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în multe regiuni secerișul s-a ter
minat iar în nordul și răsăritul țării 
el se desfășoară din plin. Dar bunii 
gospodari se gîndesc și la produc
ția anului viitor. Unul dintre factorii 
importanți care contribuie la creș
terea recoltei este folosirea unor 
semințe de calitate superioară, con
diționate și tratate împotriva bolilor 
și dăunătorilor.

Iată de ce, în aceste zile, consi
liile agricole, conducerile unităților 
agricole socialiste, specialiștii trebu
ie să acorde toată atenția asigurării 
semințelor necesare în campania de 
toamnă, alegerii celor mai potrivite 
soiuri și amplasarea lor. încă de pe 
acum trebuie luate măsuri pentru 
depozitarea separată a semințelor 
pe soiuri, păstrării lor în cele mai 
bune condiții. La gospodăria colec
tivă din Brîncoveni, raionul Slatina, 
griul de pe loturile semincere a fost 
recoltat separat, cu grijă. Sămînța 
a fost depozitată în magazii curăța
te și dezinfectate din timp. în pre
zent, colectiviștii efectuează lopăta- 
Tea și triorarea seminței. Pentru cele 
700 ha care vor fi însămînțate cu 
grîu în toamnă, gospodăria are asi
gurată întreaga cantitate de sămîn- 
ță. La fel au procedat multe alte u- 
nități agricole.

în regiunile nordice unde seceri
șul este în plină desfășurare și chiar 
în regiunile unde recoltatul s-a ter
minat, consiliile agricole, specialiștii 
trebuie să ia în continuare măsuri 
pentru asigurarea unor semințe 
calitate. Unde nu s-a recoltat se 
acorda o mare atenție strîngerii 
parate a recoltei de pe loturile
mincere, evitîndu-se amestecarea 
soiurilor. în gospodăriile colective 
unde se rezervă sămînță din pro
ducție proprie este necesar să se 
verifice calitatea ei, iar acolo unde 
nu corespunde, să se ia măsuri din 
timp pentru schimbarea ei din fon
dul de schimb.

Pentru ca sămînța produsă să-și 
păstreze însușirile și să contribuie 
1p sporirea recoltei, prezintă o în
semnătate mare felul cum este de
pozitată și păstrată. Trebuie evitată 
situația din anii trecuți cînd la une
le baze și silozuri semințele valo
roase au tost amestecate cu soiuri 
comune Au fost și cazuri de depre
ciere a calității din cauză că nu au 
fost păstrate în condiții corespunză
toare. Centrele regionale de recep
ționam a produselor (C.R.R.) să ur
mărească ca cerealele de sămînță 
să fie depozitate separat pe soiuri în 
magazii sau celule de siloz care au 
fost în prealabil dezinfectate, cură
țate de orice resturi de alte semințe. 
Spațiile de depozitare stabilite tre
buie să fie verificate de inginerii 
aprobatori, care, împreună cu șefii 
bazelor de recepție, vor asigura con
dițiile cele mai bune de depozitare.

Este bine ca pe toată perioada 
conservării, începînd chiar din pri- 

, mele zile, să se înceapă condițio
narea semințelor. Consiliile agricole 
trebuie să insiste asupra acestui lu
cru deoarece sămînța rezultată de 
la combină sau batoză mai conține 
și unele resturi de plante verzi și 
boabe care nu au ajuns la maturita
te, cu procent ridicat de umiditate. 
Acestea pot crea focare de încingere 
și duce Ia pierderea puterii de ger
minație a seminței.

Aceeași atenție trebuie acordată 
producerii semințelor de plante fu
rajere și legume. Aici are o mare 
importantă executarea exemplară a 
fiecărei lucrări de întreținere, com
baterea bolilor și dăunătorilor, păs
trarea semințelor în magazii cores
punzătoare care să asigure menține
rea puterii lor de germinație.

Luarea acestor măsuri va asigura 
ca în acest an toată sămînța recu
noscută să fie biné păstrată, să poa
tă fi folosită integral, condiție de 
cea mai mare însemnătate pentru 
obținerea unor recolte mari în anul 
viitor.

în regiunea Crișana:

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
în ultimele zile, secerișul griului în 
regiunea Crișana s-a intensificat. 
Folosind în mai mare măsură capa
citatea mașinilor, unitățile agricole 
socialiste din raioanele de șes ale 
regiunii au terminat această lucrare 
cu 5—6 zile mai devreme.

în prezent, gospodăriile agricole 
de stat și colective din regiune au 
terminat recoltatul cerealelor pă- 
ioase pe cele 168 000 ha.

Mecanizatorii din S.M.T. și gospo
dăriile de stat muncesc cu multă 
rîvnă la efectuarea arăturilor de 
vară și la însămînțarea culturilor 
duble. Pînă în prezent s-au făcut a- 
rături de vară pe mai bine de 42 000 
ha și s-au însămînțat în miriști peste 
14 000 ha cu porumb și alte plante 
furajere.

La laboratorul regional București pentru controlul semințelor au fost ana
lizate 700 probe de semințe din cele care vor fi folosite în campa

nia agricolă din toamna acestui an Foto : M. Andreescu

Zilele acestea, în regiunea Banat 
colectiviștii, lucrătorii din gospodă
riile de stat și S.M.T. muncesc din 
plin la strîngerea recoltei de păioase 
de pe ultimele suprafețe. Pînă acum, 
în regiune, recoltatul a fost termi
nat în toate gospodăriile de stat iar 
în gospodăriile colective s-a făcut în 
proporție de peste 95 la sută. Para
lel cu secerișul se duce o muncă 
susținută pentru strîngerea paielor, 
executarea arăturilor de vară, cît și 
însămînțarea de culturi duble.

Pe regiune, pînă la data de 23 iu
lie, se efectuaseră arături de vară 
pe o suprafață de aproape 45 000 ha, 
ceea ce reprezintă peste 17 la sută 
din suprafața planificată. în raionul 
Timișoara, pînă la această dată s-au 
arat 5 043 ha, ceea ce înseamnă mai 
mult de un sfert din suprafața pla
nificată. Unele gospodării colective 
din • raion : Cărpiniș, Jimbolia, Ce- 
nei, Otelec și altele au executat 
arături de vară pe mai bine de 50 
la sută din suprafața planificată. 
Zilele acestea, vizitînd unele gospo
dării colective din raionul Timișoa
ra, am constatat o serie de deficien
țe în ce privește mersul arăturilor. 
Astfel la G.A.C. Dragșina, recolta
tul și treieratul au fost terminate cu 
multe zile în urmă. Este un lucru

bun. Rău este însă că s-a dat aten
ție doar recoltatului, neglijîndu-se 
arăturile de vară. Inginerul agro
nom Dumitru Moroșanu susține cu 
multă seninătate că principalul este 
că s-a terminat recoltatul, iar cele
lalte lucrări trebuie făcute în li
mita posibilităților. Oare tov. ingi
ner nu știe că recolta anului viitor 
se pregătește de pe acum ? Cu ast
fel de păreri nu este de mirare că 
pînă la 24 iulie paiele au fost strînse 
doar de pe o suprafață de 32 ha, iar 
arăturile de vară au fost efectuate 
pe 25 ha. O situație asemănătoare 
putea fi întîlnită și la gospodăria 
colectivă din Uliuc. Lipsa de preocu
pare manifestată de către consiliul 
de conducere al acestei gospodării a 
făcut ca pînă acum să se are doar 
48 ha din cele aproape 900 ha plani
ficate. Situații asemănătoare există 
și în gospodăriile colective din Răuți, 
Diniaș, Sînmartinu-Sîrbesc și altele.

Organele de partid, consiliile a- 
gricole raionale trebuie să ia mă
suri operative pentru ca paralel cu 
recoltatul și treieratul să se treacă 
cu toate forțele la efectuarea arătu
rilor de vară — baza recoltei anului 
viitor.

lon CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"
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Sortimente noi de oțeluri 
si laminate
3

Oțelarii de la Combinatele side
rurgice Hunedoara și Reșița au dat 
de la începutul anului peste sarci
nile de plan mai mult de 80 000 
tone de oțel. Paralel 
producției de metal, 
îmbogățesc continuu 
mentelor de oțeluri și 
cesare
mașini și altor 
naționale.

Cu sprijinul 
litate, oțelarii
borat și produs, în cursul acestui 
an, oțeluri destinate fabricării sa
pelor de foraj la mari adîncimi, oțe
luri înalt aliate pentru țevi anticoro- 
zive necesare industriei petrochimi
ce, iar cei de la Reșița au realizat 
oțeluri aliate destinate construcției 
de tractoare, autocamioane, 
pentru chimie, rulmenți etc.

în același timp, laminatorii 
trodus în fabricație noi tipuri
minate : profil rotund pentru țevi 
230—250 mm, platine, benzi, fier

PARIS 29. — Trimisul Agerpres, 
Mircea Moarcăș, transmite: Miercuri 
dimineața, membri ai delegației gu
vernamentale romîne în frunte cu 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, au vizitat 
centrul de cercetări atomice de la 
Saclay. La sosire, oaspeții romîni au 
fost întîmpinați de Pierre Taranger, 
administrator general ad-interim al 
Comisariatului pentru energia ato
mică al Franței, Jean Debiesse, di
rectorul centrului de studii din Sa
clay, și de numeroși cercetători 
științifici. în cinstea delegației ro
mîne, pe clădirea institutului au fost 
arborate drapelele romîn și francez, 
înalții oaspeți romîni au vizitat dife
rite sectoare ale acestui important 
centru de cercetări atomice. In 
timpul vizitei, specialiști francezi 
au dat explicații membrilor delega
ției. Oaspeții au semnat în cartea • 
de onoare.

La amiază tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu au fă
cut o vizită la sediul U.N.E.S.C.O., la 
invitația directorului general al a- 
'cestei organizații internaționale, 
René Maheu. La sosirea în-fața clă
dirii U.N.E.S.C.O., unde erau arbora
te drapelele O.N.U. și R. P. Romîne, 
oaspeții romîni au fost întîmpinați 
de René Maheu și de colaboratorii 
săi.

Au fost vizitate unele din sălile 
de lucru și amfiteatrul mare al se
diului U.N.E.S.C.O., unde au loc adu
nările generale ale organizației și 
diferite conferințe internaționale.

în sala Consiliului executiv, René 
Maheu a vorbit oaspeților despre ac
tivitatea și preocupările de viitor 
ale organizației, 
ral al 
vidență 
această

a evocat personalitatea remarcabilă 
a fostului reprezentant permanent al 
R. P. Romîne,’acad. Tudor Vianu.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a semnat în cartea de aur a 
U.N.E.S.C.O.

Directorul general al U.N.E.S.C.O.

a oferit apoi un.dejun în cinstea pre® 
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne.

în cursul după-amiezii, membri ai 
delegației guvernamentale romîne au 
vizitat castelul Versailles și parcul

gene- 
în e-

în excursia de 15 zile pe care o 
fac prin țară, 70 de studenți de la 
Institutul agronomic „Dr. Petru Gro
za“ din Cluj au vizitat ieri Capitala. 
Ei au trecut prin regiunile Crișana, 
Banat, Oltenia, București, s-au oprit 
la unele stațiuni experimentale și 
gospodării agricole de stat, unde au 
urmărit aplicarea unor metode agro
tehnice moderne,.s-au oprit la obiec
tive turistice importante cum sînt : 
Porțile de Fier și insula Ada Kaleh. 
In zilele următoare, acest grup va vi
zita stațiunea experimentală Dbbro- 
gea, G.A.S. Valea Călugărească, 
G.A.S. Codlea, G.A.S. Apold.

Vn alt grup de aproape 80 de stu
denți din același institut se 
tr-o excursie asemănătoare 
giunile Moldovei.
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I960 auPînă la sfîrșitul anului 

fost deschise 10 trasee pentru cole
tărie rapidă cu autovehicule. In 
anii care au urmat, acest sistem e- 
conomic și rapid de transport a luat o 
largă dezvoltare. La sfîrșitul anu
lui 1963, în întreaga țară I.R.T.A. de
servea un număr de 63 trasee de cole- 
tărie-auto. în vederea . dirijării 
curselor auto pentru coletărie există 
unități speciale denumite „stații

&

Directorul
U.N.E.S.C.O. a scos 
rolul activ al Romîniei în 
organizație internațională și

în portul Galați au fost date în fo
losință noi spații de producție și 
mijloace mecanizate de mare randa
ment. A fost realizată o nouă rampă 
dotată cu macarale portal, care asi
gură întregul volum de operații si
multan la 3 nave maritime, o estaca
dă din beton de 410 m lungime la 
bazinul din docuri, înzestrată cu 
macarale portal și plutitoare și alte 
utilaje moderne, de mare randa
ment.

în prezent se execută lucrările de 
construcție și montaj la noi dane 
pentru traficul de apatită, prevăzute 
cu mijloace de manipulare directă 
a minereului din nave în vagoane, 
instalarea altor macarale mari etc. 
Pentru mecanizarea operațiilor de 
transport, în ultimii 5 ani docherii 
gălățeni au primit 60 tractoare, 100 
remorci, precum și un mare număr 
de mijloace mecanizate de transbor
date pe apă.

(Agerpres)

de coletărie și expediere a măr
furilor", unde sînt amenajate și ma
gazii de mărfuri. In țară sînt ampla
sate 110 asemenea stații. Ele deser
vesc orașele regionale, raionale și 
alte centre economice. Pentru o mai 
bună informare a beneficiarilor, 
I.R.T.A. a editat un mers al curse
lor de coletărie rapidă. De curînd 
au fost deschise ' alte două noi tra
see de coletărie rapidă : Craiova- 
București și Craiova-Petroșeni.

w&ș

La centrul de cercetări atomice de la Saclay
Telefoto : A.F.P,
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laaffiBl pe pelicula
„Fotografia omului e-o frunză / în 

care amintirile își țes/ nervurile șer
puitoare...“ Imaginea frunzei ce pă
strează cu emoție amintirile el o 
reia într-o altă poezie : „Inimă te 
las să pleci / călătoare într-o frun
ză / pe nervurile poteci...“ spune tî- 
nărul poet Cezar Baltag în una din 
poeziile sale.

Răsfoind încă o dată volumul lui 
recent apărut, „Vis planetar“, m-am 
luat cu gîndurile într-o călătorie a- 
semănătoare, o călătorie în acea 
„frunză" înzestrată cu memorie și 
nemurire, care este pelicula cinema
tografică. Acum cînd aniversăm 
douăzeci de ani de la eliberarea pa
triei, o călătorie în peliculă de-a 
lungul anilor e prilej de meditație și 
emoție.

Am petrecut ceasuri în fața mesei 
de montaj la Studioul „Al. Sahia“ 
ca și la Arhiva Națională de filme. 
Pe ecranul mic cît o foaie de caiet 
școlar s-au perindat sub ochii mei 
oameni, întîmplări, evenimente. Cu 
deosebire m-au interesat recunoaș
terile, în diverse jurnale de actuali
tăți, în filme documentare ca și în 
pelicule needitate, a unor oameni 
surprinși cu diferite prilejuri, a u- 
nor colectivități.

Iată, de pildă, la uzina „Vulcan“ 
din București alăturate imagini 
cente cu altele de acum 17—18 
Vezi o hală uriașă modernă, cu 
laje la nivelul tehnicii actuale.

...O altă imagine vine din trecut : 
iată, a căzut un drug de metal a- 
prins. Cu un clește lung un munci
tor apucă materia în flăcări și o ri
dică. Te întristează lipsa de dotare 
tehnică, dar îți provoacă admirație 
mișcarea îndemînatică, elegantă și 
sigură a omului. Aparatul se mută 
spre gura de infern a unui cup
tor. în prim plan spatele gol, e- 
norm ! al unui tînăr. Se răsucește 
muncind și-i poți vedea fața, ochii 
strălucitori. încă un salt : ima
gini filmate anul acesta. Același 
muncitor, Victor Tat, forjor, dirijînd 
de la distanță un ciocan pneumatic 
de trei tone. Condițiile de muncă

re- 
ani. 
uti-

sînt greu de comparat între ele ; e 
vorba de un salt tehnic considerabil. 
Alături de această constatare, emo
ționantă, a creșterii industriei noas
tre în anii socialismului, este emo
ționantă și imaginea acestui munci
tor îmbrățișat de lumina peliculei 
la un interval de aproape două de
cenii. Timpul l-a modelat spre ma
turitate, a îndulcit asprimea feței.

Tot la uzina „Vulcan" din Capi
tală muncește și Romulus Cristea. 
Pe el pelicula îl înfățișează în urmă 
cu 17 ani la un strung rudimentar și 
gălăgios. Bărbatul tînăr, ce pare roș
covan, cu ochi mari, atenți, măsoa
ră cu un șubler o piesă. Iată-1 astăzi 
înconjurat de cîțiva elevi ai școlii 
profesionale de pe lîngă uzină. Ce
lor mici li se pare firesc totul, pri
vesc liniștiți, ca pe o cunoștință, 
strungul-carusel ce poate prelucra 
piese în greutate pînă la zece tone. 
Lor le-ar veni greu să creadă, spune 
comentatorul jurnalului de actuali
tăți, că pe vremuri marca uzinei a 
fost bătută cu ciocanul.

Cu „veteranul“ Romulus Cristea 
am stat de vorbă la el acasă, urmă
riți de ochii țintuiți a numeroase 
păsări împăiate, vînate de gazdă 
de-a lungul anilor. Acum, cu „bătrî- 
nețea“, vînătorul s-a tras pe lîngă 
lacuri, la pescuit.

Văd o fotografie a unui flăcău a- 
rătos. „E băiatul meu — spune Cris
tea“. Căsătorit; de doi ani am rămas 
singur cu nevasta; •

— Vasile e singurul copil ?
— Da. Aș fi vrut să am mai mulți. 

Uite, că 
la unul, 
nie : noi

— De

nu ne-am învrednicit decît 
Tatăl meu a fost mai har
am fost treisprezece copii... 
cînd lucrați la „Vulcan“ ?

— Din 1918. Atunci am intrat u- 
cenic. Venisem pe jos din Pucioasa. 
Tata a murit în Moldova, pe timpul 
primului război. Curînd ne-a lăsat 
și mama, la ultima naștere. Dacă 
trăiau erau a treia pereche de ge-

de primă impor- 
ce se folosesc 
vertiginos. Pentru 
asupra activității

Ce lucrări legate de gos
podărirea apelor sînt în curs de 
realizare sau prevăzute pentru 
viitorul apropiat ?

Deși două treimi din suprafața glo
bului este acoperită de oceane și 
mări, azi' în toate țările din lume și 
mai ales în cele dezvoltate, asigura
rea apei potabile și industriale a de
venit o problemă 
tanță. Cantitățile 
cresc într-un ritm 
a informa cititorii 
care se desfășoară în țara noastră în 
acest domeniu, redactorul ziarului 
nostru. Al. Plăieșu, a avut o convor
bire cu ing. Vasile Chiriac, vicepre
ședinte al Corriitetului de Stat al 
Apelor.

Ce ne 
creșterea 
măsurile 
rea lui ?

Ritmul intens de dezvoltare a eco
nomiei se reflectă și în creșterea 
permanentă a consumului de apă 
pentru satisfacerea necesităților spo
rite ale populației, industriei și agri
culturii. în 1963 s-a consumat de 
peste șase ori mai multă apă decît 
înainte de eliberare. în următorii 
15—20 de ani se prevede ca consu
mul de apă să se mărească, față de 
cel existent, de încă 6 ori.

puteți spune despre 
consumului de apă și 
luate pentru satisface

Pot fi menționate toate lucrările 
de alimentare cu apă. canalizare și 
epurare pentru centrele urbane și 
rurale, amenajările de alimentare cu 
apă pentru unități agricole, lucrările 
de îndiguire,. desecări și irigații din 
Lunca Dunării.și pe rîurile interioa
re, precum și amenajările hidroteh
nice pentru alimentarea cu apă sau 
ferirea de inundații a unor cen
tre
Reșița, Hunedoara, Baia Mare, 
Iași, București etc. în prezent se a- 
cordă o atenție deosebită studierii și 
realizării de sisteme hidrotehnice 
complexe, care să asigure apa nece
sară pentru diferite folosințe. Prin
tre principalele lucrări trebuie men
ționat în primul rînd sistemul Vi- 
draru, în curs de execuție pe rîul 
Argeș, care urmărește punerea în 
valoare a resurselor hidroenergetice 
ale acestui rîu, combaterea inun
dațiilor, alimentarea cu apă potabilă

industriale în dezvoltare ca 
Hunedoara, Baia

ri industrială, precum și o mare ex
tindere a suprafețelor irigate. Se pot 
menționa și sistemele complexe în 
exploatare : Teliuc pe rîul Cerna și 
Secul pe rîul Bîrzava, Strîmtori pe 
rîul Firiza, Bahlui pe afluenții rîu- 
lui Bahlui și altele. S-au început lu
crări de studii și proiectare în sco
pul creării de acumulări complexe 
în vederea regularizării debitelor pe 
rîurile Prahova și Ialomița, care ur
mează să asigure apa necesară 
grupului industrial Ploiești-sud și 
pentru extinderea suprafețelor iriga
te ; Jiul de vest — pentru alimen
tarea cu apă potabilă și industrială 
a zonei miniere aferente ; Jiul infe-- 
rior pentru aprovizionarea cu apă 
industrială a complexului industria’ 
Craiova și producerea de energie e- 
lectrică ; Crișul Repede — pentru a- 
limentarea cu apă potabilă și indus
trială a zonei Oradea etc.

