, Lugal 
Zaggisi, Zidurile palatului mai sînt încă 
roșii de pe urma focului.

Vizitlnd expoziția industrială iugoslavă
Capitala țării noastre găzduiește 

în aceste zile expoziția industrială 
a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia. Deschisă în vasta Sală a 
sporturilor „Floreasca", expoziția 
ocupă o suprafață de 1 200 mp teren 
acoperit, precum și 600 mp în aer 
liber. Cele peste 2 500 exponate pre
zentate de către 18 întreprinderi de 
comerț exterior și sutele de foto
grafii alcătuiesc un ansamblu care 
reflectă în mod sugestiv dezvoltarea 
economiei țării prietene și vecine.

în expoziție își găsesc expresie 
rezultatele importante obținute de 
popoarele iugoslave în dezvoltarea 
industrială a țării, Privirile vizita
torilor se opresc cu interes asupra 
unor tipuri reprezentative de utilaje 
din industria constructoare de ma
șini iugoslavă. Sînt prezentate, aici 
mașini de rabotat prin copiere, freze 
universale, mașini de polizat și lus
truit, diferite utilaje folosite în in
dustria de prelucrare a lemnului 
sau alimentară.

O bună parte din expoziție este 
destinată prezentării de produse ale 
industriei electrotehnice, unde ex
pun întreprinderi specializate în a- 
ceastă ramură. Iată, de pildă, o co
lecție de radioreceptoare la curent 
sau cu tranzistori, televizoare și 
piese de schimb, frigidere, mașini de 
spălat și uscat rufe, de diferite di
mensiuni, mașini de gătit cu gaze 
sau electrice, de uz casnic saü pen
tru deservirea în marile restaurante 
și hoteluri. Tot în cadrul acestui 
sector sînt expuse unele din produ
sele de bază ale cunoscutei între
prinderi „Iskra“-Kranj '■ contoare de 
inducție, instrumente de măsură 
electronice, aparate de proiecție și 
telefonice — produse care rețin 
atenția vizitatorilor prin nivelul 
tehnic la care âu fost realizate și 
prin linia lor estetică.

La expoziție este prezentat un 
sortiment larg de aparate și instru
mente electromedicale. Se remarcă 
printre aoestea aparatul electric 
„Rarimixer", unitatea dentiștică 
„Favorit“, diferite motoare pentru 
tehnica dentară, aparatul de cauțe- 
rizare etc. în unul din standurile

în fața unor exponat©
expoziției șînt prezentate motoci
cleta „Maxi" și scuterul t,Prima V“, 
împreună cu cîteva tipuri de bici
clete. Alături — mașini de scris și 
de calculat, produse de papetărie, 
jucării, articole de uz gospodăresc.

Un loc important în expoziție îl 
ocupă industria ușoară, care prezintă 
numeroase produse remarcabile prin 
calitatea și varietatea lor. Bogat 
sînt reprezentate articole de pielă
rie și încălțăminte, produse ale in
dustriei textile și de confecții. Linia 
lor simplă și elegantă, culorile 
atrăgătoare, finisajul îngrijit — sînt 
comentate favorabil de numeroșii 
vizitatori ai expoziției. întreprin
derea iugoslavă de comerț exterior 
„Derma-Kotekș“ din Zagreb expune 
confecții de piele și blănuri, mănuși, 
articole de marochinărie, articole 
sportive. Sînt expuse, tot aici, felu
rite sortimente de stofe din lină sau 
fibre sintetice, țesături din bumbac 
și celofibră, tricotaje pentru bărbați

femei și copii, pleduri și alte produse 
ale industriei ușoare. O vitrină spe
cială este destinată prezentării pro
duselor industriei alimentare — pre
parate și conserve din carne și peș
te, diferite dulciuri, băuturi etc.

în curtea sălii expoziției se află 
expuse produsele altor fabrici iugo
slave. Tractoarele și autovehiculele 
sînt cercetate cu Interes de grupuri 
de vizitatori. Industria iugoslavă de 
mașini și utilaje agricole este re
prezentată prin cîteva tipuri de ma
șini ; combina de însilozare, remorca 
agricolă universală, semănători etc.

