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Vizita delegației guvernamentale
romîne în Franța

REALIZĂRI ALE COLECTIVELOR

■ Igraficele întrecerii socialistea Om

ÎNTREPRINDERILOR oin industria alimentară

Sala de comandă automată a Combinatului de panificație și morârit din Constanța
Foto : M. Andreescu

Alături de colectivele din toate 
ramurile economiei naționale, mun
citorii, tehnicienii și inginerii în
treprinderilor din industria alimen
tară desfășoară larg în aceste zile 
întrecerea socialistă, hotărîți să 
cinstească marea sărbătoare a eli
berării țării cu realizări cît mai în
semnate. însuflețiți de hotărîrea re
centă cu privire la mărirea salarii
lor, ei muncesc pentru a da numai 
produse de calitate superioară, a uti
liza și valorifica cu maximum de efi
ciență materia primă, a realiza sor
timente care să întrunească cele mai 
bune aprecieri din partea consuma
torilor, a folosi, cît mai bine utilajele 
noi, moderne, cu care au fost și sînt 
continuu dotate unitățile de indus
trie alimentară.

Cu mijloace tehnice moderne
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii").— 

Combinatul de panificație și morărit 
din Constanța se numără printre cele 
mai moderne și importante obiective 
industriale realizate In ultimul timp în 
industria noastră alimentară. Intrat nu 
de mult în funcțiune, noul combinat 
întîmpină marea sărbătoare a elibe
rării țării cu realizări deosebite.

în condițiile în care procesele teh
nologice decurg automat, s-ar părea 
că omul, contribuția sa, în întrecere, la 
perfecționarea procesului de produc
ție, la obținerea de rezultate tot mai 
bune este minimă. . Lucrurile nu., 
stau tocmai așa. Operatorul Petre 
Vîjîială supraveghează cu atenție be- 
culețele mici, roșii, care, fiecare, in- 

un moment în procesul teh-
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nologic de morărit și panificație. Aten
ția, priceperea cu care el „conduce" 
aceste instalații automate sînt hotărî- 
toare pentru buna desfășurare a pro
ducției. Chirilă Sadaclischi, cu echipa 
sa de mecanici, stă permanent înire 
automate. La orice păcănit, cît de mic, 
care i se pare suspect, intervine. în 
cursul lunii iulie, instalațiile n-au avut 
nici o oprire din cauza vreunei defec
țiuni tehnologice. Minutele, secun
dele sînt folosite astfel din plin.

Realizările obținute sînt remarca
bile. în ultimele 2 luni au fost 
date peste plan 187 tone făină și 182 
tone produse de panificație. O dată 
cu aceasta 
calitatea 
realizate

Producție sporită 
de metal

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii*). — 
Oțelarii de la Combinatul siderur
gic din Reșița au obținut în luna iu
lie cea mai mare producție de oțel 
din istoria combinatului, cei mai buni 
indici de utilizare. în această lună 
ei au dat peste plan aproape 5 000 
de tone de oțel. Cu această cantita
te, oțelarii de aici și-au îndeplinit 
angajamentul de a realiza în plus, 
în cinstea zilei de 23 August, 16 000 
tone de oțel, producînd de la înce
putul anului și pînă acum 18 500 de 
tone metal peste prevederile planu
lui.

Succese însemnate au obținut și 
furnaliștii. De la începutul anului și 
pînă în prezent ei au realizat peste 
sarcina planificată mai bine de
10 500 tone fontă. Acest succes este 
cu atît mai însemnat cu cît întreaga 
cantitate de fontă elaborată peste 
plan este realizată numai cu cocs 
economisit.

în cele 7 luni care s-au încheiat, 
laminatorii Reșiței au înscris și ei 
realizări deosebite, dînd peste plan
11 500 tone laminate finite. In aceeași 
perioadă la uzinele Oțelul Roșu 
au fost realizate în 
de oțel și 8 700 tone

„Săptămma poeziei
Sîmbătă s-a deschis Săptămîna 

poeziei, închinată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Cu 
acest prilej, în diferite localități din 
țară au avut loc șezători literare. La 
clubul stațiunii ------ 
fața a numeroși oameni ai 
cii, poeții Eugen Jebeleanu, 
cerone Theodorescu, Victor 
bure, Adrian Maniu, Vlaicu Bîrna, 
Emilia Căldăraru, George Dan, 
Torna George Maiorescu și alți 
membri ai Uniunii Scriitorilor, pre
cum și ai cercurilor litergre din re
giunea Dobrogea, au citit din lucră
rile lor închinate partidului, reali
zărilor din patria noastră în cei 20 
de ani de la eliberare.