Iln ce stadiu se află lucrările 
hidrotehnice din Lunca și Delta 
Dunării ?

în ultimii ani, în țara noastră s-au 
realizat importante lucrări hidroa-

La gospodăria agricolă colectivă din Periam, raionul Sînnicolau Mare, se irigă, cu ajutorul agregatelor de 
aspersiune, o parte din terenul cultivat cu porumb

meliorative, destinate apărării tere
nurilor inundabile și mlăștinoase 
împotriva excesului de apă, precum 
și pentru extinderea irigațiilor. Avem 
astăzi în total circa 900 000 ha tere
nuri apărate împotriva inundații
lor și aproape 600 000 ha su
prafețe desecate. în cadrul lucră
rilor hidroameliorative, un loc im
portant îl ocupă sistemele din Lun
ca și Delta Dunării. în regim na
tural, terenurile foarte productive 
din această zonă sînt expuse inun
dațiilor și ridicării nivelului apelor 
freatice, ceea ce dăunează culturi
lor agricole. în acțiunea începută 
pentru scoaterea de sub inundații a 
celor 430 000 ha prevăzute în pla
nul de amenajare, la sfîrșitul a- 
nului 1962 erau îndiguite circa 101 000 
ha, din care pe circa 40 000 ha s-au 
introdus și irigațiile. în continuare, 
în anul 1963, s-au îndiguit încă 
97 000 ha. Pînă în primăvara anului 
1964 au mai fost scoase de sub inun-

(Continuare în pag. IV-a)

(Continuare în pag. V-a)
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Formația de călușari a căminului cultural din Frumoasa, regiunea Banat Foto Gh. Vințilă

CORNEL MEDREA
ARTISTUL Șl OMUL

INTERVIUL

nostru

cîntecului, dansului
portului popular

în aceste zile, artiștii amatori din 
mai multe regiuni ale țării se pre
gătesc în vederea unei importante 
manifestări cultural-artistice : Festi
valul cîntecului, dansului și portului 
popular, care se va desfășura în 
cîteva stațiuni de odihnă. 'Eveniment 
deosebit ca amploare și semnifica
ție, înscriindu-șe printre acțiunile 
consacrate sărbătoririi celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării, festiva
lul acesta succedo altor manifestări 
care s-au bucüiat de un larg ecou 
(cum au fost Festivalul filmului ro- 
mînesc, Festivalul de muzică ușoară' 
de la Mamaia), fiind menit să dea 
o imagine a frumuseților folclorului 
nostru, să Teflecte dezvoltarea, ma
turizarea mișcării artistice de ama
tori. Un redactor al ziarului nos
tru l-a rugat pe artistul emerit 
D. D. Botez, membru în Consiliul a- 
șezămintelor culturale, să răspundă 
la cîteva întrebări privind organiza
rea și desfășurarea festivalului.

I Prima întrebare s-a referit la 
semnificația acestei manifestări și 
la forțele artistice care vor apărea

) pe scenele festivalului.

Festivalul are menirea să pre
zinte publicului aflat în stațiunile de 
odihnă un tablou cît mai cuprinzător 
al artei populare din diferite re
giuni ale țării, în interpretarea ce
lor mai valoroase echipe artistice de 
amatori — ne-a spus D. D. Botez. 
Cel de-al VII-lea concurs, în care 
sînt antrenate acum formațiile mu- 
zical-coregrafice, a reliefat puternic 
nivelul înalt la care a ajuns astăzi 
mișcarea artistică de amatori, în 
condițiile deosebit de prielnice care-i 
sînt asigurate în țara noastră. Mili
oane de spectatori de la. orașe și sate 
au putut să participe la minunatele 
programe artistice prezentate în di
feritele faze ale concursului. Pentru 
a se da posibilitatea unui public cît 
mai larg să cunoască creațiile valo
roase ale artiștilor amatori, în fieca
re regiune au fost formate mari an
sambluri folclorice, alcătuite din cele 
mai bune echipe și soliști. Ele cu
prind formații de dansuri, orchestre 
de muzică populară, grupuri vo
cale, soliști vocali, instrumentiști și 
dansatori. Aceste ansambluri pre
zintă adesea spectacole atît în regiu
nea respectivă, cît și în țară, spec
tacole variate și omogene în același 
timp, capabile să satisfacă cele mai 
înalte exigențe și care păstrează în
treaga spontaneitate și prospețime a 
artei populare. Caracterul larg de 
masă al artei amatoare constituie 
unul din aspectele semnificative ale 
succesului revoluției noastre cultu
rale, ilustrează grăitor posibilită
țile largi oferite astăzi afirmării ta
lentelor. Cu participarea unora din
tre- aceste ansambluri folclorice. Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă organizează în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei Festivalul cîntecului, 
dansului și portului popular, care 
se va desfășura în stațiuni de

Intre 10 — 18 august

FAZA FINALĂ A CELUI DE-AL VII LEA CONCURS 

AL FORMAȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI
S-a încheiat faza interregiona

lă a celui de-al VII-lea Concurs 
al formațiilor artistice de ama
tori de la orașe și sate. Cu acest 
prilej, în șapte mari orașe ale țării 
au prezentat spectacole 328 de for
mații cu aproape 20 000 artiști ama
tori, vizionate de un mare număr de 
spectatori. In diferitele faze ale con
cursului care s-au desfășurat pînă 
acum s-au întrecut in măiestrie 
peste 28 000 de formații artistice

Festivalul

odihnă. Această mare manifestare 
de masă va oferi oamenilor mun
cii aflați la odihnă o spectacu
loasă desfășurare a valorilor nepie
ritoare ale artei noastre populare, a 
talentului creatorilor și interpreților 
ei.

ICînd și unde se va desfășura 
festivalul ?

Festivalul începe, după cum s-a 
mai anunțat, la 2 august, și ține 
pînă la 9 august. El va avea loc în 
stațiuni de pe litoral și de pe Valea 
Prahovei. Mai precis, la teatrele de 
vară din Mamaia și Eforie Nord, la 
casele de cultură din Predeal și Si
naia, precum și la Teatrul de stat și 
sala sporturilor din Constanța. La 
spectacole participă ansamblurile fol
clorice din regiunile Brașov, Mara
mureș, Ploiești, Oltenia, Banat, Ar
geș, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Dobrogea, Suceava. Un punct de a- 
tracție deosebit îl va constitui pre
zența la această manifestare a An
samblului folcloric laureat al Festi
valului internațional de folclor de 
la Cairo. în cele opt zile, pe fie
care dintre scenele festivalului vor 
apărea aproape 1 200 de artiști ama
tori.

ICe vor vedea spectatorii festi- 
valului ?

Programul variat are în vedere 
prezentarea muzicii, dansului și por
tului popular, lucrări din folclorul 
vechi, precum și piese muzical-core- 
grafice inspirate din realitățile de 
astăzi, care oglindesc dragostea față 
de partid și de patrie, bucuria mun
cii și vieții noi ; în repertoriu figu
rează autentice comori artistice ce 
oglindesc fantezia creatoare, fru
musețea, forța și prospețimea spiri
tuală a poporului nostru. Totodată, 
spectatorii vor putea admira măies
tria interpretativă a unora din
tre cei mai talentați artiști a- 
matori. Pe scenele festivalului se 
vor perinda formații artistice de mai 
multe ori laureate ale unor con
cursuri pe țară. Printre altele, pu
blicul va vedea echipele de dansuri 
din Dăișoara (Brașov), Jitia (Plo
iești). Negrești (Oaș), călușarii din 
Pădureții de Argeș, dansul fetelor 
de la Căpîlna, nunta din Lueriu ; 
vor asculta țipurituri din Oaș, cîn- 
tece interpretate de orchestrele de 
muzică populară ale caselor de cul
tură din Sighet și Făget, iar artiștii 
amatori din regiunea Suceava vor 
prezenta datini și obiceiuri străvechi 
— capra, căluțul, precum și comori 
ale nouluț nostru folclor. Fiecare spec
tacol, de circa două ore, va fi susți
nut de ansamblul folcloric al unei 
regiuni. Și fiecare și-a ales un reper
toriu reprezentativ pentru regiunea 
respectivă. Astfel, de-a lungul celor 
opt seri ale festivalului, spectatorii 
vor face cunoștință cu unele dintre 
cele mai originale și mai frumoase 
creații folclorice din țara noastră.

ale căminelor culturale, sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Muncitor, coo
perativelor meșteșugărești.

Repertoriul variat al artiștilor a- 
matori a cuprins lucrări cu tema
tică contemporană, prelucrări de 
folclor, precum și piese din reper
toriul clasic național și universal.

Faza finală a concursului se va 
desfășura la București între 10 și 18 
august.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ 
CONTEMPORANĂ ROMfNEASCĂ

în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, Galeria 
de artă a Muzeului Brukenthal a 
organizat expoziția „Omul nou în 
grafica contemporană romînească“. 
Sînt expuse lucrări realizate — în 
tehnica gravurii în lemn, linoleum, 
metal, litografii, monotipuri — de 
artiștii: Corina Bein Angheluță, 
Gheorghe Boțan, Geta Brătescu, 
Vasile Celmare, Eva Cerbu, Marcel 
Chirnoagă, Cornelia Daneț, Emilia 
Dumitrescu, Ana Iliuț, Nicolae 
Iorga, Simion Iuca, Gheorghe 
Ivancenco, Vasile Kazar, Puia Ma- 
stchievici, Gheorghe Naum, Iulian 
Olariu, Marcel Olinescu, Stelian 
Panțu, Jules Perahim, Mariana Pe
tr așcu, Gy Szabo Bela, Iosif Tell- 
mann și Traian Vasai. Expoziția a 
fost inaugurată la Sighișoara, în 
sala de festivități a casei raionale 
de cultură. Avînd caracter itinerant, 
expoziția urmează să fie deschisă 
apoi la Mediaș și stațiunea Pălti
niș.

0 SĂPTĂMÎNĂ DE POEZIE
La răscrucea dintre realitate și 

vis înnoitor joacă ielele poeziei. 
Acolo poeții își pierd capul sau își 
cîștigă laurii. Cei care se pierd în 
vis nu se mai întorc. Cei care alune
că pe panta unei atitudini conserva
toare în fața realității devin medio
cri. Numai cei care împletesc ful
ger din vise și realitate pot spera să 
călărească furtuna zburînd spre cul
mile nemuririi chezășuite de cuge
tul omenesc.

Dar pentru aceasta trebuie priel
nic să fie și timpul. Iar timpul nos
tru, frămîntat și avîntat, este de o 
mie de ori prielnic. Țara noastră de 
20 de ani urcă pe coasta ce duce că- 
.tre comunism, altoind pe tulpini 
străbune creanga cu roade de aur a 
muncii eliberate de jaf și exploata
re. Intr-un astfel de anotimp, cu 
primăvara drept emblemă, poezia la 
noi se găsește acasă la ea. La fiecare 
pas, noul oferă substanță creației 
artistice. Iar acești 20 de ani au con
stituit un răstimp și îndestulător și 
bogat ca poeții noștri să escaladeze 
spre înălțimi pe harta sufletească a 
unui popor ce veacuri de-a rîndul 
a gîndit în basme și a vorbit în po
ezie.

In cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării patriei va avea loc 
«Săptămîna poeziei», din primul pă
trar al lunii august 1964. O săptămi- 
nă de poezie nu e, desigur, decît un 
eveniment simbolic. Căci viața noas
tră întreagă este presărată de poezie. 
Poeții noștri, scăldîndu-se în rîul 
mare al vieții noi, de la nesfîrșitele 
ogoare la hidrocentralele electrice 
scăpărînd de energie, de la munci
torul din subterana minei de cărbuni 
la neobositul activist de partid pe 
ploaie și arșiță în toate colțurile ță
rii, de la splendorile mării la subli
mul crestelor muntelui și de la ini
mile feciorelnice la cugetul "înaripat 
al învățaților, sînt chemați să cear
nă zi și noapte grăunțele de metal 
scump din trudă prin trudă și să 
facă să sclipească în razele visului- 
giuvaerele faptelor.

Ce ne-au dat 20 de ani de poezie 
în țara eliberată ? Ne-au dat un cli
mat poetic nou, un relief surprinză
tor, abrupt în vîrfuri, dar legat prin 
rădăcini cu trecutul și prezentul.

Această poezie nouă — continuînd 
marile tradiții ale literaturii noas
tre — este legată prin mii de fibre 
comunicînd subteran și mii de foi

Un artist ca sculptorul Medrea se 
poate spune că făcea parte din te
meliile înseși ale plasticii romî- 
nești. Coborînd muntele dinspre 
plaiurile Sarmisegetuzei, olimpian 
atlet cu o minte sănătoasă, fără 
complicații false, părea ursit să fie 
sculptor ; un sculptor fără osten

tație, solemn fără emfază.
Artistul și omul, cu vocea lui cal

dă și puternică de bas, s-au impus 
de la început, legînd o frumoasă și 
nezgomotoasă prietenie cu marele 
sculptor Dimitrie Paciurea, cel lipsit 
de alți prieteni. Taciturn, laconic, 
s-a apropiat cu dragoste și cu dis- 
cernămînt de opera acestuia, pe 
care a continuat-o cu o distinctă 
personalitate, transmițînd-o celor 
mai tineri : asta, într-o epocă în care 
dominau dregătorii monumentelor de 
cimitir, reprezentînd văduve deplo
rabile și comersanți în redingotă.

Sculptor de atelier și nu de cafe
nea, Cornel Medrea a înfăptuit o 
operă de autentică substanță ; astfel 
Dragoș Vodă, Avram Iancu, luptă-
torul ardelean. Vasile Lucaci, Coș- 
buc și-au găsit, prin el, imaginea 
cea mai firească și expresivă, cîte- 
odată chiar cu accente de măreție.

Portretist sobru, de concepția 
sculpturii romane, ca în nobila re
prezentare a pictorului Petrașcu, a 
lui Marius Bunescu, a lui Aristide 
Demetriad, el a plăsmuit de aseme
nea tulburătorul vifor ce trece prin 
monumentul lui Delavrancea.

A afirmat, în sculptura noastră, în 
basorelief sau în ronde-bosse, o

Culegeri ale cercurilor literare LUCIA DEMETRIUS:
Culegerile literare ce apar periodic 

sub egida caselor regionale ale cre
ației populare ne dau o imagine a 
bogatei și variatei activități ce se 
desfășoară în cercurile literare din 
întreprinderi, instituții, case de cul
tură din întreaga tară. De curînd au 
apărut noi culegeri: „Pagini literare’, 
volum tipărit de Casa regională a 
creafiei populare Bacău, și ,‘.Caiet li
terar", scos de Casa creației populare 
din Capitală. Sînt înmănuncheate 
versuri, schite, povestiri ale- unor 
membri ai cercurilor literare ale că
ror semnături le-am mai întîlnit în 
diverse publicații regionale sau cen

Mihai BENIUC

grăind ca într-o pădure de milioa
nele de oameni de azi, cărora socia
lismul le-a rupt de pe piept și mîini, 
din minte și inimă cătușele neștiin- 
ței. Ceea ce înainte mulți aflau doar 
din fluier și cimpoi, din scripcă 
și din gura cîntărețului, doina și 
cîntecul bătrînesc, duioșia emines
ciană, revolta lui Coșbuc, azi în- 
fioară și străluminează din fila ti
părită în mii, în zeci și sute de mii 
de exemplare de cărți ce au luat lo
cul de cinste alături de modestul ca
lendar.

Lumina cea nouă a cîntecului au 
adus-o poeții de azi. care au înțeles 

rostul epocii deschise de comuniști. 
Scriitori aparținînd generațiilor mai 
vîrstnice sau tinere talente înflorite 
sub stindardele zodiei contemporane, 
ei cu toții au contribuit la logodirea 
visului cu realitatea vremii noastre.

Sînt foarte deosebiți unii de alții ? 
Acesta este de fapt meritul lor. Ii 
unesc idealurile și îi despart trăsă
turile personale. Tocmai prin aceas
ta sînt ai epocii noastre, ai comu
nismului promotor al personalității 
umane multilateral dezvoltate. Ei 
sînt ca pomii aceleiași vaste livezi 
cu imprevizibile fructe, ori tri
buni al aceleiași vremi, dar fie

categorică înțelegere a volumului, 
un sens plastic neîndoielnic. Dacă 
părea că se înrudește cu meșterii 
daci de la Adamclissi, sculptura lui 
Medrea respira uneori un sentiment 
de doină, răscolitor, înduioșat. Iar 
în anii noștri, el a înfățișat cu băr
băție victimele lui 1907, țăranii pe 
care i-a reprezentat într-un amplu 
monument. Alte lucrări de acest fel, 
pe care le imaginase în trecut, Mo
numentul îndrăzneț al Aviatorilor, 
nu l-au fost încredințate, acest 
sculptor cu vocația monumentalului 
negăsind prilej, în atmosfera de a- 
tunci, să se manifeste pe măsura 
puterilor sale.

Artist al poporului în sensul cel 
mai profund, el se silea, prin tot ce 
a creat în acești ani, să răspundă 
năzuințelor generoase ale prezentu
lui. Muzeul care-i poartă numele, 
creat în anii noștri, ca și alte mu
zee din țară, în Capitală și în alte 
orașe, la Constanța, de pildă, întru
nesc numeroase lucrări care atestă 
activitatea bogată dusă de artist în 
ultimele două decenii.

Cei care l-am fost elevi, sculpto
rii mal tineri care am învățat de la 
el, nu uităm că Medrea a fost un 
profesor îndrăgit de elevi, generos 
și larg cuprinzător în concepția des
pre studiu, acordînd deplină liber
tate, într-un cadru de preocupări 
serioase, în care oficia solemn. O- 
pera lui plină de demnitate va durq 
în conștiința artiștilor și publicului 
nostru.

Ion VLAD

trale, precum și ale unor tinere con
deie, aflate la început de drum.

Chiar dacă nu toate lucrările sînt 
realizate la același nivel artistic, 
simfi în paginile acestor culegeri 
suflul realității noi din patria noastră, 
ai sentimentul unui nemijlocit con
tact cu viafa, cu gîndurile și pre
ocupările făurarilor noii imagini a 
tării. Se remarcă, de asemenea, pre
ocuparea de a se realiza un aspect 
grafic mai atrăgător. în acest sens 
merită semnalată ideea de a ilustra 
paginile „Caietului literar” cu repro
duceri ale unor lucrări de grafică și 
pictură realizate de membri al cercu
rilor plastice ale unor case de cul
tură din Capitală.

care cu personalitatea sa. în
drumați de partid, ei au învă
țat să iubească idealurile mari 
umaniste înălțate sub steagul re
voluției proletare ; să cunoască 
populația și țara în care trăiesc, 
să-i cinstească trecutul, să lu
creze în prezent și să privească spre 
viitor ; să cunoască viața, să caute 
omenia din om și să comunice cu 
oamenii.

Căci poezia nu poate fi decît co
municare și dialog. Ovidiu spunea, 
cînd era exilat la Tomis, că nu poate 
concepe cîntecele sale ca pe niște 
dansatoare jucînd în întuneric. Azi 
în fața scenei sînt mii și milioane de 
oameni iar mulți nici nu-s de față : 
vin dinspre viitor. Balerina are pen
tru cine-și desfășura arta.