Manifestare concretă a tradiționa
lelor legături dintre cele două po
poare, expoziția contribuie la inten
sificarea colaborării reciproc avan
tajoase, a relațiilor de bună vecină
tate, favorizate de dezvoltarea mul
tilaterală și în ritm rapid a econo
miilor celor două țări care constru
iesc socialismul.

Petre NEDELCU
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VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÎNE ÎN FRANȚA

PARIS 27. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, transmite: 
Luni la amiază, ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, a oferit un dejun intim la 
Quai d’Orsay, în cinstea delegației 
guvernamentale romîne.

Au participat Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, șl alte 
persoane oficiale care însoțesc dele
gația romînă.

Din partea franceză au participat 
Louis Joxe, prlm-ministru interimar 
al Franței, Habib Deloncle, secretar 
de stat pentru afacerile externe, șl 
alte persoane oficiale.

La plecarea de la Qual d'Orsay, la 
cererea ziariștilor, Ion Gheorghe 
Maurer a făcut următoarea declara
ție:

„Am satisfacția de a vă putea in
forma că prima noastră luare de 
contact cu personalitățile oficiale 
franceze, care ne-au onorat cu acest 
dejun intim, s-a desfășurat sub bu
ne auspicii. Această întîlnlre a fost 
pe cît de utilă, pe atît de agreabilă,

La Televiziunea franceză

Emisiune specială 
consacrată R. P. Romîne

PARIS 27 (Agerpres). — Duminică 
26 iulie, televiziunea franceză a 
transmis, în cadrul jurnalului tele
vizat, o emisiune specială despre R.P. 
Romînă cu prilejul vizitei în Franța 
a delegației guvernamentale romîne, 
condusă de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Emisiunea a prezentat aspecte din 
viața și realizările poporului romîn.

Aii început convorbirile dintre președintele 
Makarios și premierul Papandreu

ATENA 27 (Agerpres). — Preșe
dintele Makarios a sosit luni la Ate
na într-o vizită oficială de două 
zile. Aceasta este prima călătorie a 
președintelui cipriot în Grecia, efec
tuată după consultările greco-ciprio- 
te din luna aprilie. La convorbirile 
dintre Makarios și Papandreu, care 
au început în aceeași zi, participă, de 
asemenea, miniștrii de externe ai 
Ciprului și Greciei, respectiv Ky-

Revista presei occidentale

Campania electorală 

într-o nouă fază

americană

Rareori în istoria politică ameri
cană a stîrnit o convenție electorală 
reacții atît de violente în presa oc
cidentală ca recenta convenție de la 
San Francisco a partidului republi
can. Chiar un ziar republican ca 
„New York Herald Tribune“ în edi
torialul publicat a doua zi după de
semnarea senatorului Barry Gold
water drept candidat al partidului la 
președinție scria : „Dar dincolo de 
aceasta se află o națiune care nu-1 
dorește pe Barry. Dincolo de aceasta 
se află milioane de republicani ale 
căror voci nu au fost ascultate la 
San Francisco și care acum intră în
tr-o lungă agonie de incertitudine și 
de loialități divizate“.

încă din momentul cînd și-a a- 
nunțat intenția de a candida, Gold
water a stîrnit o polemică ascuțită 
în S.U.A. El era cunoscut ca un ex
ponent fățiș al dreptei americane, 
ca un politician care în ultimii ani 
a desfășurat o intensă campanie 
pentru a reuni numeroasele organi
zații de dreapta, vechi și noi, fărî- 
mițate și adesea divizate între ele, 
sub o conducere unică. în întreaga 
sa activitate, senatorul de Arizona 
se inspiră din arsenalul ideologic al 
dreptei americane. în politica inter
nă : reacțiune împotriva dreptu
rilor negrilor, împotriva cuceri
rilor sindicale și a oricăror mă
suri de asistență și prevederi so
ciale, maccarthism nu numai față de 
comuniști, ci și față de liberali — 
toate aceste poziții camuflate ade
sea sub lozinca dreptului statelor la 
autonomie (State Rights) și a opozi
ției față de puterea guvernului fe
deral. Ostilitatea față de extinderea 
puterii federale își are originea în 
istoria americană, în special în 
războiul civil, în care s-au ciocnit 

și primul schimb de vederi, străbă
tut de cordialitate și de bunăvoință 
reciprocă, ne pare a fi promițător“.