PARIS 1 Trimisul special Ager
pres M. Moarcăș transmite : Cu re
cepția de la Ambasada romînă din 
Paris, de vineri seara, strălucită 
manifestare care a reunit un mare 
număr de personalități ale vieții po
litice, culturale, științifice și econo
mice, partea oficială a programului 
vizitei delegației guvernamentale ro
mîne în Franța s-a încheiat.

Sîmbătă dimineața, membrii dele
gației, Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
însoțiți de Jean Louis Pons, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Franței la București, și de 
dr. Victor Dimitriu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Paris, precum și de 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe Francez, au plecat 
într-o călătorie de două zile pe va
lea Loarei.

La ora 9,15, coloana mașinilor ofi
ciale a părăsit Hotelul Crillon, 
reședință rezervată oaspeților ro- 
mîni, îndreptîndu-se spre frumoasa 
regiune din inima Franței. De o

alta a autostrăzii, care 
din cele mai mari de
ale Franței — Sena și

parte și de 
leagă două 
partamente
Loara — peisajul prezintă o armo
nioasă îmbinare de imagini și cu
lori. Mașinile străbat distanța din
tre Paris și Orléans pe șoseaua ce 
șerpuiește printre majestuoșii mes
teceni și stejari ai cunoscutei pă
duri Fontainebleau, printre cîmpii 
cu lanuri întinse de grîu, prin sate 
cu case pitorești, caracteristice aces
tei regiuni, înconjurate cu nenumă
rate grădini de flori și verdeață.

Primul popas este făcut la caste
lul din Gien, la o depărtare de 150 
km de Paris. La sosire, membrii de
legației romîne au fost întîmpinați 
de Pierre Dupuch, prefectul Depar
tamentului Loara, și de alți repre
zentanți ai autorităților locale.

La Orléans, orașul Ioanei d’Arc, 
oaspeții romîni au 
popas în fața marii 
Pierre du Martroi, 
construcție datînd
XVI-lea. Numeroși locuitori ai ora
șului, cît și turiști aflați în trecere 
prin Orléans, au salutat pe oaspeții 
romîni.

Ziua de sîmbătă s-a încheiat cu 
vizitarea a două dintre cele mai re-

prezentative castele ale văii Loarei : 
Chambord și Cheverny. Membrii 
delegației guvernamentale romîne 
au vizitat cele două mari castele, 
ascultînd amplele explicații privind 
originala lor construcție și istoricul 
lor bogat.

Seara, la castelul Chambord, oas
peții au asistat la un spectacol „Son 
et lumière“, o împletire ingenioasă 
de lumină și sunet stereofonic, cu 
ajutorul cărora, în plină noapte, cas
telul este prezentat în toată splen
doarea sa, scoțîndu-se, în același 
timp, în evidență, detalii arhitectu
rale și artistice ce nu pot fi ușor 
sesizate în timpul zilei.

In cursul zilei de duminică, mem
brii delegației guvernamentale ro
mîne vor continua călătoria pe va
lea Loarei.

plus 8 650 tone 
laminate.

Techirghiol, in 
mun- 

Ci- 
Tul-

s-a îmbunătățit simțitor 
făinii și a celorlalte produse 
aici.

„FLORA“ 
plin sezon
» j

Secțiile Fabricii de conserve 
„Flora“, răspîndite în Capitală, 
sînt specializate în fabricarea con
servelor de legume, fructe sau 
carne. In aceste zile de însuflețită 
întrecere în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei, „Flora“ e în plină cam
panie de producție. Realizările 
colectivului acestei întreprinderi 
bucureștene, pe șapte luni, sînt 
demne de reținut. Planul pro
ducției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 106 la sută, din care 
la legume — 105 la sută, la fructe 
— 100 la sută și la conserve din 
carne — 123 la sută, iar producti
vitatea muncii a crescut 
sută față de prevederi.

Intr-una 
produc conserve din 
fasole,

mare a înzestrării acesteia 
două linii moderne de prelucra
re, cu 5 mașini de curățat fa
sole, cu încă 8 autoclave de steri
lizare, capacitatea de producție a 
secției a sporit cu 40 la sută ; pro
cesul de producție este în mare 
parte mecanizat și automatizat. 
Multe dintre utilajele instalate — 
printre care și linia de prelucrare 
a mazării (fotografia din stînga 
sus) se datoresc folosirii, în acest 
an, a 2 000 000 lei credite de mică 
mecanizare.

Secția de conserve „Grivița". 
După ce au primit certificatul de 
calitate de la laboratorul între
prinderii, miile de cutii cu conser
ve sînt depozitate pe categorii (fo
tografia din stînga jos). De aici 
sînt apoi expediate beneficiarilor.