Dacă Ovidiu n-a înțeles să scrie 
pentru sertar, cu atît mai mult poe
ții noștri de azi, dintre care majori
tatea au pus mîna pe condei în ul
timii 20 de ani, au înțeles că ei vor
besc celor de azi și prin aceștia ce
lor de mîine.

Un realism proaspăt, cu o tonali
tate majoră, entuziast și comuni
cativ, setos de descoperiri și inova
ții caracterizează poezia noastră 
nouă. Ea nu este un curent, ci o miș
care largă, în care încercarea veche 
și tentativa nouă se zbat să cuprindă 
o experiență de viață mult mai co- 
vîrșitoare decît posibilitățile de ex
presie imediată aflate de-a gata. In 
aceste condiții, realismul socialist 
devine un concept viu, o largă că
lăuză spre noul conținut și spre noile 
forme originale pe care le caută poe
tul ce are o singură stea polară în 
multiplele sale întreprinderi lite
rare : credința în victoria comunis
mului. Acest lucru se simte de la un 
capăt la altul în poezia noastră de 
azi, de la faimoasa „Cîntare omului“ 
a lui Arghezi, la primele licăriri ce 
le oferă cititorilor razele abia spin- 
tecînd orizontul ale noilor poeme a- 
părute în colecția „Luceafărul“.

Săptămîna poeziei, organizată de 
Uniunea Scriitorilor, în colaborare 
cu Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și cu Radioteleviziunea, cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării, va fi un nou prilej pen
tru zeci și zeci de poeți, vîrstnici și 
tineri, porniți în toate regiunile țării, 
să-și reîntîlnească nenumărații citi
tori avizi de frumos, și împreună cu 
ei să cinstească realizările muncii 
și ale creației — înfrățite în socia
lism.

Victorie (Ultima lucrare a sculptorului C. MEDREAJ

„T E A
Scriitoare laborioasă și multilate

rală, Lucia Demetrius a abordat cu 
egal interes romanul, nuvela, am
plul reportaj și teatrul. In teatru, 
personalitatea ei s-a impus șl s-a 
definit cu pregnanță, ilustrîndu-se 
prin profunzimea cu care reușește 
să investigheze procesul transfor
mării conștiințelor în cadrul reali
tății socialiste. Aceasta este, de alt
fel, tema preferată a scriitoarei și 
recentul volum de „Teatru", apărut 
la Editura pentru literatură, sublinia
ză preocuparea Luciei Demetrius 
pentru descifrarea în împrejurări șl 
medii foarte diferite a aspectelor 
esențiale ale luptei dintre vechi și 
nou pe planul conștiinței.

Piesa care a marcat înscrierea 
prozatoarei în rîndurile dramaturgi
lor fruntași a fost „Cumpăna" — da
tată 1949. Ea este una dintre cele 
dlntîi lucrări ale dramaturgiei noas
tre realist-socialiste. Reușita scriitoa
rei constă mai întîi în surprinderea 
atmosferei autentice a momentului 
naționalizării într-o mare uzină, pre
cum și în crearea unui personaj re
liefat : muncitorul comunist Anton. 
De altfel, în realizarea unor astfel de 
personaje viguroase, pline de forța 
vieții, apte de a reține atenția spec
tatorului, stă o trăsătură distinctivă 
a personalității scriitoricești a Luciei 
Demetrius. în cadrul unei severe ar
hitecturi dramatice, scriitoarea dese
nează cu siguranță profiluri bine 
conturate, vădind totodată un fin ta
lent de analist.

Eroii Luciei Demetrius se definesc 
îndeosebi prin caracterul polemic 
ascuțit al situațiilor în care sînt an
gajați, pentru că, așa cum s-a mai

H. H. CATARG! Colectiviști Ia masă

spus, fiecare piesă a Luciei Deme
trius reprezintă, totodată, o vie dez
batere ideologică. O asemenea dez
batere străbate lucrările „Trei gene
rații" și „Arborele genealogic". Pie
sele pun în lumină, cu artă, procesul 
de alienare spirituală specific lumii 
vechi și, prin opoziție, forța regen’ 
ratoare a societății socialiste, cafe 
acordă individului demnitatea și res
tabilește criteriul esențial al valorii: 
munca. Aceste piese afirmă, de ase
menea, virtuțile de portretist ale au
toarei — de care aminteam mai 
înainte — și se remarcă prin șlefui
rea migăloasă a limbii literare.

Strîns legată de actualitate, în 
diverse aspecte ale ei, Lucia: De
metrius s-a apropiat cu interes și 
de fenomenele revoluției socialiste 
la sate. Piesa „Vlaicu și feciorii lui* 
constituie o mărturie a acestei pre
ocupări. Personajul central, Vlaicu, 
trăiește drama înstrăinării lui de lu
mea satului actual, dar apoi revine 
„în rîndul lumii". Acest profund pro
ces de transformare morală este ur
mărit cu o bună cunoaștere a psiho
logiei țărănești. Poate că unele si
tuații ni se par la o nouă lectură a 
piesei străbătute de o notă didacti
că, ceea ce distonează cu cadrul 
general de autenticitate. Volumul 
se încheie cu piesa „întoarcerea 
din vis", care marchează o expe
riență artistică interesantă, soldată 
însă cu rezultate inegale.

în ansamblu, volumul Luciei De
metrius atestă încă o dată valoarea 
unei opere dramatice care se înscrie 
cu cinste în patrimoniul literaturii 
noastre noi.

Dinu SĂRARU
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Pe harta marii întreceri so
cialiste desfășurate în cin
stea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, 
marile șantiere ocupă un loc 
de seamă. înfăptuind politi
ca partidului, muncind cu 
rodnicie pentru a da viață 
importantelor prevederi ale 
planurilor de investiții pe a- 
cest an,—plan menit să spo
rească potențialul economic 
al țării, să ne facă patria mai 
bogată și mai frumoasă, — 
colectivele de constructori și 
montori de pe marile șantie
re ale țării înscriu în aceste 
zile realizări deosebite pe 
panourile întrecerii. Dorința 
de a întîmpina marea sărbă
toare cu succese cît mai bo
gate se concretizează aici în 
strădaniile neobosite ale 
muncitorilor constructori și 
montori, ale tehnicienilor, 
inginerilor și proiectanților 
de a imprima lucrărilor un 
ritm tot mai viu, de a scurta 
Ia maximum termenele de 
execuție înscrise în grafice, 
de a asigura, odată cu a- 
ceasla, o calitate exemplară 
a lucrului și O bună gospo
dărire a materialelor și a 
importantelor fonduri bă
nești încredințate șantiere
lor.

în cursul acestei săptămîni 
corespondenții noștri au vi
zitat cîteva din marile șan
tiere ale țării, urmărind 
mersul întrecerii. în pagina 
de față redăm o parte din 
constatările făcute cu acest 
prilej.

LA
MARILE

A N T I E R JE__
Hidrocentrala „16 Februarie"

® ©Constructorii ra
parti

Ne aflăm în mijlocul harniciloi 
constructori care dau viață marelui 
obiectiv energetic al țării : hidrocen
trala „16 Februarie" de pe Argeș. 
Barajul, unul din locurile principale 
de muncă ale șantierului, capătă 
văzînd cu ochii contururi tot mai 
clare. După cum este cunoscut, ba
rajul va avea înălțimea de 165 me
tri ; în prezent, în unele puncte ale 
barajului s-a atins circa 50 metri.

Lucrarea de betonare a barajului 
este încredințată la 3 schimburi, an
trenate într-o pasionantă întrecere. 
Timp de 4 luni a fost în frunte schim
bul condus de inginerul Adrian Po-

du t u i
povici și Vasile Moncea. Unul dintre 
betoniștii acestei formații de muncă, 
Ion Chiriac, a atins recent, în între
cerea în întîmpinarea marii sărbă
tori a eliberării patriei, un adevărat 
record : a turnat în „pieptul" bara
jului, în 8 ore, aproape 500 mc de 
beton.

în ziua de 25 iulie, schimbul con
dus de inginerul Emilian Șerbănescu 
și Stelian Mazilu a preluat ștafeta, 
situîndu-se în fruntea întrecerii. In
diferent care va fi cîștigătorul, un 
lucru este demn de reținut : în în
trecerea pe care o desfășoară cele 
3 schimburi, angajamentul luat în

Cu satisfacția angajamentelor îndeplinite. (La locul de muncă al brigăzii conduse de Alexandru Delciuc, 
de pe șantierul centralei electrice de termoficare Craiova. Brigada a terminat înainte de termen o lucrare 

importantă și a ținut să înscrie acest lucru pe unul din panourile întrecerii).
Foto : M. Andreescu

Centrala electrică de termoficare

Sub privirile grădinarilor da la Ișalnița, 
la poarta Craiovei, pe malul Jiului, a 
început cu doi ani și jumătate în urmă 
construcția centralei electrice de termo
ficare și a combinatului chimic, alcătuind 
laolaltă un gigant complex industrial, o- 
biectiv important al șesenalului. Peisajul 
obișnuit al acestor locuri a trecut repede 
printr-o uluitoare metamorfoză. Miile de 
constructori, ajutați de mașini moderne, 
au înălțat hale imense, coloane și insta
lații aeriene ce se întind pe zeci de hec
tare.

Anul acesta este un an hotărîtor în 
realizarea acestui obiectiv. După cum s-a 
mai anunțat, vor intra în funcțiune pri
mele capacități de producție ale combi
natului chimic. Pentru aceasta însă este 
nevoie de energie electrică și abur in
dustrial pe care le furnizează centrala e- 
lectrică de termoficare. Construcția ter
mocentralei trebuie deci să së desfășoare 
cu un pas înaintea combinatului.

Nu de .mult am asistat .la „solemnita
tea" terminării construcției barajului de 
pe Jiu, prin care se va asigura apa ne
cesară termocentralei. Printr-o priză, din 
capătul barajului, apa va trece prin de- 
cantoare și site pentru purificare și va a- 
junge în sală cazanelor. Aici, la 570 grade 
și la o' presiune de 138 de atmosfere, va 
pune în mișcare rotoarele turbinelor ; a- 
poi, aburu.l și apa, urmînd un drum com
plex, vor fi dirijate spre combinatul chi
mic.

Cu prilejul vizitei făcute ieri pe șan
tier, inginerul Ștefan Covaliu, directorul 
șantierului, né-a informat că lucrările la 
întreg circuitul' hidrotehnic au fost înche
iate acum cîteva zile.',,Oricînd putem da 
drumul apelor" — spune el.

Au fost terminate de asemenea o serie 
de- lucrări. la stația de transformare de 
110 kW. Obiectivul principal al construc
torilor este acum terminarea înainte de

termen a montajului la primul grup elec
trogen al centralei. Ne aflăm în sala ca
zanelor. Facem cunoștință cu maistrul 
montor Nicolae Mînzărescu ; lucrează de 
12 ani pe marile șantiere ale socialismu
lui. Alături de maistrul Constantin Cuțui, 
șeful de echipă Aurel Prunaru și de alfi 
constructori încercați, el a obținut aici la 
Craiova, adevărate recorduri. Montarea u- 
nui cazan avea ca termen prevăzut în gra
fic data de 1 august. Montajul a fost însă 
terminat cu 20 zile înainte de vreme. Cum 
a fost obținut acest succes ? Ne-a povestit 
aceasta inginerul Florian Stănescu. Oa
menii din echipa lui Mînzărescu — ne 
spune el — au dat dovadă nu numai de 
pricepere și stăpînire perfectă 
riei ci și de adevărat eroism : 
rea carcaselor cazanului, de 
lucrat cîte 15—16 ore înfr-o singură zi, 
căci la astfel de lucrări procesul de mon
taj nu poate fi întrerupt.

Un loc de frunte în întrecerea construc
torilor îl ocupă și echipele conduse de in
ginerul Artemin Vancă, care au montat o 
turbină cu 30 zile înainte de termenul în
scris în grafic. A fosf de asemenea termi
nată zilele acestea instalația mecanică și 
electrică de curățire a cenușei din ga
zele arse. Termenul inițial, de 6 luni, a 
fost redus la jumătate.

Un alt obiectiv important al șantieru
lui spre care s-au concentrat în ultimul 
timp eforturile constructorilor și montori- 
lor este buna gospodărire a cărbunelui. 
Descărcarea cărbunelui din vagoane, sfă
râmarea, concasarea, măcinarea și alimen
tarea arzătoarelor vor fi automatizate. La 
5 august — vestește o pancardă — pe 
șantiere vor sosi din Valea Motrului pri
mele cantități de cărbune. Maiștrii mon
tori Constantin Rebedia și Ion Manafu, 
care au condus lucrările pe acest șantier, 
nu sînt îngrijorați de apropierea acestui

termen. In cadrul întrecerii socialiste ei 
au raportat cu cîteva zile în urmă termi
narea în întregime a lucrărilor, Înfăptuind 
cu cinste politica partidului constructorii 
și montorii de pe șantier traduc în faptă 
angajamentele luate.

cinstea zilei de 23 August a fost de
pășit de pe acum. Constructorii ra
portează partidului că în corpul ba
rajului s-au turnat în plus, față de 
angajament, care prevedea turnarea 
a 5 000 mc de beton — încă 1000
mc.

Calitatea betoanelor a tost tot 
timpul un obiectiv central al întrece
rii constructorilor barajului. Atît pro
bele de laborator cît și producția de 
flux au o rezistență mult mai mare 
față de cea prescrisă în caietele de 
sarcini. La obținerea acestor realiză
ri, după cum afirmă conducătorii 
șantierului, au contribuit omogeniza
rea și disciplina muncii din cele 3 
schimburi, care formează acum un 
colectiv închegat. Eforturile celor de 
la baraj vor fi și mai temeinic spri
jinite prin intrarea în funcțiune, cu 
mult înainte de termen, a celei de-a 

ș doua macarale, care-i va ajuta să 
toarne cantități mult mai mari de 
beton decît pînă acum. De aseme- ‘ 
nea, pentru a se remedia la timp de
fecțiunile unor utilaje, în cadrul șan
tierului baraj a luat ființă un atelier 
specializat în confecționarea ser
pentinelor de răcire, un atelier de 
reparat vibratoare și altul de repa
rat unelte pneumatice.

...Coborîm cu chibla în uzina sub
terană, în lăcașul turbinelor, la a- 
dîncimea de 100 m, sub nivelul ape
lor Argeșului. Intîlnim în plină acti
vitate brigada lui Cismadi care a 
terminat de turnat iundațiile turbi
nelor numărul 1 și 2 cu mult înainte 
de data înscrisă în grafic. Șeiul lo
tului, inginerul Manole Stan, apre
ciază că betonul turnat „e ca o 
sticlă" — adică de cea mai bună 
calitate. în scopul accelerării lu
crărilor de betonare brigada dă 
o atenție deosebită bunei or
ganizări a muncii ; șefii de schim
buri se îngrijesc din timp de apro
vizionarea locurilor de muncă cu 
cele necesare — beton, cofraje, vi
bratoare și altele. Pentru a realiza 
betoane de calitate, brigada lui Cis
madi, ajutată de personalul tehnic 
al lotului, pune un mare accent pe 
pregătirea corespunzătoare a supra
feței de turnare, pe realizarea unei 
centrări corecte a cofrajelor și pe 
compactarea betonului — una din 
cele mai importante faze din lanțul 
de lucrări pe care le execută.

Buna 
mis ca 
să se 
fante.

După cum ne informează 
șui Anton Francise, secretarul comi
tetului de partid al grupului de șan
tiere, recent, în cadrul unei ședințe 
de lucru, s-a analizat stadiul între
cerii socialiste în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
A reieșit că în întrecere sînt antre
nați circa 7 600 constructori, că de 
la începutul anului productivitatea 
muncii a sporit cu mai bine de 9 la 
sută. în ce privește economiile peste 
plan, s-au realizat circa 4' milioane 
lei, față'de 2,5 milioane lei cît pre
vedea angajamentul luat. In ședința 
amintită s-au propus și o serie de 
măsuri pentru grăbirea lucrărilor la 
unele puncte de lucru unde există 
rămîneri în-urmă față de grafic.

organizare a muncii 
și la alte locuri de 
înregistreze realizări

a per- 
muncă 
impor-

tovară-

a mese- 
la ridica- 
pildă, au

Barajul începe să se întreacă cu muntele. (Pe șantierul hidrocentralei 
„16 Februarie“-Argeș. In fotografie : patru din constructorii fruntași ai 
barajului : inginerul Gheorghe Zaharia, maistrul Ludovic Melniciuc și 

șefii de brigadă Gheorghe Blănduță și Vasile Ghinuță)
Foto : P. Dumitrescu

„Școala" 
lui loan Bădița

La 38 de metri înălțime își fac loc 
printre dulgheri și fierari betoniști 
cîțiva oameni. Primul, inginerul Vir
gil Ilaș, controlor de calitate, mă
soară ici, măsoară dincolo. De fie
care dată spune: „Bine 1 Corect! 
Mai departe“. După el — loan Bă
dița, șeful brigăzii de fierari-beto- 
niști. Ține în mină schițele proiec
tului. Apoi, vin inginerii Nicolae 
Pantea, Ioan Buntea și Natalia Bun
tea.

Pe șantierul hidrocentralei Racova,
— a noua din „șiragul“ de pe Bistrița
— se recepționează armăturile de la 
cel mai înalt nivel : cadrul podului 
rulant. Pentru oamenii de aici nu 
este de mirare nici faptul că la 15 
aprilie se betona la cota zero, iar 
acum s-a ajuns la armăturile de la 
cota + 38, nici faptul că dulgherii 
lui Tudor Agavriloaie fac cofraje 
complicate care dau impresia unor 
sculpturi în lemn. Nu mai uimește 
nici faptul că loan Bădița și oamenii 
săi țes atît de repede și de frumos 
pînza deasă de fier-beton care dă 
trăinicie construcției. Toate acestea 
par lucruri firești, obișnuite.

S-a terminat recepția. Încă un 
examen a fost trecut cu brio de bri
gada fierarilor betoniști conduși de 
loan Bădița. Încă o victorie înscrisă 
în palmaresul brigăzii, acum în între
cerea în cinstea marii sărbători a 
eliberării.

Om al șantierelor, deși nu are de
cît 34 de ani, Bădița a lucrat la mai 
toate hidrocentralele de pe Bistrița. 
La șapte dintre ele a executat, de la 
pămînt la cota cea mai mare, toate 
armăturile, iar la două a fost chemat 
ca specialist pentru rezolvarea unor 
probleme deosebite.

60 de buni fierari betoniști au ab
solvit în ultimii ani „școala" lui loan 
Bădița. „Profesorul“ e tare bucuros 
cînd îi vede lucrînd bine. Constantin 
Pleșoianu, Dumitru Agoroaia, Mihai 
Crețulescu, loan Buntaș — unii din
tre fruntașii brigăzii, sînt cei care-l 
bucură cel mai mult. Ei sînt princi
palii autori ai economiei de 12 000 
kg fier-beton realizată aici, la Ra
cova, din aprilie și pînă acum ; ei 
sînt de asemenea cei care au făcut 
ca lucrarea să se înscrie în grafic, 
cei care îl fac pe exigentul controlor 
de calitate să spună mereu : „Bun I 
Corect ! Mai departe !“.

Inginerul Nicolae Pantea, șeful 
grupului de șantiere spune despre 
Bădița : „Pe la Racova și Gîrleni, 
unde este Bădița, aproape că nu am

Uzina de alumină

La termen și înaintea termenelor
La marginea orașului de pe Criș se 

înalță, intr-un ritm rapid, una dintre 
marile construcții ale șesenalului : Uzi
na de alumină din Oradea. Amplasată 
pe o suprafață de 16 ha, uzina își înal
ță de pe acum halele impunătoare. Ter
menul intrării în probe tehnologice a 
primelor agregate este binecunoscut de 
fiecare constructor de pe șantier. Prin 
îndeplinirea angajamentelor luate de 
constructori în cinstea zilei de 23 Au
gust, acest termen este acum scurtat cu 
două săptămîni.

Pe întregul șantier, la fiecare loc de 
muncă, întrecerea are unul și același 
obiectiv : scurtarea termenelor de exe- 
ctțție a lucrărilor.

— Cînd ne-am luat angajamentul în 
fața partidului — ne spune inginerul 
Gheorghe Gligor, șeful șantierului — 
am cîntărit bine fiecare cuvînt, fiecare 
cifră. £>i acum, pe baza rezultatelor ob
ținute, sintern siguri, că cuvîntul dat va 
fi îndeplinit în mod exemplar.