★

în cursul după-amiezii, la Minis
terul de Finanțe al Franței a avut 
loc o întrevedere între vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Alexandru Bîrlădeanu, și 
ministrul de finanțe al Franței, 
.Valery Giscard d’Estaing. La între
vedere au participat consilieri și ex- 
perți ai celor două părți.

După întrevedere, Alexandru Bîr
lădeanu a declarat ziariștilor urmă
toarele : „întrevederea pe care am 
avut-o cu ministrul de finanțe, dl. 
Giscard d’Estaing, îmi pare a fi fost 
utilă șl destul de amănunțită. Acest 
schimb de vederi ușurează, cred, în
țelegerea reciprocă a problemelor și 
punctelor de vedere șl contribuie 
astfel la precizarea și folosirea posi
bilităților existente pentru dezvolta
rea relațiilor economice reciproc a- 
yantajoase între Romînia și Franța".

★

în seara aceleiași zile, membrii de
legației romîne au făcut o plimbare 
cu mașinile prin centrul Parisului și 
apoi cu un vaporaș pe Sena.

ÎNTRUNIREA DELEGAȚIILOR 
GUVERNAMENTALE 
ALE R. A. U. SI IRAKULUI

CAIRO 27 (Agerpres). — Au în
ceput convorbirile dintre delegații
le guvernamentale ale R.A.U. și Ira
kului cu privire la crearea Consi
liului prezidențial unit R.A.U.—Irak 
în vederea coordonării politicii ce
lor două țări în diferitele domenii 
de activitate. Din partea egipteană 
participă la discuții Hussein el Sha- 
fei, vicepreședinte al R.A.U., premie
rul Ali Sabri și ministrul muncii, 
Anwar Salamaa. Delegația irakiană 
este alcătuită din primul ministru, 
Taher Yahia, ministrul de interne, 
Rashid Musleh, și alți miniștri.

prianu și Costopoulos, precum și 
ministrul grec al apărării, Garufa- 
lias. Potrivit agenției France Presse, 
discuțiile se poartă în special pe 
marginea politicii comune greco-ci- 
priote care urmează să fie adoptată 
în faza actuală a problemei ciprio
te, denumită de președintele Ma
karios, într-o conferință de presă la 
sosire, ca „fază finală și critică“.

tendințele progresiste ale burgheziei 
industriale din nord cu interesele 
marilor plantatori și stăpînitori din 
sud, conflict care și-a păstrat viru
lența pînă în zilele noastre și care 
apare ca un element fundamental 
în ideologia dreptei americane. Este 
știut că Goldwater a votat împotri
va „legii drepturilor civile" sub 
motiv că problema negrilor nu este 
de competența autorităților federale. 
El se pronunță pentru reducerea 
rolului și autorității guvernului fe
deral, a Curții Supreme, inclusiv a 
impozitelor federale, în favoarea 
statelor. Vorbind despre programul 
politic al lui Goldwater, ziarul en
glez „Daily Herald“ scrie că el „ar 
trage societatea înapoi cu 200 de ani 
în urmă ca și cum Jefferson și Lin
coln... nu s-ar fi născut niciodată“.

în politica externă, dreapta a ră
mas ostilă „tuturor schimbărilor din 
secolul XX“ — cum spune W. Lip
pman. In timp ce, ca urmare a modi
ficării raportului de forțe în lume 
și a creării tehnicii militare rache- 
to-nucleare, la Washington s-a dez
voltat, în special în ultima parte a 
administrației Kennedy, o apreciere 
mai realistă asupra situației de pe 
arena mondială și o tendință de a evi
ta o catastrofă militară, dreapta a- 
mericană se opune acestor aprecieri 
și tendințe, negocierilor și acorduri
lor Est-Vest, și preconizează amenin
țarea cu războiul ca instrument al 
politicii externe. Goldwater s-a pro
nunțat pentru „invadarea armată“ 
a Cubei, a preconizat folosirea 
bombelor atomice de mică pu
tere pentru distrugerea vegetației 
care servește drept camuflaj parti
zanilor sud-vietnamezi, iar recent a 
declarat revistei „Der Spiegel“ că în 
cazul că va intra în fîasa Albă vă

Ministrul de externe 
al Angliei a sosit 
la Moscova

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației lui A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., la Moscova a sosit într-o 
vizită oficială R. Butler, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii. 
Pe aeroportul Vnukovo, înaltul oas
pete a fost întîmpinat de Andrei 
Gromîko și de alte persoane oficiale.