Am vizitat în aceste zile lotul zidari
lor, fierar-betoniștilor și dulgherilor. Aici 
am cunoscut pe zidarii din echipa iscu
sitului constructor Albert Filer. înso- 
țindu-ne pe șantier, șeful echipei ne-a 
arătat o serie de lucrări pe care echipa 
sa le-a executat înainte de termen. în
că de la data de 24 iulie echipa lui Fi
ler, împreună cu celelalte două echipe 
cu care se întrece — cele ale lui Flo
rian Fîșie și loan Bordaș — executaseră 
9 000 de m p tencuială și 95 m c zi
dărie, realizîndu-și integral planul pre
văzut pe luna iulie. Obținerea unui ritm 
înalt la lucrările de finisaj — ne-au 
spus zidarii — se datorește și folosirii 
schelelor suspendate din oțel-beton, pre
cum și panourilor de inventar. Acest 
procedeu se generalizează acum și la 
alte lucrări de finisaj.

La toate punctele de lucru de pe 
șantier, întrecerea cunoaște o deosebită 
însuflețire. Montorii țin să fie și ei la 
înălțimea constructorilor. Dumitru Pru- 
teanu, Iuliu Sarea și alții execută zilnic 
montaje de conducte tehnologice în 
lungime de 266 metri, în loc de 130 m, 
cît prevede graficul.

în general — ne spune tov. Nicolae 
Țigănuș, inginer șef al șantierului în
treprinderii de montaje București — 
ritmul rapid al lucrărilor de montaj se 
datorește în mare măsură aplicării unor 
metode și procedee avansate ca : asam
blarea scheletelor metalice la sol, ' exe
cuția montajului în panouri mari etc.

Despre avîntul întrecerii montorilor 
vorbesc din plin faptele. în primele 
două decade ale lunii iulie s-au montat 
aici 221 tone utilaje tehnologice, față 
de 200 tone cît 
conducte pentru 
planul de montaj 
proape 300 m 1.

era planificat, iar la 
instalații tehnologice 

a fost depășit cu a-

H. GROSU
coresp. „Scînteii“

MUREȘ“'
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ce face“. Vasile Chiș, secretarul de 
partid de pe șantier are și el vorba 
lui : „Bădița își descurcă de minune 
lucrările. Cu oameni ca el nu te 
doare capul". Șeful de lot, inginerul 
Ioan Buntea, este tot atît de concis : 
„Eu cu Bădița vorbesc doar de-ale 
lumii, că de-ale șantierului are el 
grijă“. Toți au încredere în comunis
tul loan Bădița. O încredere pe care 
și-a cîștigat-o muncind cu pricepere, 
făcînd. din meseria lui o artă. Mai 
bine de jumătate din cei 110 membri 
ai brigăzii îl urmează pe Bădița de 
ani de zile. Și cei mai mulți dintre 
ei își înscriu numele printre fruntași 
acum. în întrecerea în cinstea zilei 
de 23 August.

Steifan NANIANU

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteli“

Sudorii la lucru. (Lucrări de montaj pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș)
Foto : V. Moldovan

Șantierul din lunca Mureșului ne 
oferă, pe cele peste 20 de hectare 
ale sale, tabloul familiar al țuturor 
șantierelor : macarale, excavatoare, 
autocamioane, o sumedenie de ma
șini mînuite cu pricepere de oameni. 
In cadrul întrecerii socialiste, colec
tivele de muncă ale I.S.C.M.-Brașov 
(antreprenor general), întreprinderii 
de instalații București și ale altor 
organizații de construcții care lu
crează pe acest vast șantier se stră
duiesc să imprime zi de zi un ritm 
tot mai intens lucrărilor. Se intro
duc noi forme, mai eficiente, de or
ganizare a lucrărilor, se extind o 
seamă de procedee moderne de cons
trucție menite să ducă la accelera
rea ritmului lucrărilor, la îmbună
tățirea calității. Muncitori și maiștri, 
ingineri și tehnicieni, însuflețiți de 
aceleași scopuri, lucrează din plin 
pentru scurtarea termenului de dare 
în folosință a diferitelor obiective 
ale marelui combinat.

Prima cunoștință făcută pe șan
tier a fost brigada condusă de Petru 
Blaj. Membrii ei sînt totdeauna pre- 
zenți cînd este vorba de o lucrare 
urgentă, de mare răspundere. Prin 
intervenția lor s-a putut termina la 
timp turnarea betoanelor la o serie 
de lucrări importante. O metodă 
nouă aplicată recent pe acest șan
tier — dar care, firește, mai trebuie 
perfecționată în continuare — este 
glisarea stîlpilor cu console. Se știe 
că după metoda clasică astfel de 
stîlpi se toarnă în cofraje la sol și 
apoi, cu ajutorul unei macarale spe
ciale, sînt „plantați“ acolo unde e

de îngrășăminte azotoase

de lucru
nevoie. Ca să evite pierderile de 
timp constructorii de aici au studiat 
aplicarea noului procedeu de turna
re ce le dă posibilitatea să reducă 
simțitor durata de execuție. Ingine
rul Ștefan Tănăsescu, care ne-a vor
bit despre eficacitatea acestei meto
de, ne-a informat că pe șantier se a- 
plică și alte procedee și soluții mo
derne pentru grăbirea ritmului de 
lucru. Una din acestea este aplica
rea cofrajelor cățărătoare, utilizate 
la execuția turnurilor de răcire hi
perbolice. Folosindu-se asemenea co
fraje, consumul de material lemnos 
a fost redus cu circa 800 m.c. în a- 
celași timp prin aplicarea acestei 
metode s-a obținut scurtarea terme
nului de execuție a unor lucrări cu 
circa 3 luni de zile.

Exemple asemănătoare nu lipsesc 
aproape de la nici un loc de muncă. 
„Pe șantierul nostru — ne spune 
maistrul Jozsa Francise — toată lu
mea caută acum, în întrecerea în cin
stea marii sărbători a eliberării pa
triei noastre dragi, să facă ceva mai 
deosebit“. Și rezultatele acestor cău
tări sînt evidente : angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 August de 
colectivul I.S.C.M. Brașov, de a a- 
sigura realizarea planului de produc
ție pe semestrul I în proporție de 
101 la sută, creșterea productivității 
muncii cu 9 la sută, peste sarcina 
planificată, 687 000 lei economii la 
prețul de cost — au fost realizate în 
întregime, treeîndu-se la noi fapte și 
mai cutezătoare, demne de cronica 
acestei mari întreceri.

Lorand DEAKI 
coresp. „Scînteii"



Pag. 4 S C î N T E I A

STU Dl AȚI FIZICA!
Facultatea noastră, în actuala ei 

formă organizatorică, numără nu
mai doi ani de existență, desprinzîn- 
du-se din fosta facultate de fizică și 
matematică. Dar studiul fizicii, im
portantă ramură a științei, își are 
vechi tradiții în Universitatea din 
București, care împlinește un secol, 
iar începuturile lui se identifică cu 
începuturile învățămîntului superior 
pe teritoriul patriei noastre. Firește, 
de-a lungul atîtor decenii, acest stu
diu a evoluat mult, în pas cu noile 
progrese ale științei, cu perfecționa
rea mijloacelor și metodelor de in
vestigație, cu apariția unor ramuri 
moderne. Această dezvoltare este 
deosebit de evidentă în cei douăzeci 
de ani care au trecut de la elibera
rea patriei cînd, datorită îndrumării 
și sprijinului acordat de partid, în- 
vățămîntul nostru superior a cunos
cut o înflorire fără precedent.

Cadre de specialiști în domeniul 
fizicii se pregătesc, în special, în fa
cultățile de fizică din cadrul uni
versităților din București, Iași, Cluj 
și Timișoara. Interesul viu al tinere
tului pentru epocalele realizări ști
ințifice și tehnice ale secolului nos
tru își găsește expresie în pasiunea 
pentru însușirea cît mai aprofunda
tă a principiilor fizicii clasice și mo
derne, în conștiinciozitatea cu care 
lucrează în specialitatea aleasă. De 
la an la an a crescut numărul ab
solvenților școlilor medii care s-au 
dedicat studiului fizicii în facultatea 
noastră: 207 în 1956—57, 327 în 
1960—61, 659 în 1963—64. In anii pu
terii populare, pe lîngă catedrele fa

în laboratorul de spectroscopie al facultății de fizică de la Universitatea din București studenții se fami
liarizează cu probleme practice ale viitoarei lor profesiuni.

Foto : R. Costin

Carnet de v
BUCUREȘTI. — în aceste zile de va

canță, la palatul lor, pionieri din Capitală 
participă la diferite activități atractive : 
finala Concursului de cîntece și poezii, 
dedicat zilei de 23 August, întîlniri cu 
oameni de cultură, cu ostași și ofițeri ai 
annatei noastre, jurnale vorbite ; ei vi
zionează filme artistică, spectacole de 
teatru și de păpuși, petrec ore plăcute 
în parcul palatului, învățînd jocuri noi, 
sau participă la spartachiada care se 
desfășoară aici. Totodată, pionierii 
buctireșteni fad intense pregătiri pentru 
spectacolul închinat celei de-a 20-a a- 
niversări a eliberării patriei noastre, in
titulat „Partid iubit, îți mulțumesc co
piii țării, pionierii !“.

★
CLUJ. —• Pentru oaspeții săi, Casa 

pionierilor din Cluj orgâriizează nume-

Gospodărirea apelor
si lucrările hidrotehnice
(Urmare din pag. I-a) 

cultății au fost înființate secții noi 
de specializare, în domenii moderne, 
corespunzătoare cerințelor actuale 
și de perspectivă ale economiei și 
culturii socialiste în plin avînt din 
țara noastră, ca : fizica nucleară, fi
zica teoretică, fizica corpului solid, 
semiconductori, geofizică, biofizică 
etc.

Pregătirea studenților, viitori pro
fesori pentru școlile de cultură ge
nerală, specialiști pentru diferite do
menii ale științei și tehnicii, ale eco
nomiei și culturii, este îndrumată de 
cunoscuți oameni de știință, cu bo
gată experiență științifică și didac
tică, cum sînt academicienii Horia 
Hulubei, Theodor V. Ionéscu, Șer- 
ban Tițeica ș. a. Tinerii au la dispo
ziție laboratoare modern utilate, bi
bliotecă cu cele mai noi lucrări de 
specialitate. Programele de învățâ- 
mînt sînt astfel alcătuite încît să a- 
sigure însușirea aprofundată a fun
damentelor fizicii în strînsă legătură 
cu viața, cu practica, precum și spe
cializarea în diferitele domenii ale 
acesteia. Astfel, în primii trei ani, 
studenții își însușesc fundamentele 
fizicii și ale disciplinelor cu care a- 
cestea se află în strînsă conexiune 
(matematica, chimia etc.). După ab
solvirea anului III, fiecare are posi
bilitatea să-și aleagă specialitatea 
dorită dintr-o varietate de secții : fi
zică nucleară, electroradiofizică, 
spectroscopie, fizică teoretică, fizica 
corpului solid, geofizică, fizica ma- 
cromoleculelor, biofizică. în afară de 
cursuri, seminarii, lucrări de labora
tor. studenții își desăvîrșesc pregă

ac antă
roase manifestări cultural-educative și 
sportive. în program sînt înscrise ex
cursii în locuri pitorești din împrejuri
mile Clujului, concursuri și șezători lite
rare etc.

★
CONSTANȚA. — Nu de mult, Casa 

pionierilor din orașul Constanța a orga
nizat un jurnal vorbit intitulat „In pra
gul marii sărbători“, la care au partici
pat pionieri și elevi din toate taberele 
din localitate, precum și pionierii din o- 
rașul Victoria aflați la odihnă pe litoral. 
Interesantă a fost, de asemenea, întîlni- 
rea pionierilor din Constanța cu pionie
rii și Școlarii aflați în tabăra internațio
nală de la Costinești. Pentru tinerii 
oaspeți, gazdele au prezentat uti bogat 
program artistic.

fiecărui consumator, începînd din 
anul 1962 Comitetul de Stat al Ape
lor a trecut la organizarea hidro- 
metriei de exploatare. Adică, toți 
marii consumatori au fost îndrumați 
să-și instaleze aparatura necesară 
pentru măsurarea debitelor de apă 
captate și evacuate. Concomitent cu 
creșterea continuă a consumului de 
apă are loc și o sporire a volumu
lui de ape reziduale. în prezent sînt 
evacuate anual în cursurile de 
apă peste 2 miliarde mc ape mur
dare. Pentru protecția calită
ții lor, este în curs de realizare un 
program complex de măsuri axat pe 
construcția de stații de epurare, fo
losirea apelor în procésul de pro
ducție, reținerea și valorificarea 
substanțelor utile din apele rezidua
le. în cadrul prevederilor planului 
de șase ani s-au realizat pînă 
în prezent peste 150 de stații 
de epurare. A început folosirea unor 
ape reziduale menajere și industria
le pentru irigații, obtinîndu-se în
semnate sporuri de recolte. Aceste 
valorificări trebuie considerate ca 
un început promițător, êle Urmînd a 
fi dezvoltate. 

tirea prin stagii de practică în pro
ducție, cercetarea științifică în ca
drul cercurilor studențești, lucrări de 
diplomă efectuate sub directa îndru
mare a cadrelor didactice de spe
cialitate.

Asemenea tineretului studios din 
întreaga țară, studenții noștri au a- 
sigurate, de la an la an, condiții tot 
mai bune de învățătură, de perfec
ționare, de viață. După cum se știe, 
învățămîntul este scutit de taxe, 
un mare număr de studenți au bur
se, locuiesc în cămine moderne, con
fortabile, iau masa la Cantine, bene
ficiază de asistență medicală gratui
tă. Pentru odihnă și recreere, în tim
pul liber, ei au là dispoziție cluburi și 
terenuri de sport, pot participa la ac
tivitatea cultural-educativă a dife
ritelor formații artistice studențești. 
Cei mai merituoși își petrec o parte 
a vacanței în tabere amenajate în 
locuri pitorești ale țării. După în
cheierea cursurilor, absolvenții sînt 
repartizați la locurile de muncă după 
calificarea și aptitudinile fiecăruia.

Numeroși elevi din învățămîntul 
de cultură generală îndrăgesc în 
anii de școală fizica, obțin re
zultate bune și foarte bune la a- 
ceastă disciplină. Este un îndemn în 
plus, pe lîngă cele enumerate mai 
sus, ca după trecerea examenului de 
maturitate să se dedice cu pasiune 
studiului fizicii, domeniu cu largi 
perspective.

Lector univ. lancu IOVĂ 
prodecan al facultății de fizică 
a Universității din București

Mobilierul
Prin străduința gospodarilor și a cetă

țenilor, orașele noastre se împodobesc cu 
tot mai multe spafii verzi, începînd cu 
mici grădinile și scuaruri și pînă la mari 
amenajări, întinse pe multe hectare. Spa
tii verzi iau naștere și între clădirile de 
locuit, în mijlocul microraioanelor, odată 
cu ridicarea noilor cartiere ale orașelor. 
Ele constituie locuri de recreare și odihnă 
care atrag multi cetățeni. S-au amenajat 
și se amenajează în continuare terenuri 
anume pentru copii, dotate cu leagăne, 
tobogane, aparate de gimnastică ori ba
zine cu nisip — mijloace de distracjie 
potrivite fiecărei vîrste. Toate ni se par 
atît de firești, încît ne vine greu să cre
dem că, în urmă cu ani, Capitala 
avea numai două parcuri — Cișmi- 
giul și Șoseaua Kiseleff, că din marile 
complexe de recreare și odihnă din jurul 
lacurilor aflate în nordul orașului, către 
începutul celui de-al doilea război mpn- 
dial nu exista decît o mică porțiune, în 
zona lacurilor Herăstrău și Floreasca, că 
parcul și complexul sportiv „23 August* 1' 
a împlinit anul trecut abia 10 ani de exis
tentă. In cele ce urmează vreau să relev 
cîteva probleme de detaliu, dar nu de 
mică însemnătate, a căror rezolvare soco
tesc că este de natură să contribuie la 
mai buna valorificare a acestor amena
jări.

dații însemnate suprafețe de teren 
din zona Arsache—Slobozia—Mahîru. 
Pînă la sfîrșitul anului 1964 se vor 
scoate de sub inundații încă 100 000 
ha din caré o mare parte în Insula 
Mare a Brăilei.

I Cum vor fi satisfăcute consu
murile de npă în continuă creș
tere, cé se preconizează pentru 
eventuala utilizare a apelor rezi
duale ?

In stadiul actual, pentru alimen
tări cu apă potabilă și industrială, 
irigații, piscicultura, amenajări spor
tive și de agrement, unele cursuri de 
apă ale țării în regim obișnuit de 
scurgere nu mai pot furniza canti
tățile suplimentare necesare. De a- 
ceea se trece la realizarea de acu
mulări care să permită folosirea 
unor cantități însemnate de apă și 
în perioadele cînd debitele scad. Cî- 
teva au fost amintite mai sus. Pen
tru a cunoaște exact cantitățile de 
apă ale sursei cît și cele necesare

In parcuri se găsesc, în general, sufi
ciente bănci ; nu același lucru se poate 
spune însă despre acelea aflate la... um
bră. Pomii cresc încet ; chiar în parcuri 
cu oarecare vechime, coroanele lor nu 
sînt atît de mari încît să asigure o opre
liște permanentă în calea razelor solare. 
De aceea, acolo unde este posibil, băn
cile sînt transportate de vizitatori dinfr-un 
loc în altul. Astfel ele se distrug mai re
pede, plantele sînt deteriorate, ordinea 
arhitectonică a grădinilor este alterată. 
Deseori avem prilejul să vedem bănci a- 
șezate pe spafii plantate cu gazon, altele 
cu spatele la alei. Realizarea în parcurile 
și grădinile nou amenajate a unor plan
tarii mai bogate în boschete cu creștere 
rapidă, utilizarea de plante agățătoare pe 
spaliere, vergele sau alte dispozitive 
(Cișmigiul ne oferă astfel de exemple) 
ar putea pune cu mulji ani mai devreme 
la dispozifia vizitatorilor parcurilor umbra 
mult rîvnită.

Pe urmefe publicate
© „Contracte și obligații"

Ca răspuns la articolul cu titlul de 
mai sus, publicat în „Scînteia“ nr. 6293, 
conducerea Uzinei metalurgice „Vulcan“ 
din București ne-a trimis o scrisoare în 
care se arată printre altele : „In calitate 
de furnizor al marilor combinate aflate 
în construcție, cărora le livrăm instala
ții pentru producerea aburului și utilaj 
chimic sau siderurgic, uzina noastră are 
o serie de obligații contractuale, cu ter
mene de livrare ce trebuie respectate. 
Colectivul nostru de muncă se strădu
iește să se achite cu cinste de sarcinile 
izvorîte din contractele economice în
cheiate. Totuși, în trimestrul II un nu
măr de comenzi nu au fost realizate. 
Este vorba de utilaje chimice — colec
toare, diferite vase care nu au fost exe
cutate, deși în uzină existau toate condi
țiile cerute de procesul de producție 
pentru fabricarea lor. Rămînerea în 
urmă față de graficele de livrări s-a da
torat unei necorespunzătoare încărcări 
a atelierului de cazangerie, nefolosin- 
du-se toate posibilitățile și rezervele in
terne ale producției. Considerînd juste 
cele semnalate în articol, am luat mă
suri ca de acum înainte să se asigure 
respectarea cu strictețe a tuturor con
tractelor cu beneficiarii“.