Liderul opoziției 
din Malta despre noua 
constituție a insulei

LA VALLETTA 26 (Agerpres). — 
La înapoierea sa din Londra, primul 
ministru maltez, Borg Olivier, a de
clarat că independența Maltei va fi 
proclamată la 21 septembrie. Luînd 
cuvîntul la un miting, care a avut 
loc în localitatea Birzebbugia, lide
rul laburist Dom Mintoff a apreciat 
că noua constituție a Maltei este 
inacceptabilă.

După ce Camera Comunelor a An
gliei a aprobat proiectul de lege pri
vitor la acordarea independenței 
Maltei, această problemă urmează 
să fie discutată marți în Camera 
Lorzilor, unde — potrivit agenției 
Reuter — lordul Perth intenționea
ză să prezinte un amendament la 
lege, menit de fapt să o blocheze. A- 
mendamentul prevede ca indepen
dența să nu fie proclamată pînă 
cînd nu vor avea loc noi alegeri sau 
un nou referendum.

congo.- Trupele guvernamentale 
s-au retras din fața orașului Kindu

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — 
După încercări repetate de a recu
ceri orașul Kindu, trupele guvernu
lui central congolez au fost nevoite 
să se retragă, suferind pierderi im
portante. în cercurile, guvernamen
tale de la Leopoldville se relatează 
că în cursul călătoriei sale prin Ka
tanga, primul ministru Chombe a 
constatat semne vizibile de nesupu
nere în rîndul trupelor guvernului 
central. El a ordonat ca toți coman
danții unităților în care s-au consta
tat acte de nesupunere să fie înlo- 
cuiți cu foști jandarmi din forțele 
katangheze. Conducătorul forțelor 
răsculate, Gaston Soumialot, a decla
rat în cadrul unui interviu că tru
pele guvernului central sînt coman
date în bună parte de mercenari 
readuși din Angola. El a spus că în 
încercările de contraofensivă, trupele 
guvernamentale au întrebuințat ar
mament modern, printre care bom
bardiere de tipul T-28. în cursul 

delega comandantului N.A.T.O. 
dreptul, care pînă acum aparține 
președintelui, de a decide folosirea 
armelor atomice. Cu alte cuvinte ar 
lăsa acest drept la discreția milita
rilor.

Declarațiile senatorului Goldwater 
au stîrnit un val de proteste vehe
mente în Statele Unite. Deși presa 
americană este în proporție de 
80 la sută republicană, s-a în- 
tîmplat fenomenul fără precedent 
ca un lider republican să devină 
ținta principală a criticilor ei 
într-un an electoral. Ziarul „New 
York Times“ scria cu numai cîteva 
ore înainte de votul din convenția 
republicană că „desemnarea inevita
bilă a lui Barry Goldwater drept 
candidat la președinție va fi o ca
tastrofă pentru partidul republican, 
o lovitură pentru prestigiul țării, o 
lovitură dată intereselor interne și 
externe ale țării"... Același ziar scria: 
„Persoane oficiale de vază se tem că 
desemnarea lui Goldwater drept 
candidat la președinție poate aduce 
Americii însemnate prejudicii în 
străinătate“.

Este adevărat că asemenea reacții 
l-au făcut pe senatorul de Arizona 
să retracteze unele din afirmațiile 
sale. Dispunînd însă — după cum re
levă presa americană — de o rețea 
organizatorică cu ramificații pe în
treg teritoriul țării, avînd sprijinul 
organizațiilor de dreapta și fonduri 
imense la dispoziție, Goldwater a 
cucerit pas cu pas mașinăria poli
tică a partidului republican și și-a 
asigurat un număr suficient de de
legați la convenție (883 voturi față 
de cele 655 necesare) pentru a ob
ține învestitura de la primul scrutin. 
Observatorii subliniază că grupul

La aniversarea Zilei insurecției 
naționale a poporului cuban

CUVÎNTÂREA LUI FIDEL CASTRO
HAVANA 27 (Agerpres). — în 

orașul Santiago de Cuba, al doilea 
oraș ca mărime din Cuba, au avut 
loc duminică mari manifestații cu 
prilejul celei de-a 11-a aniversări a 
Zilei insurecției naționale a poporu
lui cuban. La aceste manifestări au 
participat peste 150 000 de persoane 
venite din toate colțurile țării, pre
cum și 800 de delegați din 40 de țări 
ale lumii. Din R. P. Romînă a parti
cipat o delegație condusă de Valeriu 
Novacu, membru al C.C. al P.M.R., 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

Festivitățile au început la ora 6,20 
(ora locală), cînd în urmă cu 11 ani 
un grup de revoluționari cubani 
condus de Fidel Castro a atacat ca
zarma „Moncada“. în cursul dimine
ții, pe principalul stadion al orașului 
a avut loc un miting de masă la care 
a luat cuvîntul Fidel Castro, primul 
ministru al guvernului revoluționar 
al Cubei, prim-secretar al Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste. 
După ce a vorbit despre însemnă
tatea istorică a asaltului fortăreței 
„Moncada“ la 26 iulie 1953, Fidel 
Castro a declarat că „revoluția cu
bană nu este opera unui singur om 
sau a unui grup de oameni, ci o cau
ză a întregului popor, iar puterea 
revoluționară din Cuba există pen
tru că ea este puterea poporului“. 
Fidel Castro a consacrat o parte a 
cuvîntării sale politicii interne a gu

luptelor, a spus Soumialot, au fost 
capturate documente care atestă 
participarea unor state străine în 
acțiunile împotriva răsculaților.

Referindu-se la eforturile guver
nului în vederea unei reconcilieri, 
Soumialot a spus că nu poate fi 
vorba de așa ceva din moment ce 
principalii lideri ai opoziției aflați 
în exil nu au fost consultați înainte 
de formarea guvernului, în ce pri
vește viitorul situației interne din 
Congo, Soumialot a spus : „Dacă nu 
vor fi respectate condițiile- pe care 
le-am pus guvernului în vederea 
unei reconcilieri, vom lupta pînă la 
victoria finală“.

în același timp, postul de radio 
Leopoldville relatează că Antoine 
Gizenga își continuă consultările cu 
„adepții care și-au declarat atașa
mentul față de el“. în ultimele două 
zile, el a avut întrevederi cu repre
zentanții partidului Uniunea națio
nală și ai partidului „Balubakat“.

lui Goldwater a știut să profite de 
faptul că nu a avut un adversar re
dutabil — Rockefeller era handica
pat de ecourile negative în opinia 
publică ale unui divorț, Cabot Lodge 
s-a aflat la Saigon pînă în ultimul 
moment, Richard Nixon era discre
ditat de înfrîngerile suferite în pre
cedentele campanii electorale, iar 
guvernatorul Scranton a intrat în 
cursă prea tîrziu.

Ziarele occidentale constată că 
lupta politică a lui Goldwater a 
dat naștere unei serioase crize în 
partidul republican. Elementele li
berale din partid, reprezentînd ma
rile centre urbane din nord, au vă
zut în persoana senatorului de Ari
zona o primejdie și au pornit așa- 
numita acțiune „Stop Goldwater“. 
Ea nu a dat însă rezultatele sconta
te, deoarece convenția s-a desfășu
rat sub controlul oamenilor lui Gold
water care au dictat conținutul plat
formei, au respins toate amenda
mentele la platformă propuse de 
elementele liberale și, în ultimă in
stanță, au asigurat desemnarea șefu
lui lor.

în ciuda apelurilor la unitate 
care s-au făcut auzite în ultima zi 
a convenției, mulți observatori de 
presă occidentali se îndoiesc că 
criza din partidul republican se 
va opri aici. De altfel, declarația lui 
Goldwater după desemnarea sa drept 
candidat, în care face elogiul „extre
mismului“ și critică „moderația“, a 
stîrnit o adevărată furtună în parti
dul republican. Agenția „France 
Presse“ arată că „numeroși experți 
în probleme de politică internă din 
Washington sînt de părere că aceas
tă dezbinare sau cel puțin dezordi
ne în rîndul republicanilor va duce 
la un eșec pentru Goldwater și pen
tru partizanii săi“.