® „Cw întoarceri
și ocoluri"

Ca urmare a publicării articolului cu 
titlul de mai sus în „Scînteia“ nr. 6275, 
Comitetul executiv al Sfatului popular 
al raionului Grivița Roșie din Capitală 
ne răspunde : „Comitetul executiv a a- 
nalizat, într-o ședință de lucru, activita
tea serviciului spațiului locativ. A reieșit 
că lipsurile constatate se datoresc insu
ficientului control exercitat asupra aces
tui serviciu, îndrumărilor sporadice care 
i-au fost date, cît și slabei pregătiri a 
unora dintre salariați. Din această cauză, 
munca n-a fost bine organizată, lucră
rile nerațional repartizate pe inspectori; 
nici rezolvarea lor n-a fost urmărită, iar 
în relațiile cu publicul, unii salariați 
manifestau nervozitate, nu discutau și 
nu îndrumau corespunzător pe cetățenii 
care veneau cu diferite treburi. Artico
lul a constituit o preocupare și pentru 
biroul organizației de bază, care a ana
lizat în spirit critic și autocritic activita
tea acestui serviciu în adunarea generală

FRUMOSUL COTIDIAN
parcurilor

Și în zonele amenajate pentru joaca co
piilor ar mai fi cîte ceva de făcut. Ële 
s-ar cuveni mobilate cu mai multă fante
zie : mici corăbii, bivuacuri, cabane, auto
mobile sau avioane etc. — iată cîteva lu
cruri care, ingenios realizate și puse la dis
poziția copiilor, dau frîu liber imaginafiei 
în jocurile specifice vîrstei. Un amănunt 
care de multe ori scapă atenfiei celor ce 
proiectează sau amenajează spațiile de 
joacă rezervate copiilor este faptul că, 
pînă la o anumită vîrstă, copiii vin pe a- 
ceste terenuri însoțiți de persoane adulte 
sau chiar de vîrstă înaintată — și că a- 
cesfora trebuie să li se asigure bănci pen
tru odihnă.

Din parcuri nu pot lipsi — de bună 
Seamă — chioșcurile sau standurile pen
tru desfacerea dulciurilor, răcoritoarelor, 
a unor produse de panificație. Este însă 
necesar, după părerea mea, ca aceste 
chioșcuri să fie amplasate cu grijă, ca 
plantații chibzuit proiectate să închidă 
spațiile de depozitare a ambalajelor, ca 
prezența și activitatea acestor chioșcuri și 
standuri să nu dăuneze aspectului parcu
lui. Am în vedere, printre altele, stan
dul pentru gustări din fața debarcaderu
lui din parcul Herăstrău, ca și numeroa
sele chioșcuri ce pot fi întilnite în multe 
locuri și în jurul cărora stau depozitate, 
uneori zile întregi, stive imense de lăzi 
cu sticle goale de răcoritoare.

Tot în această ordine de idei, ne-am 
exprima părerea că ar trebui evitată așe
zarea în parcurile orășenești, mai ales 
în cele mai mici, a altor localuri de con
sum decît mici cofetării sau bufete, unde 
să se poată consuma gustări reci și răco
ritoare. S-ar evita astfel concurența nefe
ricită dintre parfumul florilor și al teilor 
și efluviile grătarului, între liniștea parcu
lui și zăngănitul facîmurilor sau sunetul 
pătrunzător al difuzoarelor.

Nu întotdeauna, în proiectarea parcu
rilor, proiectanții izbutesc să găsească 
traseul cel mai judicios al aleilor, ceea ce 
face, de multe ori, ca în spațiile plantate 
să apară „scurtături" împotriva cărora și 
pancartele de avizare și îngrădirile se do
vedesc neputincioase. O mai chibzuită 
proiectare, în unele cazuri, sau modifica
rea traseelor, în altele, s-ar dovedi 
rodnice.

Iluminatul parcurilor este rezolvat, după 

a organizației de bază. De asemenea, 
articolul a fost prelucrat separat cu toți 
salariații serviciului spațiului locativ, 
care și-au însușit criticile făcute și s-au 
angajat să-și sporească eforturile pentru 
a îmbunătăți calitatea muncii, să aibă o 
atitudine corespunzătoare față de cetă
țeni și să rezolve în cel mai scurt timp 
posibil lucrările ce le revin.

în articolul apărut se arătau și unele 
neajunsuri privind organizarea accesului 
publicului la secțiunile din cădrul Sfatu
lui popular Grivița Roșie. Comitetul e- 
xecutiv a luat măsura reînființării birou
lui de informații de la intrare. Progra
mul audiențelor la președinte, vicepre
ședinți și secretar este afișat la cele 2 
intrări ale sfatului, cît și la etaj, iar bo
nurile se eliberează cu o zi înaintea fie
cărei audiențe. S-au luat măsuri și pen
tru înfrumusețarea sălilor de așteptare".

• „Despre liniștea 
orașului"

Sub acest titlu în „Scînteia“ din 11 
iunie a.c. s-a publicat scrisoarea unui 
grup de locatari ai imobilelor nr. 42, 44, 
46 și 48 din strada Pîrgari, raionul 1 
Mai care arătau că atelierul de for
jă al I.T.B., din imediata apropiere a 
clădirilor, le tulbură liniștea. In aceeași 
scrisoare se semnalau și alte surse de 
zgomot : descărcarea la ore matinale a 
mărfurilor pentru complexul comercial 
Floreasca ; ambalarea puternică a mo
toarelor la autobaza I.T.B.-Floreasca.

în răspunsul trimis redacției, Direcția 
Miliției Capitalei comunică următoare
le : „Acest articol a fost studiat cu a- 
tenție de organele miliției Capitalei, 
luîndu-se o serie de măsuri. Subofițerii 
din paza generală să urmărească și să a- 
tragă atenția conducătorilor auto care o- 
bișnuiesc să ambaleze motoarele în tim
pul nopții. S-a luat legătura cu autoba
za I.T.B.-Floreasca să nu mai gareze 
autobuzele pe calea Floreasca, iar ma
nipularea mărfurilor la complexul co
mercial în timpul nopții să se facă în- 
tr-iin timp mai scurt și fără zgomot.

I.T.B. ne răspunde, de asemenea, că 
în cadrul reparațiilor ce se execută în 
prezent la atelierul de forjă s-au pre
văzut măsuri pentru micșorarea vibrații
lor și reducerea zgomotelor. La garajul 
Floreasca s-au luat măsuri ca manevra
rea autobuzelor să se facă cu minimum 
de zgomot posibil.

părerea mea, în general judicios. Nu 
sînt însă exploatate pe deplin posibilită
țile oferite de instalațiile electrice de pe 
plantații, cele montate la baza jeturilor 
de apă, pe lacuri. In Cișmigiu se pot găsi 
unele exemple demne de interes. De 
exemplu, bornele luminoase ce mărgineau 
odinioară lacul Herăstrău ar putea fi re
făcute. In sfîrșit, corpurile de luminat din 
parcuri ar putea căpăta o mai mare va
rietate de forme și dimensiuni.

Am dori să ne oprim și asupra altei 
chestiuni. Dacă, în ultimul timp, coșurile

Flori artificiale
Din vitrinele magazinelor de artizanat 

sau ale unităților care vînd obiecte din 
material plastic, trandafiri, garoafe, mar
garete, maci sau lalele îmbie pe trecători 
cu un surîs colorat. Mulți se opresc, atrași 
de ideea de a avea în permanență, țîș- 
nind din vaze, un mănunchi de flori, fie 
ele și din pînză apretafă sau poliviml, 
care să nu-și piardă culoarea, să nu moară 
sau — ca să rămînem în limitele limba
jului horticol — să nu se ofilească.

Sînt însă în măsură aceste articole de
corative să devină Intr-adevăr un prilej 
de încîntare pentru ochi ? După afluența 
cumpărătorilor, răspunsul ar părea afir
mativ. Dar trebuie să recunoaștem că, 
uneori, acest criteriu nu dă măsura ade
văratei valori estetice a produselor puse 
în vînzare. Este drept — creatorii lor 
și-au dat osteneala ca florile artificiale 
(din pînză apretafă la „Arta Aplicată"- 
București, din polivinil — la Fabrica „Fla
mura Roșie"-Sibiu) să fie cît mai asemă
nătoare celor ce răsar în grădini sau pe 
cîmp. Efortul este meritoriu ; dar efectul 
estetic? In locul întîlnirii cu o plantă vie, 
adevărată, te lovești de răceala de ceară, 
inertă, a mulajului, a copiei. Alteori, imi
tația, ca în cazul lalelelor, devine de-a 
dreptul izvorul unor obiecte lipsite de 
gust, pe care chiar și cumpărătorul mai 
puțin inițiat nu le-ar dori ca podoabă a 
căminului său.

Naturalismul, metodă prin care artistul 
nu interpretează natura, ci se mulțumește 
să o copieze, este o practică dispărută 
din manifestările arfei noastre plastice. 
De ce să-i găsim totuși un refugiu în a- 
céste flori artificiale, produse care își re
vendică dreptul la apartenența marii

© „Mai nwilți produși 
de la animalele matcă"

în articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat în „Scînteia" nr. 6 271, se critica, 
printre altele, că într-o serie de comune 
din zona de munte există lipsuri în or
ganizarea reproducției la animale. In 
răspunsul primit din partea Sfatului 
popular al regiunii Suceava se arată că 
au fost luate o serie de măsuri pentru 
remedierea lipsurilor semnalate. Pentru 
acoperirea deficitului de tauri s-a făcut 
depistarea celor din unitățile de stat și 
preluarea lor înainte de termenele de 
contractare, mișcarea reproducătorilor 
între unități și achiziționarea de tauri. 
Au fost luate măsuri de extindere a re
țelei de însămînțări artificiale cu încă 
37 puncte. S-a dispus ca medicii 
veterinari de circumscripții și ingine
rii din gospodării să acorde atenție deo
sebită reproducției, întocmirii și urmă
ririi planurilor de montă, întreținerii și 
folosirii reproducătorilor, combaterii 
sterilității, funcționării în condiții bune 
a punctelor de însămînțări. In răspunsul 
primit din partea Sfatului popular al 
regiunii Cluj se subliniază că pen
tru obținerea unui număr cît mai ridi
cat de produși de la animalele matcă și 
creșterea procentului de natalitate s-au 
luat măsuri pentru combaterea sterili
tății, furajarea cît mai rațională a ani
malelor, aplicînd în acest sens întregul 
complex de măsuri zooveterinare. Pen
tru sporirea efectivelor de animale din 
regiune, se pune un accent deosebit pe 
prăsila proprie și creșterea tineretului în 
cele mai bune condiții.

® „Cine suportă 
pagubele ?"

în „Scînteia“ din 29 iunie a.c. a âpă- 
rut, sub titlul de mai sus, ö scrisoare a 
unui corespondent voluntar care semna
la neglijențe în executarea unor lucrări 
și în gospodărirea Șantierului din cartie
rul „Drumul Taberei". în răspunsul tri
mis redacției, conducerea întreprinderii 
de Construcții de Locuințe „București" 
arată că sesizarea a fost justă și s-au luat 
măsuri corespunzătoare. Livrarea tîm- 
plătiei de către fabricile furnizoa
re se face în prezent mai rit
mic, evitîndu-se blocarea spațiilor de 
depozitare ale șantierului. în viitor se 
va acordă ô mai mare atenție coordonă
rii diferitelor lucrări, spre a nu se mai 
ajunge la spargerea repetată a pavajelor.

de hîrtii abundă pe străzi — în parcuri/ în 
schimb, li se simte lipsa.

+
Nu a fost vorba în cele de mai sus 

decît de aspecte de detaliu. Prin punerea 
lor la punct, cafe nu cere nici cheltuieli 
mari, nici campanii de amploare, grădi

nile și parcurile noastre ar deveni mai 
frumoase, rinai plăcute, și-Sr îlidèplini mâi 
bine menirea lor de loc de odihnă și 
recönfortare.

Arh. Dorian HARDT

sfere a arfei decorative ? Pentru ca acest 
gen de flori să devină adevărate obiecte 
de arlă, ele trebuie să înceteze a mai fi 
doar simple imitații, mai mult sau mai 
puțin reușite, ale naturii. Să ne amintim 
în acëst sens de modul în care arta noa
stră populară concepe motivul floral pe 
o poartă cioplită, pe un blid sau ulcior, 
pe o iie sau un ștergar, plecînd de la 
observarea naturii, găsind însă printr-o is
cusită stilizare ritmuri, suprafețe, culori 
care să nu copieze nimic din natură, dar 
să ne poarte totuși cu gîndul la frumu
sețea ei. Producătorii de flori ' artificiale 
ar trebui să facă apel la priceperea și 
bunul gust al artiștilor decoratori ; ei ar 
putea proiecta, în spiritul cerințelor este
ticii moderne, în raport cu posibilitățile 
materialului din care sînt confecționate, 
flori care să nu mai fie doar pastișe de 
gheață, inerte, ci să devină, hrănite de 
seva imaginației artistului, adevărate o- 
biecte decorative.

Și pentru că sîhfem la capitolul flori să 
nu uităm : avem o țară a cărei climă, a- 
șezare, sol sînt prielnice florilor. Aproape 
zece din cele 12 luni ale anului ne oferă 
o gamă nesfârșită de culori și forme. La 
acestea se adaugă și florile, plantele cul
tivate, îngrijite în casă. Așa dar, în orice 
anotimp, în orice locuință, putem să ne 
bucurăm de prezența florilor adevărate. 
Ceea ce se impune, de asemenea, aten
ției artiștilor decoratori din industrie sau 
cooperație este găsirea unor forme, este
tice și practice totodată, de ghivece, a- 
plice, jardiniere, care să fie gîndite pen
tru a înfrumuseța inferiorul nostru.

Marina VANC1

TEATRE
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (în 

grădina „Boema") : O seară de muzică 
ușoară — (orele 20,15 — în caz de ploaie 
spectacolul are loc în sala „Savoy" la 
orele 20). Teatrul de vară „23 August" : 
Concert susținut de formația de muzică 
ușoară — George Marianovlcl (R. S. F. 
Iugoslavia) — (orele 20). Circul de stat : 
O seară cu comicul Karandaș — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE
Comoara din lacul de argint — cinema

scop : Patria (9,15; 11,30; 14; 16.30; 19;
21.15) , București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (8,45ț 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,30; 20). Melodia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern (10t15; 12,30; 15,45; 18;
20.15) , Stadionul „Dlnamo" (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20,15). Unde-1 genera
lul 7 : Republica (9,45; 12; 14; 17; 19;
21.15) , Victoria (10; 12; 14; 18; 18,15; 20,30), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vldu nr. 5
— orele 20.15). Două duminici : Carpațl 
(9,30; 11,45;'14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița 
(10; 12; 16; 18; 20). La strada : Luceafă
rul (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(14,15; 16,30; 18,45; 21), Rahova (11; 15,30; 
17,45; 2Ô), Grădina „Rahova" (Calea Rà- 
hovei nr. 103 — orele 20.30). M-am îndră
gostit la Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — orele
20.30) , Tomis (9; il; 13; 15; 17,15; 19,30; la 
grădină — orele 20,30), Arenele „Libertă
ții (Str. 11 Iunie — orele 21). Domnul 
Topaze — cinemascop : 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 șl cele zece porunci
— cinemascop : Central (10,15; 12,45;
15,15; 17,45; 20,15). Năzdrăvăniile Iul
Koja : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Dacia (9; 11; 13). Zile de fior șl ris : U- 
nion (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Lumea 
comică a Iui Harold Lloyd : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Cei trei mușchetari
— cinemascop (ambele serii) : Giulești 
(9; 12,30; 16,15; 20). Drumuri, Improviza
ție șl artă, învățătorul de la El Cilanto, 
Cînd voi merge Ia școală Știință șl teh
nică nr. 10, Pionieria nr. 4/1964 : Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10—21). Ocolul Pămîntulul în 80 de zile
— cinemascop (ambele serii) : înfrățirea
între popoare (11; 15; 18,45), Bucegl (9,30; 
13; 16,30; 20; la grădină — orele 20,30), 
Miorița (10; 13; 16,30; 20,15), Grădina
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele
21.15) . Comedlanțil : Cultural (15; 17; 19; 
21). Cascada diavolului : Dacia (15; 17; 
19; 21). Popasul : Buzești (15; 17,15; 19,30), 
Cotroceni (16; 18; 20), Adesgo (15,30; 18;
20.30) . Kozara : Crîngașl (15.30; 18; 20,30). 
Asasinul din cartea de telefon : Unirea 
(11; 16; 13; la grădină — orele 20,15), VI- 
tan (16; 18; 20; la grădină — orele 20,30), 
Ferentari (15; 17; 19; 21). Anotimpuri : 
Munca (16; 18,30; 20,30). Șeherazada — ci
nemascop : Popular (11; 16), Aurora (10; 
12,30; 15; 17,30; 20), Patinoarul „23 Au
gust" (Bd. Muncii — ôrelé 20,45). Ka- 
loian : Popular (18,15; 20,30). Comisarul : 
Arta (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30), 
Moșilor (15; 17; 19; la grădină — orele
20,30).  Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (16; 18; 20). Cerul șl mocir
la : cosmos (16; 18; 20). Cauze drepte — 
cinemascop : Viitorul (15,30; 18; 20,30). 
Domnișoara... Barbă Albastră : Coleiîti- 
na (15,30; 17,30; 15,30; la grădină — orele
20.15) . O călătorie spre centrul Pămîntu- 
lui — cinemascop (ambele serii) : Flo
reasca (10,30; 15; 18; 21). Cuba’58 : Pro
gresul (15,30; 18; 20215). Frații corsicanl
— cinemasobp : Lira (10,30; 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 Septembrie 196
— orele 20,15). Idiotul : Grădina .,Bu
zești“ (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 — Jurnalul televiziunii. 19,10 

— Pentru pionieri șl școlari ; Popasuri 
pe Valea Bistriței. 19,35 — Filmul „Moar
tea se numește Engelchen“. 21,50 — Ar
tiști amatori participant! la cel de-al 
VII-lea concurs republican, organizat în 
cinstea celei de a XX-a aniversări a pa
triei. In încheiere : Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA

ieri în țară : Vremea a fost în gene« 
ral frumoasă, cu cerul mal mult senin. 
După-amlază, s-au produs înnourări și 
Izolat, în Transilvania, Moldova, regiu
nile de munte și deal, a plouat. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 33 de grade la Fetești șl 
Berzeasca și 23 de grade la Toplița. In 
București : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul variabil, mal mult senin. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a a- 
tins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
lulle, 1 și 2 august. In țară : Vreme u- 
șor Instabilă, cu cerul variabil. Vor că
dea averse Izolate, mai frecvente în 
nordul țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura va scădea ușor în nord, 
rămînînd staționară în rest. Minimele 
vor fi cuprinse între 11 grade și 21 de 
grade, iar maximele între 23 grade șl 33 
de grade. In București : Vreme ușdr 
instabilă, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va« 
riabiiă. Pe litoral : vreme în general 
frumoasă1 cu cerul schimbător. Vînt 
slab. Temperatura staționară.
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PANGLICĂ DE OȚEL 
OÊWW'PO #eWțB
• Un pod impresionant • Greutatea : 800 000 kg • Soluții 
originale • Cum se scurtează o cale de 10 km la mai puțin 

de 3 km
Cine trece în aceste zile prin Reșița 

poate vedea deasupra orașului, la o 
mare înălțime, curii se întinde o uriașă 
panglică de oțel. Cățărați pe pilonii me
talici ce par din .depărtare niște dantele 
fine, zeci de oameni lucrează la con
strucția unui pod cu o destinație deo
sebită : el va uni cele două dealuri ce 
străjuiesc .orașul, Dealul Mare și Dealul 
Gol. Podul, de un tip deosebit, face 
parte din ansamblul de lucrări de deser
vire a fabricii de aglomerare de la Mo- 
ciur. Fabrica „înghite“ zilnic, pe lîngă 
minereuri, și cantități imense de calcar, 
adus de la o carieră tocmai din Valea 
Domanului. Acum calcarul se transpor
tă de la carieră la fabrica de aglome
rare cu un tren de linie îngustă, care o- 
. olește mulți kilometri, trece prin com
binat și prin oraș și creează perturbații 
în circulație. Pe cale suspendată, cu fu- 
nicularul, calcarul va putea fi adus la 
fabrică mai ieftin și mult mai repede. 
Dar cum poate să treacă funicularul 
peste o așezare mare ca Reșița fără a 
stînjeni sau periclita construcțiile sau 
viața locuitorilor ? Singura soluție era 
constnirea unui pod de traversare. Au 
fost adoptate soluții curajoase, moderne.

Podu. care va uni cele două dealuri 
ce străjuiesc Reșița va avea o lungime 
de, 500 m și o înălțime de 40 m. El va 
fi în îrțregime din oțel și va cîntări a- 
proximitiv 800 000 kg. O grindă-cheson 
,va porii de pe un deal, sprijinindu-se la 
fiecareoptzeci de metri pe cîte un pi
lon deoțel, pînă va ajunge la celălalt 
deal, fe grindă, lateral, sînt prinse și
nele p», care vor rula vagoneții funicu- 
larului.Sub grindă, pe toată lungimea 
ei, va 1 montată o plasă de protecție. Ion PLEAVĂ

Podul ce se construiește deasupra Beșițel

Cum au decurs lucrările de montaj ? 
Mai întîi au fost montați toți pilonii de 
susținere a grinzii podului. Pentru mon
taj, între piloni au fpst ridicate și turle 
auxiliare pentru susținerea grinzii în tim
pul lansării. La înălțimea acestora a fost 
amenajată o platformă de montaj, lungă 
de 65 m, deservită de o macara puter
nică. De la uzina din Bocșa — uzina 
constructoare a acestui pod — sosesc 
tronsoanele de grindă, transportate pe 
trailere. Fiecare asemenea tronson are o 
lungime de 20 de metri și respectabila 
greutate de 30 000 kg. Fiecare tronson 
de grindă este ridicat pe platforma de 
montaj cu ajutorul macaralei.

Spre finele anului, calcarul din Va
lea Domanului nu va mai face un ocol 
de zece kilometri pe drumul său spre 
fabrica de aglomerare. El va veni cu 
funicularul direct de la carieră, trecînd 
pe marele pod de deasupra văii Bîrza- 
vei și a orașului Reșița, cale de numai 
2,7 km.

La realizarea acestei originale con
strucții și-au adus contribuția mai multe 
colective de muncă : proiectele au fost 
întocmite de IPROMET, construcția 
podului este făcută de Uzina me
talurgică din Bocșa, cu colaborarea 
Uzinei de construcții de mașini-Reșița, 
„Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii, „Ca
blul romînesc“-Ploiești. Montajul este 
executat de întreprinderea de construc
ții și montaje metalurgice din Reșița 
(I.C.M.M.R.), care a aplicat cele mai 
moderne soluții de mecanizare și a im
primat acestei lucrări un ritm rapid.

INFOR MATH
PRIMIREA UNOR OASPEȚI 

AMERICANI DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL GHEORGHE 

GASTON MARIN

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit pe dl. Raymond Firestone, 
președintele companiei „Firestone 
tyre and rubber“ din Akron — 
S.U.A., care se află în vizită în țara 
noastră, împreună cu soția, la invi
tația sa.

La discuția care a avut loc cu a- 
cest prilej au luat parte Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, precum și funcționari su
periori din acest minister, reprezen
tanți ai întreprinderii de stat pentru 
comerțul exterior „Mașiniimport“.

Miercuri seara, în ultima zi a vizi
tei oaspetelui, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri a oferit un dineu. 
Au luat parte dl. Raymond Fire
stone, împreună cu soția, și John P. 
Shaw, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. la București. Din par
tea romînă au luat parte Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale.

★

în timpul șederii în țara noastră, 
președintele companiei americane a 
vizitat unități industriale și a făcut 
o scurtă călătorie pe litoralul Mării 
Negre.

(Agerpres)

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
A ACADEMIEI MILITARE 

GENERALE 
ȘI A ȘCOLILOR MILITARE 
SUPERIOARE DE OFIȚERI

Miercuri, 29 iulie, s-au desfășurat 
în Capitală lucrările sesiunii de co
municări a Academiei militare ge
nerale și a școlilor militare superi
oare de ofițeri, consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Masele plastice 
în construcția de mașini

Se extinde utilizarea maselor plas
tice în industria constructoare de 
mașini. An de an sporește cantitatea 
de metal economisită pe această cale. 
Acum doi ani, cu ajutorul maselor 
plastice s-au înlocuit în construcția 
de mașini 566 tone de metal, anul 
trecut — 1 276 tone de metal. Anul 
acesta consumul de mase plastice în 
construcția de mașini a crescut sim
țitor, economisindu-se pînă în pre
zent peste 800 tone de metal. în pri
ma jumătate a acestui an, econo
miile de metal obținute prin folosi
rea maselor plastice au crescut cu 30 
la sută în industria de autovehicule, 
au fost de 14 ori mai mari în in
dustria constructoare de utilaj petro
lier, minier și pompe, de peste două 
ori mai mari în industria de mașini- 
unelte și mecanică fină față de a- 
ceeași perioadă a anului 1963.

Se extinde rodajul chimic 
al motoarelor

în întreprinderile de reparații auto 
se extinde continuu procedeul rodaju
lui chimic al motoarelor. Noul proce
deu, elaborat de Institutul de mecanică 
aplicată „Traian Vuia“, în colaborare 
cu unitățile industriale ale Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, se 
bazează pe acțiunea chimică a leciti- 
nei, substanță produsă în țara noastră. 
Principalul avantaj al rodării motoare
lor pe cale chimică constă în înlătura
rea metodelor clasice de rodare care 
se realizau prin parcurgerea de către 
autovehicul a cîtorva mii de kilometri. 
Aceasta a dus la obținerea unor impor
tante economii de benzină, ulei, cau
ciucuri și mai ales la scurtarea timpu
lui de imobilizare în uzinele de repa
rații. Potrivit calculelor specialiștilor, la 
volumul actual de reparații ce se exe
cută de către aceste unități, se econo
misesc anual prin aplicarea acestui pro
cedeu aproximativ 3 milioane lei. Ro
dajul chimic al motoarelor auto, con
ceput și realizat de către tehnicienii și 
inginerii romîni, a fost cerut de către 
numeroase institute de specialitate din 
străinătate.

(Agerpres)
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OÜPÄ AIÆ&EmLÊ DIN MEXIC

Ziarul „FRANKFURTER ALLGEMEINE" 
înserează un articol despre situația din 
Mexic.

De aproape patru decenii victoria în 
alegeri a fost repurtată întotdeauna de 
partidul guvernamental și de candidatul 
la președinție numit de acest partid. A- 
cest lucru ni l-a declarat un diplomat la- 
tino-american cu prilejul ultimei noastre 
vizite în capitala Mexicului. Această „re
gulă" s-a confirmat din nou cu prilejul 
alegerilor de la începutul acestei luni. Mi
nistrul de interne de pînă în prezent, dr. 
Gustavo Diaz Ordaz, în vîrstă de 53 de 
ani, a fost ales ca succesor al actualului 
președinte al sfatului, Lopez Mateos.

Guineea „portugheză" : FOIȚELE
PÂÏR80ÏHCE QBîm SUCCESE

Ziarul „NEW YORK TIMES" publică o 
relatare a corespondentului său din Co
nakry despre succesele înregistrate de 
patriofii din Guineea „portugheză" în 
lupta pentru eliberarea țării lor.

Forțele africane au tăiat în două teri
toriul Guineei portugheze și au izolat 
acum în întregime portul Bissau, capitala 
țării, de avanposturile portugheze din 
interiorul țării. Rapoartele diplomatice 
despre înrăutățirea rapidă a situației Por
tugaliei în această enclavă mlăștinoasă 
din Africa occidentală au fost recent con
firmate de declarațiile făcute de trei de
zertori portughezi. Doi ofițeri din poliția 
de siguranță a Portugaliei, Breganca Car
valho și Joao Crespo, precum și Anto

„FURTUNĂ
ÎN JURUL GIBRALTÂRULUr

Sub titlul de mai sus, ziarul elvețian 
„DIE TAT" publică următoarea corespon
dență din Madrid :

In timp ce în presa peninsulei iberice 
se ascute tot mai mult critica împotriva 
politicii partidului laburist și a șefului său, 
Harold Wilson, față de Spania, iar ruperea 
tratativelor cu privire la livrarea de fre
gate britanice pentru marina de război 
spaniolă are repercusiuni în Camera Co
munelor, ambasadorul din Londra al ge
neralului Franco l-a invitat pe ministrul 
de externe Richard Butler la un prînz, pe 
care Ministerul de Externe din Madrid

Partidul guvernamental P.R.I. („Partidul 
Revolutionär Institutional") rămîne mai 
departe atotdominanf în stat. Stabilitatea 
politică internă și economică, prin care 
Mexicul se distinge de multă vreme de 
alfe fări latino-americane, pare a fi asi
gurată din nou pentru o perioadă gu
vernamentală de șase ani.

Unul din succesele regimului mexican 
în domeniul economiei îi constituie sta
bilitatea valutei în ultimii zece ani. In 
ultimii trei ani, costul vieții nu a crescut 
în medie decît cu 2 la sută pe an. Ex
portul a reușit să cuprindă o gamă de 
mărfuri relativ mare, deși majoritatea sa 
continuă să se compună îndeosebi din 
materii prime. In ultimii ani, industriali
zarea a făcut progrese. S-a îmbunălăfit 
de asemenea infrastructura tării, șoselele, 
uzinele energetice, sistemul de irigații. 
Țara dispune astăzi de șosele asfaltate 
cu o lungime de 50 000 km, care vin în 
sprijinul turismului, constituind una din 

nio Tavares, marinar portughez în vîrstă 
de 20 de ani, au declarat că în ultimele 
6 luni de lupte grele pierderile portu
gheze au crescut rapid. Potrivit declara
țiilor făcute de ei, rebelii ocupă o largă 
fîșie, începînd de la frontiera sudică de-a 
lungul Republicii Guineea pînă la fron
tiera cu Senegalul.

Articolul arată că lupta de eliberare 
a fost inițiată în Guineea portu
gheză în urmă cu doi ani de partidul 
african pentru independența Guineei 
portugheze și a insulelor Capul Verde. 
Insurgenții se infiltrează cu ușurință în 
teritoriu, pătrunzînd mai ales cu bărci 
canoe prin sutele de lacuri și rîuri ce 
străbat pădurile cu ploi dese din aceste 
meleaguri. La o populație africană de 
aproximativ 500 000 de oameni există 
mai puțin de 3000 de portughezi. Aceștia 
au trimis pentru a înăbuși lupta patrioți- 
lor peste 10 000 de soldați. Rapoartele 
arată că de acum insurgenții controlează 

l-a subliniat într-o formă neobișnuit de 
ostentativă. In același timp, purtători de 
cuvînt ai ministrului de externe Castiella 
au dat de înțeles în mod oficial că gu
vernul spaniol renunță la achiziționarea de 
vase de război britanice, dar că colabora
rea economică dintre cele două țări con
tinuă.

Această declarație a Ministerului de Ex
terne din Madrid și optimismul intenționat 
al acesteia sînt însă în contradicție cu 
relatările ziarelor spaniole, care au anun
țat că, în afară de livrarea de fregate și 
a unui purtător de avioane pentru flota 
de război spaniolă, acum au fost între
rupte și tratativele unei organizații coope- 
raiiste spaniole de frunte — care voia să 
comande în Anglia instalația unei rafină
rii de zahăr — și ale altor diferite mari 
întreprinderi particulare din Spania care 
intenționează să amîne achiziții conside
rabile din Anglia. 

cele mai importante resurse de devizei 
Finanțele statului sînt în ordine, ceea ce 
este de asemenea o raritate în țările la
tino-americane.

In ce privește cele două probleme eco
nomice mai importante ale tării, reforma 
agrară și politica de dezvoltare, noul 
președinte a declarat că mai importantă 
este mecanizarea muncii agricole, îmbu
nătățirea instruirii tehnice a muncitorilor 
agricoli și a țăranilor, modernizarea me
todelor de a cultiva pămîntul și o mai 
mare grijă pentru sănătatea populației 
sătești. In ce privește politica de dezvol
tare, urmează să fie folosite, pe lingă 
eforturile proprii, creditele străine.

In America Latină aceste declarafii sînt 
interpretate în sensul că Lopez Mateos a 
fost considerat ca aparfinînd aripii de 
stingă a partidului guvernamental. Obser
vatorii neutri sînt de părere că Diaz Or
daz se orientează mai spre dreapta. Pînă 
în prezent însă nu se știe încă dacă po
litica externă a acestei țări va căpăta o 
orientare nouă.

o treime din țară. Portughezii dețin încă 
principalele orașe unde s-au baricadat în
dărătul sirmei ghimpate și unde pot fi a- 
provizionați numai pe calea aerului. Solda- 
tul Tavares a declarat că moralul infanteriei 
marine portugheze era ridicat cînd ei 
au sosit de la Lisabona cu un an în urmă, 
dar că acum trupele sînt din ce în ce 
mai demoralizate. Cei trei militari afirmă 
că spitalul militar din Bissau este atît de 
supraaglomerat încît în fiecare săp- 
tămînă din Bissau pleacă cel puțin trei 
avioane ale forțelor militare aeriene pen
tru a transporta excedentul de răniți în 
Portugalia. Soldatul Tavares a arătat că, 
înainte de dezertarea lui, unitatea din 
care făcea parte a luptat peste două 
luni. încercînd să recucereajcă insula 
Como situată în sudul țării, la o mică 
depărtare de continent. Pentru prima oară 
i-a venit gindul de a dezerta cînd a vă
zut „o mamă africană și copilul acesteia 
împușcați pe la spate”. „Aveam ordinul 
să tragem în tot ceea ce se poate mișca, 
a spus el. Bătrîni, femei și copii, orice 
african era considerat ca inamic". Sute 
de africani civili care locuiesc în zonele 
ocupate de portughezi sînt arestați „doar 
pe bază de bănuieli", apoi torturați și în 
cele din urmă împușcați, în cazul cînd nu 
dau informații despre insurgenți,

Mult mai amenințătoare decît aceste 
complicații apar însă efectele pe care 
cearta spaniolo-britanică începe să le 
exercite asupra situației din Gibraltar. 
Comisia O.N.U. care are în program pro
blema acestei fortărețe britanice l-a re
cunoscut oficial pe primarul orașului spa
niol San Roque ca reprezentant al inte
reselor populației spaniole alungate din 
Gibraltar prin ocupația britanică și l-a in
vitat la New York. In cazul unei dezba
teri a problemei Gibraltarului la Națiunile 
Unite, anumite cercuri spaniole pretind 
de pe acum o blocadă a peninsulei 
stîncoase.

Generalul Franco nu este interesat în
tr-o asemenea evoluție ; în cazul însă cînd 
lucrurile se pun în mișcare, el ar fi cu 
greu în situația de a stăvili sau de a con
trola o mișcare generală anfibritanică. In 
situația cînd nu s-ar reuși înainte de dez
baterea cazului Gibraltar la O.N.U. să se 
restabilească acordul din ultimii ani în 
jurul cetății de pe stîncă, este de prevă
zut că Națiunile Unite vor deveni scena 
unei noi dispute între Madrid și Londra, 
din care ar putea rezulta cu ușurință o 
largă dezbatere colonială anfibritanică, în 
care Anglia s-ar găsi izolată.

In a gini pe peliculă
(Urmailn pag. I-a) gest mișcător : ne aflăm tot toam

na, 1949, la Pechea. Un om tî- 
năr, slab, arzător înaintează pe 
ogor cu brigada sa. E Ion Ne- 
goiță, șeful brigăzii. Duce un 
steag roșu. Iată-1, s-a oprit. Sub 
privirile celorlalți, împlîntă stea
gul în pămînt, ca pe un semn de 
belșug, definitiv. Le vorbește tova
rășilor săi, steagul îi flutură pe u- 
măr. Apoi, la fel de firesc, apucă sa
pa și începe să prășească alături de 
ceilalți, cu un fel de îndîrjire. Oa
menii aceștia porniseră pe drumul 
arătat de partid. Erau săraci, nici
odată sărăcia satului nu s-a vă
zut atît de pustie ca în ziua cînd 
a început înfrîngerea ei, ziua 
de 7 august 1949. Pe drumul mili
oanelor de astăzi plecaseră 285 de 
oameni, cu 38 de pluguri, 17 perechi 
de boi (sărmane vite de povară pe 
care pelicula le compătimește, atît 
sînt de slabi trăgînd atelajele) și 
numai 424 hectare. Aparatul de fil
mat a revenit adesea, de-a lungul 
anilor, în Pechea, surprinzînd trep
tele vieții noi suite de oamenii de 
aici. Care e situația la ora actuală? 
De la contabilul gospodăriei aflăm 
cîteva cifre pe care e bine să le ci
tiți alături de cele de mai sus : 3 000 
de colectiviști muncesc în cadrul 
gospodăriei „11 Iunie 1948“ (vă re
amintiți, la început au fost doar 
285 I) pe cele 4 000 de hectare ! Gos
podăria are 7 autocamioane și un 
autoturism. Dar sectorul zootehnic : 
în două grajduri cu adăpător auto
mat, a cîte 300 capete, și în alte 14 
grajduri a cîte șaizeci de capete sînt 
strînse cele aproape 1 500 bovine ale 
gospodăriei. Pentru tineretul bovin 
se află în construcție un grajd. O 
cifră, mai semnificativă încă : în 
1949, sectorul ovin al gospodăriei 
era reprezentat de o singură oaie 
stearpă ! Azi o turmă de peste 
3 000 de oi ! Anul trecut buge
tul gospodăriei a fost sporit cu 
2 870 000 lei. Sînt cifre pe care 
hîrtia le atenuează la lectură, dar 
pelicula cinematografică le dă stră
lucire cu forța ei retrospectivă. Pe 
Ion Negoiță, brigadierul din ’49, 
președinte de mulți ani al gospodă
riei, l-am revăzut în peliculă, în 
1962, primind titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste“. Flăcăul arzător 
de odinioară arată acum ca un con
ducător de mare întreprindere, cum
pănit, atent, sobru.

Și, ca o ilustrare a trecerii noas
tre la o agricultură modernă, meca
nizată, îmi amintesc privirea aceea 
cu care Ion Negoiță urmărește plu
gurile, încărcate în căruțe, care erau 
trimise la topit, alungate de prezen
ța impunătoare a tractoarelor romî- 
nești. Era o privire foarte expresi
vă, semnificînd o despărțire defini
tivă.

★

Pelicula prin care am călătorit 
oferă momente mișcătoare. Este im
posibil să nu te simți mișcat văzîn- 
du-1 pe maistrul Victor Oprea, șeful 
secției montaj general de la Uzinele 
de tractoare din Brașov, filmat 
în aceeași atitudine : conducînd 
primul tractor și, el însuși ma
turizat, înfrumusețat de timp cu 
noi trăsături, conducînd tractorul 
cu numărul 100 000 ! Intre cei doi 
armăsari nu sînt numai anii, care 
nu trec cu mult peste un dece
niu, ci mult mai mult. E un salt, 
trebuie spus, pe care în alte 
părți constructorii de tractoare l-au 
făcut de-a lungul unor întregi gene
rații industriale !

★

La Studioul cinematografic „Ale
xandru Sahia“ există o secție foarte 
solicitată. Ea poartă un nume cro- 
nicăresc : „Letopiseț". Așa i-au zis 
cineaștii și așa i se spune. Cu ce se 
ocupă ? Aici sînt clasate cu grijă 
materialele rămase de la montajul 
filmelor. Sînt un fel de mari fișie
re de bibliotecă. „Am nevoie de i- 
magini cu Dunărea înghețată“, cere 
un regizor. „Să căutăm. Iată, aici ai 
Dunărea înghețată, filmată anul tre
cut“, sau „acum șapte ani“. „îmi tre
buie imagini din fosta groapă Flo- 
reasca“ sau „Am nevoie de cutare 
om care a fost filmat în urmă cu 
atîția ani la un concurs al strunga
rilor. Acum e student“.

Cineaștii de la Studioul „Sahia“ 
au îndrăgit „Letopisețul“. Se fac fil
mări anume pentru el, necuprinse 
în filme editate. „Punem de-o par
te“, surîd ei.

E o funcție recunoscută a pelicu
lei cinematografice, letopiseț cald și 
emoționant al zilelor noastre. Ea, 
cea lipsită de bătrînețe, reține tine
rețea noastră, maturizarea noastră 
și a țării înaintînd spre desăvîrșirea 
construcției socialismului.

Duminica 2 august

Concurs de mare fond pe Dunăre
Spartachîada republicană 1964
• O noua gală de box la Dinamo e între 7 
și 9 august întreceri preliminare la 6 sporturi

A doua semifinală din cadrul furneului 
bucureșfean de box al Spartachiadei re
publicane este programată astăzi de la 
orele 19,30, pe ringul montat în incinta 
velodromului Dinamo. Pe ring vor urca o 
serie de pugiliști valoroși, cunoscufi pu
blicului din Capitală, lată cîteva din 
partidele mai atractive : N. Gîju — D. 
Davidescu ; Șt. Constantin — C. Alexan
dru ; Gh. Enache — Gh. Anghel ; Gh. 
Anton — Șerban Romeo ; Gh. Stăncuf — 
M. Băloiu, M. Anghel — I. Petre.