Sondajele publice arată că pre
ședintele Lyndon Johnson beneficia
ză pe plan electoral de pe urma spri
jinului pe care o serie de măsuri ale 
administrației democrate îl asigură 
din partea sindicatelor, a populației 
de culoare și fermierilor. Politica 
externă a administrației, cu toate 
contradicțiile ei, găsește de aseme
nea un ecou larg în masa alegători- 
lor, mai ales față de alternativa pe 
care o oferă Goldwater, 

vernului revoluționar. El a subliniat 
necèsitatea dezvoltării economice a 
țării. Vorbitorul a declarat apoi că 
direcția principală a economiei cu- 
bane în anii următori va fi dezvol
tarea producției de zahăr, a produc
ției animaliere și a culturii tutunului. 
Referindu-se în continuare la pro
blemele politicii externe, Fidel Castro 
a declarat că Cuba intenționează să 
trăiască în pace cu toate statele la- 
tino-americane, indiferent de orîn- 
duirea lor politică. Dorim ca normele 
internaționale să fie respectate în 
egală măsură de toate țările, dorim 
respectarea suveranității și neames
tecului în treburile interne ale altor 
state, a spus el. în ziua celei de-a 
11-a aniversări a asaltului fortăreței 
„Moncada“, a subliniat în încheiere 
vorbitorul, putem spune că trebu
rile noastre merg bine, că avem 
perspective minunate.

★

LIMA 27 (Agerpres). — Peste 700 
de deținuți politici peruvieni din 
închisoarea situată în orașul Cuzco 
s-au răsculat în cursul zilei de du
minică după ce autoritățile nu le-au 
permis să aniverseze ziua de 26 iu
lie, ziua insurecției naționale a po
porului cuban. Poliția a deschis fo
cul împotriva răsculaților, o per
soană fiind ucisă și zece rănite. De 
asemenea, polițiștii au aruncat gre
nade cu gaze lacrimogene în încer
carea de a sili pe răsculați să rein
tre în celulele lor. Situația în închi
soare continuă să se mențină încor
dată.

Poziția lui Goldwater a făcut ca 
pînă și un vechi sprijinitor al parti
dului republican cum este indus
triașul Henry Ford și alți mari fi
nanciari să treacă de partea lui 
Lyndon Johnson. Ziarul republican 
„New York Herald Tribune" dezvă
luia recent că subsidiile financiare 
ale lui Goldwater provin în special 
de la grupuri monopoliste din vest, 
în special din California, Texas, 
Oklahoma, Arizona, care au fost în 
spatele încercării de a extinde răz
boiul în Coreea, de a interveni în 
1954 în Indochina și altor acțiuni 
agresive.

Sînt semnificative ecourile pe care 
desemnarea lui Goldwater le-a avut 
în presa europeană occidentală. A- 
genția americană Associated Press 
relata astfel că „ziarele vest-euro- 
pene în general au descris alegerea 
senatorului din Arizona ca o victorie 
a forțelor reacțiunii și o amenințare 
pentru pace. Ziarele mai mode
rate din Europa occidentală au avut 
cuvinte grele pentru senatorul re
publican“. Despre ecoul din Anglia, 
agenția France Presse relata din 
Londra că „victoria lui Goldwater 
la convenția republicană de la San 
Francisco a fost întîmpinată în An
glia ca o știre proastă“. Tot agen
ția americană Associated Press 
citează din presa daneză că „ideile 
lui Goldwater sînt atît de îndepăr
tate de lume, atît de înapoiate, atît 
de reacționare, îneît este uimitor 
faptul că a putut ajùnge atît de de
parte“.

Oricum, dacă ultimii 40—50 ani 
din istoria S.U.A. au fost dominați 
de ceea ce s-a numit politica bipar- 
tizană, iar sistemul politic ameri
can s-a caracterizat prin camuflarea 
contradicțiilor din societatea ame
ricană tradusă în timpul campanii
lor electorale printr-un fel de ar
mistițiu tacit al candidaților la pre
ședinție de a nu se atinge bazele 
politicii externe a S.U.A., prin 
desemnarea unui exponent al drep
tei în fruntea listei republicane se 
creează premise pentru o confrun
tare fățișă de poziții atît în proble
mele interne, cît și în problemele 
externe ale S.U.A’.