Dintre învingătorii primei semifinale 
s-au remarcat T. Voicu, care l-a întrecut 
înainte de limită pe O. Baciu, și fostul 
campion al țării M, Băloiu (semiușoară), 
învingător în prima repriză prin abandon 
în fața lui D. Minea. Pe lista cîștigătorilor 
primei gale mai figurează boxerii Gh. 
Stăncuț, I. Olfeanu și I. Grosu.

Finala pe Capitală la box va avea loc 
sîmbătă de la ora 19,30 în parcul sportiv 
Dinamo.

★
Conform regulamentului de desfășurare 

a Spartachiadei republicane — înaintea 
finalelor, la unele sporturi va avea loc o 
fază intermediară, pe grupe de regiuni, 
întrecerile se vor desfășura în zilele de 
7, 8 și 9 august. La baschet, handbal, 
volei și polo pe apă, meciurile se dispută

Noi cărți sportive 
in Editura U. C. F. S.
O jumătate de secol de atletism ro- 

mînesc (1912—1962) — de Ro
meo Vilara

Munca educativă în procesul antre
namentului sportiv — de Ion Și- 
clovan

Secția pe ramură de sport — de 
Ion Balaș

Amenajarea și întreținerea bazelor 
sportive — de J. Făinaru și L. 
Cotariu

Ghidul cabanelor (ediția a Il-a) — 
de Gh. Epuran

Bucegii — turism, alpinism (ediția 
a Il-a) — de Em. Cristea și N. 
Dimitriu

D-ale pescarilor șl vînătorilor — 101 
desene de Matty Aslan 

sistem turneu (numai tur), iar la box și 
fotbal — sistem eliminatoriu. Fiecare re
giune va fi reprezentată de o echipă se
lecționată.

S-a stabilit ca partidele de fotbal să 
aibă loc la Baia Mare (reprezentativele 
regiunilor Maramureș, Cluj, Brașov și Mu- 
reș-Autonomă Maghiară), Timișoara (Ol
tenia, Banat, Hunedoara, Crișana), Con
stanța (Dobrogea, regiunea București, oraș 
București, Argeș) și lași (lași, Bacău, Ga
lați, Ploiești). Echipele de polo au fost 
împărțite în două grupe ; la Oradea se 
vor întîlni formațiile din Maramureș, Cri
șana, Banat, Oltenia, Hunedoara, Argeș, 
lași, iar la Ploiești echipele din Cluj, Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Brașov, Ploiești, 
București, Bacău, Galați, Dobrogea. Selec
ționata orașului București participă direct 
în finală.

Cluj. Maestrul emerit al sportului. Ion Moina, felicită pe cîștigătoarele 
probei de ștafetă 4 x 100 m plat disputată în cadrul etapei regionale a 

spartachiadei republicane

•La sfîrșitul acestei săptămîni se 
va desfășura tradiționala competiție 
de înot „Concursul de mare fond 
pe Dunăre“, la care vor participa o 
serie de înotători fruntași din mai 
multe orașe. Și-au anunțat partici
parea 40 de concurenți de la clubu
rile sportive „Dinamo“, „Steaua“ și 
„Progresul“ din Capitală, de la 
C.S.M. Cluj și din orașele Galați și 
Brăila. De asemenea, la startul a- 
cestei interesante competiții vor ' fi 
prezenți și o serie de înotători de la 
asociația sportivă Bumbacul-Buftea, 
(regiunea București).

Concursul de pe Dunăre are loc 
duminică 2 august. Startul se va da 
din fața portului Brăila, iar sosirea 
va avea loc în fața portului Galați. 
Amintim că ultimele două ediții — 

1962 și 1963 — au fost cîștigate de 
tînărul Gh. Cociuban din Capitală. 
Pentru băieți, traseul măsoară 20 de 
kilometri, iar pentru fete — 10 km.

Ieri la fotbal
Miercuri pe stadionul din Constanta 

s-a disputat meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Farul Constanța 
și Aufbau Magdeburg (R. D. Germa
na). Victoria a revenit fotbaliștilor' ro- 
mini cu scorul de 3—1 (0—1).

întîlnirea dintre Știința Cluj și Che
mie Leipzig, desfășurată ieri după- 
amiază, pe stadionul orășenesc din 
Cluj, s-a terminat cu victoria clujeni
lor, cu scorul de 2—1.

Ieri seara, la lumina reflectoarelor, 
s-a desfășurat la Baia Mare meciul 
de fotbal dintre echipa locală Minerul 
și selecționata orașului Katowice (R.P. 
Polonă). Meciul s-a terminat cu scorul 
de 4—0, stabilit încă din prima repri
ză, în favoarea gazdelor.

Echipa iugoslavă de fotbal Spar
tak Subotița, care întreprinde un tur
neu în țara noastră, a întîlnit la Si- 
ghet formația locală Forestiera. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalita
te : 3—3 (2—0). Astăzi fotbaliștii iugo
slavi joacă la Carei.

In cîteva rînduri
® Sala sporturilor din Constanța vă 

găzdui în zilele de 7, 8 și 9 august în
trecerile turneului internațional femi
nin de baschet dotat cu „Cupa Mării 
Negre“. La turneu participă echipele 
R.P. Polone, R.S.F. Iugoslavia, R.D. 
Germane și R.P. Romîne.

• După 6 ture, în finala campiona
tului mondial studențesc de șah de la 
Cracovia conduce echipa U.R.S.S. cu 
16,5 puncte (1), urmată de S.U.A. 14,5 
puncte (2). în turul cinci, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—1 echipa R. P. 
Ungare și în turul 6 se află la egali
tate : 1,5—1,5 (1) cu echipa R.D. Ger
mane. în grupa B, pe locul I se află 
Finlanda cu 13 puncte, urmată de R.P. 
Romînă 11,5 puncte (1). Șahiștii romîni 
conduc cu 3—0 (1) în meciul cu Belgia.

meni... am ajutat ■ și noi, frații, 
cum antut. Eu am ieșit în 1922 
lucrătoi

— Ctrăta uzina pe atunci ?
— Ca'ime nu era nici pe sfert 

față de de astăzi. Pe lîngă no.i 
se întin vii. încetul cu încetul 
orașul escut împrejur. S-au tă
iat strâ-au înălțat case. După 
1950 tea prins aripi și treptat 
ne-am nuit cu „Vulcanul“ nos
tru de Dar mașinile la care lu
cram ? i minte că aveam niște 
strungiici, vechi, capricioase, cu 
curele, upea cureaua de trans
misie, ia s-o pui la loc. Era o 
adevărrăjitorie să arunci cu
reaua jba transmisiei, din mers. 
Or, acipăs pe niște butoane ,și 
caruseă ascultă. Mai rău era de 
cei de rjă, țin minte : forja era 
într-uiron de lemn. Odată a 
luat fen-au mai avut fierarii 
unde sreze. Acum, ați văzut în 
ce con muncesc Victor Tat și 
ceilalți

■Ar
Călănoastră în peliculă con

tinuă pul Dunării, spre cîmpul 
Galațițiagini filmate de-a lun
gul ani gospodăria agricolă co- 
lectivălunie 1948“ din comuna 
Pecheite din aceste imagini au 
fost ac de regizorul Virgil Ca- 
lotescvun documentar intitulat 
„Ultinierație de săraci".

Mă ește amintirea unui gest 
reținuieliculă cu ocazia primei 
recolta’îu a colectiviștilor din 
Pecheiaflăm la arie. Aparatul 
cuprirtoza de treierat. în prim 
plan, ent de grîu treierat. Un 
țăran 'opie și ia în palme, ca 
dintr-'grîu, cîntărindu-1, scu- 
fundîiobrajii în el. E un gest 
uluitoin poem. Trebuie să vezi 
acesteni, cum le-am văzut eu, 
o data o dată. Nici îndrăgosti
tul cendă obrazul în părul iu
bitei Uzează atîta gingășie, a- 
tîta f| expresie ca acest co- 
lectivire știe să redea cu un 

1 singubucuria și speranța în
tregii'e țărănimi abia porni
te, pd, pe drumul agricultu
rii so.

Voiult despre gesturile ră- 
' mase eliculă. Iată încă un
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VIZITA DELEGAȚIEI ROMÎNE ÎN FRANȚA Convorbirea dintre DECLARAȚIILE LUI EDWARD DU CANN

Prin Paris și împrejurimile sale N. S. Hruscioï si U Thant
J 9 LA ÎNAPOIEREA ÎN LONDRA

Aici, în Franța, mai mult chiar ca 
în alte părți, oaspeții sînt invitați 
din primul moment să viziteze „Casa 
gazdelor“ — capitala. Așa s-a petre
cut și cu delegația țării noastre, pen
tru care s-a organizat încă din pri
ma seară vizitarea Parisului.

Seara, în momentul în care cele
brele lumini ale Pieței Concordiei 
s-au aprins, iar cele două fîntîni au 
început să reverse miile de fire de 
apă strălucitoare, membrii delega
ției au coborît la malul Senei 
pentru a face tradiționala plim
bare cu vaporul. La ora aceea 
Sena este cu atît mai fermecătoare 
cu cit numeroasele monumente situ
ate pe ambele maluri, pînă dincolo 
de Nôtre Dame, sînt admirabil lu
minate.

Membrii delegației au coborît apoi 
pe țărm, de data aceasta ca să stră
bată chiar inima Parisului, cartierul 
Marais, unde vechile case datează 
din jurul anului 1300, păstrîndu-se 
și astăzi.

În cursul zilei de marți, momentul 
culminant al vizitei l-a constituit 
întrevederea tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer cu generalul de Gaulle. 
Prezența numeroșilor ziariști fran
cezi și corespondenți străini în 
curtea interioară a Elyséeului, acti
vitatea intensă a operatorilor de ci
nema și televiziune, ca și comenta
riile consacrate de ziarele pariziene 
acestui moment, totul subliniază in
teresul deosebit suscitat de întreve
derea dintre cei doi oameni de stat.

...Pînă acum cîțiva ani, o serie de 
localități de pe harta Franței erau 
aproape necunoscute. In prezent, in 
gazete sau la radio, ele sînt mereu 
amintite. Pierrelatte și Marcoule, 
Chinon și Saclay, ca să citez numai 
cîteva, revin mereu, indicind că a- 
colo mii și mii de cercetători și teh
nicieni lucrează în domeniul ener
giei nucleare. Dintre acestea Centrul 
de studii nucleare de la Saclay, si
tuat la limita pădurilor din partea 
de vest a Parisului, este considerat 
ca cel mai important centru de cer
cetări fundamentale și aplicate, a că
rui piatră de temelie a fost pusă in 
1948. La Saclay, pe o suprafața, de 
mai bine de 160 ha, lucrează■ 7 000 
persoane.

Acestea au fost primele amănunte 
care s-au adus la cunoștință oaspeți
lor miercuri dimineața. Încă din au
tomobilele care ii aduseseră aci, 
membrii delegației au zărit, în mij
locul unui cimp, nu departe de o pă
dure umbroasă, mari clădiri, unele 
de formă neobișnuită, unele din me
tale cenușii, cu suprastructuri com
plicate.

Conducătorii centrului aveau să 
informeze pe membrii delegației 
despre lucrările ce se efectuează aici 
și instalațiile cu care este echipat 
acest centru, precum și Institutul 
național de știință și tehnică nu
cleară. Cu acest prilej oaspeții au 
manifestat interes față de proble
mele referitoare la folosirea ener
giei nucleare pentru producerea e- 
nergiei electrice.

O altă vizită a avut loc în conti
nuare la Palatul UNESCO. Aci, la 
intrarea modernei clădiri decorată de 
Leger și Picasso, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
precum și alți membri ai delegației 
au fost întîmpinați de președintele 
Comitetului Executiv al UNESCO, 
René Maheu, care i-a invitat să vadă

cîteva din sălile palatului și, mai 
ales, marele amfiteatru. Apoi, oaspeții 
au ascultat pe René Maheu care le-a 
dat relații cu privire la activitatea 
UNESCO și problemele de viitor 
ale acestei organizații internaționale.

Se înfiripă un dialog viu între 
gazdă și oaspeți dornici să cunoască 
mai bine activitatea UNESCO. 
Președintele René Maheu se adre
sează tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer cerînd sprijinul țării noastre 
prin trimiterea de specialiști pentru 
marile acțiuni întreprinse de organi
zație. René Maheu își argumentează 
propunerea arătînd că în timpul vi
zitei sale în Romînia a constatat la 
fața locului importante realizări în 
toate domeniile. El elogiază aportul 
creator pe care l-a adus țara noastră 
la majoritatea acțiunilor UNESCO.

După-amiaza a fost rezervată unei 
vizite la Versailles. După mai multe 
zile călduroase, o boare ușoară plutea

peste pădurile din jurul palatului, 
peste marele lac iar soarele strălu
cea în cele 17 oglinzi din celebra ga
lerie în care la 28 iunie 1919 a fost 
semnat Tratatul de pace. Tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de to
varășul Corneliu Mănescu, au vizitat 
această podoabă arhitectonică a 
Franței și parcul cu renumitele sale 
fîntîni.

„Nici nu se putea o zi mai potri
vită pentru asemenea vizite — mi-a 
spus la plecare unul dintre grădi
nari. Versailles-ul e făcut din pia
tră dar și din milioane de gingașe 
flori. Priveliștea parcurilor noastre, 
iată buchetul pe care îl oferim oas
peților“ — a adăugat el.

Intr-adevăr, grădinarii Versail- 
les-ului oferiseră oaspeților din Ro
mînia cel mai frumos buchet.

Tudor VORNICU
Prin telefon

MOSCOVA 29 (Agerpres). — N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la 
29 iulie la Kremlin pe U Thant, se
cretar general al Organizației Na
țiunilor Unite, și a avut cu el o con
vorbire prietenească, la care au 
participat Andrei Gromîko, mi
nistrul de externe al U.R.S.S., Vla
dimir Suslov, secretar general ad
junct al O.N.U., și alte persoane ofi
ciale.

RAPORTUL MISIUNII 0. N. U.
ÎN LEGĂTURĂ CU PLÎNGEREA
CAMBODGE

întrevedere Al. Bîriădeanu
PARIS 29 — De la trimisul Ager

pres : Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, Alexan
dru Bîriădeanu, a avut miercuri o 
întrevedere cu Michel Maurice 
Bokanowski, ministrul industriei al 
Franței.

La sfîrșitul întrevederii, Alexan
dru Bîriădeanu a declarat : întreve
derea pe care am avut-o cu domnul 
ministru al industriei, Maurice Bo
kanowski, a fost deosebit de utilă. 
Așa cum știți, Romînia cunoaște un 
avînt multilateral în toate sectoarele 
economiei sale. Industria noastră a 
înregistrat în acești ultimi ani o 
dezvoltare rapidă, care creează în 
permanență noi premise de colabo
rare rodnică pe plan economic, spo
rind în fiecare an atît nevoile de 
import ale Romîniei cît și posibili
tățile sale de export.

Am constatat cu satisfacție spo
rirea în ultimii ani a volumului de 
schimburi comerciale între Romînia 
și Franța ale cărei realizări științi-

★

PARIS 29 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite o declarație 
făcută de Alain Peyrefitte, ministrul 
informațiilor, după o ședință a Con
siliului de Miniștri al Franței :

„Primele convorbiri franco-romîne 
s-au desfășurat în condiții bune. Sin
tern la ora actuală cu totul satisfă- 
cuți. Era firesc, a precizat ministrul, 
să se facă în comun un examen asu
pra relațiilor economice, tehnice și 
culturale între cele două țări deoa
rece este vorba de două țări pe care 
le-au legat întotdeauna geografia, is
toria, limba latină și o anumită co
munitate de sentimente.

Printre problemele aflate în cen
trul convorbirilor, declarația se refe
ră mai întîi la cele economice. Re
lațiile comerciale franco-romîne sînt, 
pentru moment, în stadiu de înce
put. Ele nu au fost, de fapt, restabi
lite decît în 1954 și, în pofida unei 
creșteri constante a schimburilor în- 
cepînd din acea perioadă, mai ră- 
mîne mult de făcut în acest dome
niu. în 1954, comerțul între Franța 
și Romînia a fost de 18 milioane 
franci. El este astăzi de 272 milioa
ne, dar aceasta mai este încă o cifră 
destul de slabă care lasă Franța în

— M. Ehhraowski
fice și tehnice sînt cunoscute și 
apreciate în țara noastră. Sîntem în 
același timp convinși că posibilită
țile de dezvoltare a acestor schim
buri sînt departe de a fi epuizate. 
Schimbul de vederi cu domnul mi
nistru al industriei franceze ne-a 
întărit această convingere. Sînt si
gur că schimbul acesta de vederi, 
pe cît de util pe atît de construc
tiv, va contribui la progresul coope
rării reciproc-avantajoase dintre ță
rile noastre.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști, Maurice Bokanowski a ară
tat că în cursul discuțiilor au fost 
abordate probleme privind schimbu
rile economice între cele două țări, 
subliniind că de la vizita sa în Bucu
rești, făcută cu doi ani în urmă, 
„prima vizită a unui membru al gu
vernului francez în Romînia de după 
război — au fost înregistrate pro
grese serioase, în folosul ambelor 
țări“.

★

urma mai multor țări occidentale pe 
lista furnizorilor și clienților Romî
niei. O parte a convorbirilor actual
mente în curs se referă la modalită
țile destinate să permită mărirea 
schimburilor. Problema creditelor, a 
arătat Alain Peyrefitte, răspunzînd 
la o întrebare, nu a făcut obiectul 
unor convorbiri speciale.

O parte a convorbirilor este con
sacrată căutării posibilităților par
ticipării Franței la dezvoltarea teh
nică a Romîniei, iar dl. Bîriădeanu 
a avut convorbiri precise de dl. Pa- 
lewski.

Al treilea subiect tratat, a spus 
ministrul. în continuare, privește 
problemele culturale. Posibilitățile 
existente în acest domeniu vor pu
tea fi reflectate pvintr-un acord cul
tural între cele două țări.

Se poate spune în ansamblu, a 
arătat ministrul în încheiere, că 
dezvoltarea relațiilor economice, 
tehnice și culturale între cele două 
țări este dorită de ambele părți. A- 
cest lucru nu poate fi, în cele din 
urmă, decît în favoarea păcii inter
naționale.

NEW YORK 29 (Agerpres). — Mi
siunea de anchetă a Organizației 
Națiuniloi- Unite — instituită prin 
hotărîrea din 4 iunie a Consiliului 
de Securitate ca urmare a plîngerii 
Cambodgiei împotriva încălcării 
frontierei sale din direcția Vietna
mului de sud — a prezentat un ra
port Consiliului de Securitate.

Misiunea recomandă să se trimită 
în regiunea de frontieră a Cambod
giei grupuri de observatori O.N.U., 
formate din persoane civile, a că
ror naționalitate va fi stabilită prin- 
tr-un acord cu guvernul cambodgian 
și nu vor înlocui sub nici o formă 
Comisia internațională de suprave
ghere și control pentru Indochina. 
Raportul recomandă, de asemenea, 
restabilirea relațiilor diplomatice 
între Cambodgia și Vietnamul de 
sud, întrerupte în august 1963, și 
numirea unui reprezentant al O.N.U. 
care să contribuie la reglementarea 
relațiilor dintre cele două guverne.

LONDRA 29 (Agerpres). — Minis
trul de stat la Ministerul Comerțului 
Marii Britanii, Edward Du Cann, s-a 
înapoiat marți la Londra, după o vi
zită făcută în R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R. P. Ungară și R. S. Ceho
slovacă. După cum transmite agenția 
Associated Press, într-o declarație 
făcută pe aeroport reprezentanților 
presei, el a subliniat că perspectivele 
lărgirii relațiilor comerciale ale 
Marii Britanii cu cele patru țări vi
zitate sînt foarte bune, ele putînd 
duce chiar la o ameliorare a actualei 
situații a exporturilor britanice.

într-o declarație făcută postului 
de radio Londra. Edward Du Cann a 
arătat că vizitele făcute au avut 
drept scop examinarea, în cadrul u- 
nor convorbiri prietenești, a proble
mei dezvoltării comerțului dintre 
Anglia și aceste state. în ultimii 
cinci ani comerțul englez cu statele 
amintite a sporit aproape cu 80 la 
sută și în primele șase luni ale anu-

Reacții în țările
după conferința

CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager
pres). — După cum transmite cores
pondentul din Ciudad de Mexico al 
agenției Associated Press, în ciuda 
sancțiunilor adoptate de Organizația 
Statelor Americane împotriva Cubei, 
se așteaptă ca guvernul mexican să 
continue să mențină relațiile diplo
matice cu Cuba. Subliniind că a- 
ceastă poziție a Mexicului „este 
foarte populară în țară" agenția

Cehoslovacia 
față de ace-

lui curent comerțul cu 
a sporit cu 25 la sută 
eași perioadă a anului trecut.