Silviu BRUCÀH

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul R. P. Romine in Uniunea Birmană

RANGOON 27 (Agerpres). — La 27 
iulie, Gheorghe Popescu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romine în Uniunea 
Birmană, a prezentat scrisorile de a- 
creditare generalului Ne Win, pre
ședintele Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane.

în cuvîntul său, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Uniunea Birmană a ară
tat că în problemele fundamentale 
ale contemporaneității punctele de 
vedere ale celor două țări sînt iden
tice sau asemănătoare. Vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne în Uniu
nea Birmană, a continuat ambasado
rul R. P. Romîne, discuțiile purtate 
cu conducătorii de stat birmani cu 
acest prilej au adus o contribuție 
deosebită la întărirea relațiilor eco
nomice, tehnico-științifice și cultu
rale între cele două țări. Există posi

După încheierea
După cum s-a anunțat, conferinfa con

siliului ministerial al Organizației State
lor Americane s-a încheiat, adoptînd o 
serie de rezoluții îndreptate împotriva 
Cubei. Patru țan — Mexic, Uruguay, 
Chile și Bolivia — au votat împotriva 
rezoluțiilor. Reuniunea O.S.A. este co
mentată de agențiile de presă și.de dife
rite ziare occidentale. Corespondentul 
din Washington al agenției REUTER scrie: 
„Faptul că frei din cele patru țări care 
s-au opus sancțiunilor reprezintă majori
tatea comerțului lafino-american cu Cuba 
este numai unul din factorii de bază care 
ridică problema eficacității acțiunii

Un mare complex școlar în apropie
rea orașului Manzanillo (provincia 
cubană Oriente). Aici învață șl lo

cuiesc peste 1 200 de elevi

PRAGA. La 26 iulie a sosit la Pra- 
ga, venind din R. P. Ungară, Edward 
du Cann, ministru de stat la Ministe
rul Comerțului al Marii Britanii. 
Oaspetele britanic va avea convorbiri 
în legătură cu schimbul de mărfuri și 
perspectivele relațiilor comerciale din
tre Cehoslovacia și Marea Britanie.

ROMA. Noul guvern de centru-stîn- 
ga condus de Aldo Moro se va pre
zenta joi în fața Senatului și Camerei 
Deputaților. După discursul președin
telui de consiliu vor începe discuțiile 
asupra programului noului guvern.

CARACAS. Autoritățile venezuele- 
ne au anunțat că fostul căpitan de 
marină, Manuel Ponte Rodriguez, care 
a condus în urmă cu doi ani răscoala 
antiguvernamentală din Puerto Co- 
bello, a încetat din viață în închisoare. 
Potrivit comunicatului oficial, decesul 
ar fi survenit „în urma unui atac de 
cord“.

AMMAN. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Iordaniei a trimis Secretariatu
lui general al Ligii arabe o telegramă 
prin care anunță că Iordania recunoaș
te Republica Arabă Yemen.

WASHINGTON. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a anunțat că președin
tele Johnson nu a desemnat pînă în 
prezent nici un candidat din partea 
partidului democrat la funcția de vice
președinte al Statelor Unite. El a de
clarat, de asemenea, că atunci cînd va 
fi însărcinat să desemneze candidatul 
la vicepreședinția S.U.A., președintele 
va avea în vedere două criterii : să 
aibă o experiență politică îndelungată 
și aptitudinea de a prelua, în caz de 
nevoie, funcția de președinte al State
lor Unite.

DELHI. La Delhi s-a deschis un 
simpozion în problema rolului științei 
în dezvoltarea națională. La lucrări 
participă oameni de știință și cercetă
tori din peste 20 de țări din Asia și 

bilități largi pentru adîncirea și dez
voltarea continuă a acestor relații 
spre folosul ambelor noastre popoa
re, a adăugat ambasadorul R. P. Ro- 
mîne.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, Ne Win, a subliniat însem
nătatea documentelor comune sem
nate în 1962 de către conducătorii 
celor două state și a exprimat col • 
vingerea că relațiile politice și eco
nomice dintre Romînia și Birmanla 
vor continua să se dezvolte în folo
sul ambelor părți. Președintele Con
siliului Revoluționar al Uniunii Bir
mane a relevat poziția comună a gu
vernelor romîn și birman în princi
palele probleme ale contemporanei
tății.