Referindu-se la schimburile comer
ciale dintre Anglia și țările socialiste 
vizitate, el a spus că industriașii bri
tanici au exportat deja uzine întregi 
în aceste state, instalații pentru fa
bricarea de mașini-unelte și alte 
produse. Ministrul britanic a subli
niat că expansiunea comerțului ur
mărește o mai bună înțelegere care, 
la rîndul ei, va contribui la menți
nerea păcii.

Referindu-se la convorbirile avute 
la București, Edward Du Cann a de
clarat că acestea au fost utile și i-au 
oferit prilejul să cunoască mai în
deaproape planificarea economică a 
Romîniei, ceea ce îl face să creadă 
că perspectivele sporirii relațiilor co
merciale cu Romînia sînt bune. Tot
odată ministrul englez a spus că a 
apreciat amabilitatea și amiciția care 
i-au fost arătate.

latino-americane
O. S. A
arată că de cînd au fost adoptate 
hotărîrile O.S.A. nu au existat nici 
un fel de cereri, nici măcar din par
tea grupărilor de extremă dreaptă, 
ca Mexicul să rupă relațiile diplo
matice cu Cuba. „Dimpotrivă, arată 
agenția, grupările de stînga au cerut 
ca Mexicul să se retragă clin O.S.A. 
în semn de protest împotriva acestor 
sancțiuni“.

PRESA STRĂINĂ DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI
PARIS 29 (Agerpres). — Vizita 

delegației guvernamentale a R. P. 
Romîne în Franța continuă să fie o- 
glindită pe larg în presa franceză. 
Atenția ziarelor se concentrează în
deosebi asupra convorbirii dintre 
președintele Franței, Charles de 
Gaulle, și președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer. Presa scoate în eviden
tă declarația făcută de Ion Gheorghe 
Maurer după terminarea întrevede
rii cu generalul de Gaulle.

Sub titlul „De Gaulle a primit pe 
Maurer, primul ministru romîn“, 
cotidianul ,,L’Aurore“ scrie : „Cea 
de-a doua zi a vizitei în Franța a 
șefului guvernului romîn și a dele
gației pe care o conduce a căpătat o 
importanță deosebită; generalul de 
Gaulle s-a întreținut îndelung cu dl. 
Maurer“. Ziarul publică în întregi
me declarația făcută de președinte
le Consiliului de Miniștri romîn 
după întrevederea de la palatul E- 
lysée.

Ziarul „Le Monde“, într-un articol 
pe două coloane publicat în prima 
pagină, scrie că primirea la Elysée 
„comportă în ea însăși o semnifica
ție politică care nu scapă nici unui 
observator străin“.

Ziarul „Le Figaro" subliniază a- 
cea parte a declarației președintelui 
Consiliului de Miniștri romîn în ca
re se arată că „dezvoltarea relațiilor 
franco-romîne contribuie la marea 
cauză a păcii“. Redînd în întregime 
cuvîntarea rostită de Ion Gheorghe 
Maurer la dineul oferit la Ambasa
da R. P. Romîne,' ziarul menționează 
că „șeful guvernului romîn a rostit 
un toast deosebit de călduros“.

Sub titlul „întrevederile franco- 
romîne au fost fructuoase“, ziarul 
„Les Echos“, relatînd despre întreve
derea de la Palatul Elysée, consem
nează : „în general, primele convor
biri între delegația romînă și inter
locutorii săi francezi s-au desfășu
rat într-o atmosferă excelentă".

Concluzia care se poate trage, 
arată „France Presse", referindu-se 
la declarațiile șefului guvernului 
romîn, este : „posibilitatea pe care o

au guvernele francez și romîn — cu 
toate că cele două state au sisteme 
diferite — de a dezvolta tot mai 
mult relațiile dintre ele“.

Ziarele „L’Humanité“ și „Libera
tion“ publică relatări ale vizitelor 
făcute marți redînd extrase din de-. 
clarația făcută presei de premierul 
romîn.

BERNA 29 (Agerpres). — Presa 
elvețiană publică ample articole și 
informații consacrate vizitei delega
ției romîne în Franța. Ziarul „Jour
nal de Genève“ scrie că primirea 
primului ministru romîn de către 
președintele de Gaulle marchează 
interesul pe care șeful statului fran
cez îl manifestă față de această vizi
tă. Ziarul subliniază că colaborarea 
franco-romînă se dezvoltă sub sem
nul coexistenței pașnice. Relatări 
ample publică și „Tribune de Ge
nève“, „Gazette de Lausanne“, „Der 
Bund“, „La Suisse“.

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
Ziarele „Nepszabadsag“, „Magyar 
Nemzet“ și „Nepszava“ publica știri 
despre vizita tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer la Paris. „Nepsza
badsag“ subliniază, între altele, că, 
la plecarea sa din Palatul Elysée, 
șeful guvernului romîn a spus că 
„este mulțumit de schimbul de pă
reri și că președintele Franței a 
menționat că împărtășește punctul 
de vedere al guvernului romîn, po
trivit căruia, deși Romînia și Franța 
sînt țări cu sisteme economice dife
rite, există posibilitatea de a dez
volta tot mai mult relațiile și că a- 
ceasta este o contribuție la marea 
cauză a păcii".

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 
genția TASS, ziarul „Trud“ și „So- 
vetskaia Rossia“ au relatat despre 
primirea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer de către de Gaulle. Ziarul 
„Trud“ menționează că în cursul 
convorbirii care a avut loc au fost 
examinate perspectivele dezvoltării 
relațiilor între cele două țări.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times“ din 28 
iulie a publicat două ample mate
riale consacrate vizitei delegației gu
vernamentale romîne în Franța. 
Sub titlul „Parisul salută pe condu
cătorii romîni“, ziarul publică o co
respondență din Paris semnată de 
Drew Middleton în care se arată că 
„guvernul francez a întîmpinat 
astăzi cu căldură pe premierul Ion 
Gheorghe Maurer și alți miniștri ai 
Romîniei comuniste". După ce rela
tează pe larg despre prima zi a vi
zitei, corespondentul arată că „pre
mierul Maurer a subliniat diferen
țele dintre sistemele social și eco
nomic ale Franței, și Romîniei. Dal
ei a subliniat, de asemenea, în cu
vîntarea rostită la sosire importanța 
contactelor directe între oamenii de 
stat ai celor două sisteme“.

LONDRA 29 (Agerpres). — Intr-un 
amplu articol, ziarul „Times“ se re
feră la lărgirea relațiilor economice 
ale Republicii Populare Romîne cu 
toate țările lumii, determinată de „ra
pida industrializare și modernizare“ 
prevăzute de planul de șase ani. 
Ziarul „Times“ arată că, după cum 
se spune, la Paris „se întrevăd ur
mări promițătoare pentru o po
litică de coexistență cu Occidentul, 
întemeiată pe egalitate și respect 
pentru suveranitatea națională, cu a- 
vantaje reciproce“. „Romînia — con
tinuă ziarul — caută să dezvolte re
lații economice cu toate statele, in
diferent de regimurile lor cu condi
ția unor avantaje reciproce, fără 
condiții politice, restricții sau dis
criminări“.

PR AGA 29 (Agerpres). — „Rude 
Pravo" a publicat o relatare despre 
întrevederea dintre generalul de 
Gaulle și Ion Gheorghe Maurer. 
Ziarele „Prace“, „Svobodne Slovo“ 
publică aceeași știre, iar „Lidova 
Demokracie“ înserează extrase din 
declarația președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.
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înaintea convenției 
partidului democrat

• o

S.U
29 (Agerpres). — 

cu încheierea convenției 
republican, unde senato- 
Goldwater a fost desem- 
candidat la alegerile pre- 
din S.U.A., au început

WASHINGTON
O dată 
partidului 
rul Barry 
nat drept 
zidențiale
pregătirile în vederea, convenției 
partidului democrat care se va 
deschide la 24 august în orașul 
Atlantic City (Statul New Jersey).

S-a anunțat că. pentru prima 
oară, din rîndurile celor 64 de dele
gați la convenția democrată din 
partea statului Virginia vor face 
parte și negri. Convenția parti
dului democrat din statul Mississippi 
întrunită la Jackson a hotărît însă 
să-și rezerve sprijinul acordat can
didatului democrat la 
ție pînă ce convenția 
din Atlantic City va 
program și va desemna
candidat. „Mai multe rezoluții 
zentate — arată France Presse

indicat faptul că democrații din a- 
cest stat sudist se opun legii asupra 
drepturilor civile și poziției parti
dului lor în problema rasială“.

Intre timp, candidatul republican 
la președinție, Barry Goldwater, a 
avut marți la Washington o întîl- 
nire, desfășurată cu ușile închise, 
cu 70 de membri republicani ai Ca
merei reprezentanților. După aceea 
purtătorul de cuvînt al senatorului 
din Arizona a declarat că Goldwa
ter este dispus să se întîlnească cri 
președintele Johnson în cadrul unei 
dezbateri televizate asupra progra
melor electorale ale celor 
partide.

două

*
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — Potrivit agenției Asso
ciated Press, surse autorizate au 
declarat că guvernul Republicii 
Chile nu intenționează să rupă re
lațiile diplomatice cu guvernul de 
la Havana, în ciuda sancțiunilor a- 
doptate împotriva Cubei de către 
Organizația Statelor Americane.

★
CARACAS 29 (Agerpres). — Nu

meroase personalități din Venezuela 
își exprimă dezaprobarea față de 
hotărîrea adoptată la Conferința mi
niștrilor de externe din țările mem
bre ale Organizației Statelor Ameri
cane, care a avut loc la Washing
ton. Astfel, senatorul Wolfgang Lar- 
razabal, fost președinte al republicii, 
a declarat : „Hotărîrea anticubană 
adoptată de conferință contravine 
năzuințelor poporului venezuelean. 
Sancțiunile împotriva Cubei, a subli
niat senatorul, nu sînt aprobate nici 
de majoritatea celor 200 de milioane 
de latino-americani“.

Congo

președin- 
națională 

stabili un 
oficial pe 

pre- 
— au

Noi acțiuni
ale forțelor răsculate

Formarea unui guvern 
la Albertville

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres). — 
înainte de a părăsi orașul Elisabeth- 
ville, pentru a pleca la Leopoldville, 
unde a fost rechemat de urgență de 
către președintele Kasavubu, minis
trul de interne în guvernul central 
congolez, Munongo, a anunțat anula
rea pentru Katanga orientală, a mă
surilor care interzic deținerea de 
armament pe teritoriul Katangăi.

După cum relatează agențiile de 
presă, forțele răsculate continuă 
înaintarea. După ce au ocupat ora
șul Kongolo, răsculații au ocupat 
miercuri localitatea Sentery, un cen
tru important al producției de bum
bac din provincia Lomami. In cercu
rile apropiate armatei guvernamen
tale se apreciază că prin ocuparea 
orașului Sentery s-a asigurat posi
bilitatea joncțiunii cu celălalt mare 
grup de forțe răsculate, condus de 
Pierre Mulele, care continuă înain
tarea în provincia Kwilu. Un alt 
grup de răsculați a pătruns în satul 
N’Kala, situat la 30 km sud de Bau- 
douinville, înaintînd spre importan
tele aeroporturi situate pe platourile 
înalte de la Marungu.

Agenția United Press Internatio
nal relatează că la Albertville, capi
tala provinciei Katanga de nord, a 
fost format un guvern sub președin
ția lui Gaston Soumialot, conducăto
rul forțelor răsculate, care deține în 
același timp și funcția de ministru al 
apărării. împuternicirile acestui gu
vern se extind asupra tuturor regiu
nilor din Congoul răsăritean, aflate 
sub controlul forțelor răsculate, in
clusiv asupra provinciei Kwilu.

CAIRO 29 (Agerpres). — Săptămî- 
nalul egiptean „Akher Saa“ a anun
țat că văduva lui Patrice Lumumba 
se va înapoia în Congo, răspunzînd 
invitației ce i-a fost adresată de gu
vernul congolez.

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile

RIO DE JANEIRO 29 . (Ager
pres). — După cum scriu ziarele 
braziliene, în țară a început o ac
țiune pentru crearea unui „Front 
popular“ reunind toate forțele po
litice care cer „restabilirea legali
tății, dezvoltării naționale și politicii 
externe independente a țării“. A- 
ceastă acțiune este condusă de 
deputatul Mario de Andrade, frun
taș al Partidului Muncii din Bra
zilia, al cărui lider este fostul pre
ședinte al țării Joao Goulart, aflat, 
în prezent în exil în Uruguay.

Din „Frontul popular“ ar urma' 
să facă parte Partidul Muncii, Parti
dul Social-Democrat al fostului pre
ședinte Juscelino Kubitschek, dife
rite curente politice de stînga și 
unele organizații sindicale.

CONGRESUL INTERNAȚIONAL
DE GEOGRAFIE

LONDRA 29. Corespondenții A- 
gerpres, L. Rodescu, transmite: ntre 
20 și 28 iulie s-au desfășurat la ton
dra lucrările celui de-al Xl-lea 
Congres internațional de geogafie, 
la care au participat circa 2 00 de 
delegați din 65 de țări. Din prtea 
R. P. Romîne a participat o dcega- 
ție condusă de prof. dr. Tieriu 
Morariu, membru coresponden al 
Academiei R. P. Romîne.

Au fost prezentate numeroat co
municări și au fost organizate xpo- 
ziții de cărți și hărți. Comunările 
geografilor romîni prof. dr. Tieriu 
Morariu, prof. dr. Ion Șandrupro- 
rectorul Universității din Iași, șGri- 
gore Posea au fost apreciate înnod 
deosebit.

în afară de hărțile și cărțile omî- 
nești, care s-au bucurat de atere în 
cadrul expozițiilor amintite, dega- 
ția noastră a distribuit particLnți- 
lor publicații de geografie tipă'.e în 
Romînia și volumul omagial Con
tribuții romînești la al XX-leâlon- 
gres internațional de geogral — 
Londra 1964“, 
specialitate a 
mîne.

în ultima 
avut loc alegeri de membri tilari 
și corespondenți pe comisii, 
zentanții romîni au fost aleși îzece 
comisii.

editat de sea de 
Academiei R. JRo-

zi a congresul au

pre-

Scriitoarea sovietic« 
Wanda Wasslewska 
a încetat din viață

tul Minas Gerais, a fost asasinat îr 
cuința sa din Belo Horizonte cu 
multe gloanțe de revolver.

60 
da

RIO DE JANEIRO. Autoritățile 
braziliene au anunțat că Rolf Heu
bach, consulul R. F. Germane în sta-

MOSCOVA 29 (Agerpres). -a 29 
iulie a încetat din viață, în vil de 

de ani, scriitoarea soviet iefan- 
Wasilewskaia.

Turiști In fața unul vechi templu nubian de la Assuan (R.A.U.)

SCURTE ȘTIRI
AleeLONDRA. Primul ministru 

Douglas Home a declarat în Camera 
Comunelor că guvernul britanic nu s-a 
pronunțat încă în privința proiectate
lor forțe nucleare -multilaterale ale 
N.A.T.O. și acest lucru se va întîmpla 
numai după ce vor fi cunoscuți toți 
factorii legați de aceste forțe.

auDUBROVNIK. La Dubrovnik 
luat sfîrșit lucrările celui de-al IX-lea 
seminar internațional „Universitatea 
astăzi“. La acest seminar au participat 
peste 200 de profesori și studenți din 
35 de țări. Din partea R. P. Romîne 
au participat prof. univ. Alexandru 
Bălăci, prorector .......................   '
București, și prof. univ. C. Ionescu 
Bujor. în cadrul 
fost discutate două 
tizarea învățămîntului superior" 
„Rolul universităților și al școlilor su
perioare în răspîndirea ideilor păcii“.

GENEVA. Radames Trujillo, fiul 
mai mare al fostului dictator din Re
publica Dominicană, a fost arestat în 
localitatea Authouillet (Normandia), 
de poliția franceză și transportat la în
chisoarea Evreux. El a fost deținut în 
baza mandatului internațional de arest 
emis de judecătorul de instrucție din 
Geneva, Gurtin, pentru abuz de încre
dere, escrocherie, fraudă și furt. Man
datul se bazează pe o plîngere a ac
tualului guvern dominican, care acuză 
pe Trujillo că a deturnat fondurile 
statului în interesul familiei sale.

SEUL. La cererea Adunării Ni 
nale sud-coreene, președintele 
Cijan Hi a dispus anularea legii i 
țiale decretate la Seul cu 56 zili 
urmă ca urmare a demonstrai 
studențești antiguvernamentale.

al Universității

seminarului au 
teme : „Democra- 

Și

HAVANA. In portul Havana a sosit 
la 28 iulie motonava „Dresden“ avînd 
la bord încă 26 autobuze engleze mar
ca „Olimpik-3“ produse de firma „Lei- 
land Motors Limited“.

CAPE KENNEDY. Vehiculul spa
țial „Ranger 7“ își continuă zborul 
spre Lună după ce traiectoria sa a fost 
corijată printr-un semnal transmis de 
la laboratorul spațial din Pasadena. 
Semnalul a aprins o mică rachetă al 
cărei efect a fost de a încetini viteza 
vasului cosmic pentru a nu depăși 
Luna. Miercuri la orele 14 GMT 
„Ranger 7“ se găsea la 183 800 km de 
Pămînt progresînd cu o viteză de 
5 876 km pe oră, în raport cu Pămîn- 
tul, și la 210 746 km de Lună viteza 
sa fiind de 5 180 km pe oră în raport 
cu Luna. Dacă totul merge bine, 
„Ranger 7“ va începe să ia primele 
fotografii ale. Lunii vineri la orele 
13,32 GMT.

BUDAPESTA. Cu prilejul vizitei 
în R. P. Ungară a delegației de zia
riști romîni, condusă de Constantin 
Florea, redactor-șef adjunct al revis
tei „Lumea“, Mihail Romeo Aștelea- 
nu, însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Budapesta, a oferit 
marți seara în saloanele ambasadei un 
cocteil. Au participat : Dyenes An
dras, adjunct al șefului Secției relații 
externe a C.C. al P.M.S.U., Namény 
Géza, șeful serviciului de informații 
al Consiliului de Miniștri, Rényi Pal, 
redactor-șef adjunct al ziarului „Nép- 
szabadsăg“, Zâdor Tibor, directorul 
Direcției de presă din M.A.E., repre
zentanți ai Uniunii ziariștilor, ai zia
relor centrale și agenției de presă 
M.T.I., reprezentanți ai Ministerului 
de Externe.

VIENTIANE. Regele Laosului, Sa- 
wang Vatthana, a aprobat remanierea 
guvernului prezentată cu cîteva zile 
în urmă de primul ministru al Laosu
lui, prințul Suvanna Fumma, ca ur
mare a demisiei unor miniștri. Aceas
tă remaniere afectează patru ministere. 
După cum s-a mai anunțat, partidul 
Neo Lao. Haksat, una din cele trei 
grupări politice laoțiene, s-a pronun
țat împotriva oricărei remanieri a gu
vernului de coaliție națională fără a 
fi consultat în prealabil.

SALISBURY. Parlamentul sud- 
desian și-a reluat marți lucrările c' 
o vacanță de două luni și juma 
In prima zi în fața Parlamentulu 
fost prezentate două moțiuni de 
încredere în guvernul Smith.

DALLAS. Apărătorii lui-Jack R 
asasinul lui Lee Oswald, au înai 
marți Tribunalului din Dallas aț 
la sentința de condamnare la mc 
a acestuia, cu numai 30 de mi: 
înaintea expirării termenului sta 
prin lege. în apel sînt menționați 
erori de judecată, documentul fi 
potrivit agenției U.P.I., unul din 
mai mari prezentate în istoria tribi 
lelor- din statul Texas. Judecătorul 
Brown are la dispoziție 10 zile pe 
a aproba sau respinge apelul, c 
care acesta poate fi înaintat Curții 
minale de apel.

poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din Întreprinderi ti instituții. Tiparul i Combinatul Poligrafic Casa Scînteii,