Președintele Ne Win a avut apoi o 
convorbire cordială cu ambasadorul 
Gheorghe Popescu.

reuniunii O.S.A.
O.S.A.". Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL este de părere că votul con
tra, al celor patru state, „ar putea duca 
la o ruptură în sînul O.S.A. în problema 
cubană". Referindu-se la aceeași pro
blemă, ziarul „NEW YORK TIMES” scria 
că „emisfera americană continuă să ră- 
mînă divizată în problema cubană”. 
Aprobînd poziția delegației Urugua- 
yului, care a votat împotriva rezo
luțiilor, ziarul „EL POPULAR" (Montevi
deo) scrie că cele patru voturi împo
trivă constituie o victorie a poporului 
Uruguayan ca și a popoarelor din Chile, 
Mexic și Bolivia.

Explorarea Mării Nordului
46 de societăți participă la explora

rea Mării Nordului în căutare de re
surse de gaze și petrol. într-o cuvîn- 
tare rostită în fața unui congres inter
național de geografie, Orouwer, unul 
din directorii companiei „Royal Dutch 
Shell“, a apreciat că pînă acum nu
mai 7 la sută din zăcămintele de pe
trol din nord-vestul Europei sînt cu
noscute și exploatate, și a adăugat că 
lucrările de explorare din Marea Nor
dului au început după ce experții au 
stabilit că regiunea Groningen din O- 
landa dispune de mari rezerve de pe
trol. Totodată, el a spus că cercetări
le de pînă acum urmează să fie con
firmate, însă, de rezultatele sondărilor.

Ce relevă 
o necropolă antică'

La Nicosia s-a anunțat că în cursul 
ultimelor luni în insulă au fost făcuta 
importante descoperiri arheologice. 
Astfel, la 3 km de Famagusta, arheo
logii ciprioți care cercetează ruinele 
necropolei antice Salamis au putut 
stabili că primii colonizatori greci ai 
Ciprului au venit în secolul al șaptelea 
î.e.n. — și nu al cincilea, cum se cre
dea pînă în prezent. Au fost scoase 
la lumină aproximativ 30 de mormin
te (a căror existență fusese semnalată 
încă în anul 1885 de arheologul fran
cez Reinach), în care s-au găsit mai 
multe diademe în aur și urne funera
re aduse din Grecia.

Africa, printre care Algeria, Ceylon, 
Congo (Brazzaville), Ghana, Indone
zia, Kenya, R.A.U., Liban, Siria și 
U.R.S.S. Simpozionul a fost deschis de 
președintele Indiei, Sarvapalli Radha- 
krishnan, care a rostit o cuvîntare.

SINGAPORE. Poliția din Singapore 
continuă să cerceteze împrejurările 
care au dus la ciocnirile serioase din
tre grupurile naționale din Malayezia. 
în cursul zilei de duminică, situația 
a rămas calmă. Un purtător de cuvînt 
al guvernului a anunțat că începînd 
de marți restricțiile de circulație din 
timpul zilei vor fi suspendate.

SALZBURG. La 26 iulie s-a deschis 
tradiționalul Festival la care vor ti 
prezentate 70 de lucrări ale lui Mo
zart, cel mai cunoscut fiu al acestui 
oraș. Cîțiva dintre cei mai renumiți 
dirijori din lume vor conduce orches
trele filarmonice din Viena și Berlinul 
occidental, care, printre altele, vor 
prezenta mai multe opere și concerte 
de gală pentru sărbătorirea centenaru
lui lui Richard Strauss. Teatrul muni
cipal dm Viena va pune în scenă „Ne
vestele vesele din Windsor“, în cadrul 
sărbătoririi a 400 de ani de la naște
rea lui Shakespeare.

LISABONA. în Portugalia s-a pro
dus o mare catastrofă feroviară. Un 
tren de călători, care se afla pe ruta 
Pavoa de Varzim—Porto, a deraiat, 
provocînd moartea a 80 de persoane 
și rănirea altor 100.

CAPE KENNEDY. Lansarea vehi
culului spațial „Ranger-7", care urma 
să aibă loc luni după-amiază în direc
ția Lunii, a fost amînată în ultimul 
moment. Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic a anunțat că a- 
ceastă amînare a fost determinată dp 
înregistrarea unor defecțiuni la insta
lațiile de pe sol.
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