Expoziția unor școli 
profesionale

La grupul școlar „Unirea“ din Ca
pitală, strada Zborului nr. 7, s-a 
deschis o expoziție cu materiale di
dactice realizate de elevii școli
lor profesionale, tehnice și tehnice 
de maiștri din rețeaua Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini : 
machete, desene, grafice privind di
ferite utilaje, mașini, instalații, 
unelte și dispozitive, cu explicații 
asupra modului cum funcționează 
sau cum se folosesc în procesul de 
producție. Cuvîntul de deschidere 
al expoziției a fost rostit de ing. 
Vasile Alexandrescu, adjunct al mi
nistrului Industriei construcțiilor de 
mașini.

ff

din secțiile

roșii etc.

cu 2 la

fabricii 
mază- 

Ca ur- 
cu

lucrările agricole de vara
Recoltarea cerealelor păroase se a- 

propie de sfîrșit. în aceste zile se 
strînge recolta de pe ultimele supra
fețe în regiunile din centrul și nor
dul țării. Mecanizatorii și colectiviș
tii au concentrat acum toate mijloa
cele pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a treienșului, a arăturilor 
de vară. Pînă la 30 iulie, potrivit 
datelor Consiliului Superior al Agri
culturii, au fost arate peste 1 100 000 
ha din care circa 200 000 ha au fost 
însămînțate cu plante furajere. Su
prafețe mai mari au fost arate în 
regiunile Galați, Dobrogea, Banat, 
Ploiești, București și Oltenia.

In această perioadă, în zonele 
muntoase a continuat recoltarea fî- 
nețelor naturale. Pînă acum s-au co-

sit aproape 1000 000 ha, ceea ce re
prezintă 75 la sută din suprafața fî- 
nețelor naturale. Strînsul și depozita
rea finului se apropie de sfîrșit în 
regiunile Crișana, Oltenia și Banat.

în săptămîna următoare este ne
cesar să se lucreze în continuare cu 
toate mijloacele la arăturile de vară, 
acordîndu-se o grijă deosebită cali
tății acestei lucrări și fertilizării so
lului. Totodată, trebuie să se inten
sifice condiționarea semințelor, veri
ficarea acestora în laboratoarele re
gionale și să se organizeze desfășu
rarea în cît mai bune condiții a re
coltării și valorificării legumelor și 
fructeior, strîngerea și depozitarea 
nutrețurilor.

(Agerpres)

Aproape 200 000 de ha 
arate in regiunea București

Mecanizatorii din stațiunile de ma
șini și tractoare, colectiviștii și lucrăto
rii gospodăriilor de stat din regiune 
continuă cu intensitate efectuarea ară
turilor de vară. Datorită bunei folosiri 
a parcului de tractoare, organizării 
schimbului II pe un număr mai mare 
de mașini s-a reușit ca pînă în prezent 
să se efectueze arături pe circa 200 000 
hectare. Aceasta reprezintă peste 30 la 
sută din suprafața planificată. In gos
podăriile colective din raioanele Călă
rași, Oltenița, Fetești și Slobozia au 
fost arate cele mai mari suprafețe.

făcut un scurt 
catedrale Saint 

monumentală 
din secolul al

*
(Agerpres). — Sîmbătă 

delegația guvernamen- 
condusă de Ion Gheor-

PARIS 1 
dimineața, 
tală romînă 
ghe Maurer a depus o jerbă de flori
la Zidul federaților din cimitirul 
Père Lachaise, pe mormîntul lui 
Maurice Thorez, fost președinte al 
Partidului Comunist Francez.

Azi ZIUA MARINEI R. P. ROMÎNE

■ 'Ä-Ț : ■ jfei1B

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Liberiei, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
adresat președintelui Liberiei, William Vacanarat Shadrach Tubman, o 
telegramă prin care transmite felicitări cordiale și sincere urări pentru 
prosperitatea și pacea poporului liberian.

In telegrama de răspuns, președintele Liberiei a exprimat sincerele 
sale mulțumiri președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne pentru felicitările și urările adresate.

Realitatea ilustratău

și replied prezentuIu

Astăzi este Ziua Marinei R. P. 
Romîne, sărbătoare tradițională, 
prilej pentru echipajele navelor 
noastre militare de a-și exprima 
încă o dată dragostea fierbinte 
față de patria socialistă, față de 
partid și guvern, hotârîrea de 
a-și îndeplini cu cinste misiunile 

ce le sînt încredințate

Am făcut o călătorie ciudată. Ciu
dată pentru că peisajele îmi păreau 
cunoscute și totuși străine. Ceahlăul 
se profila pe cerul senin cu aceeași 
temeritate, dar la poalele lui nu scli
pea oglinda lacului de acumulare. 
Am călătorit apoi de-a lungul lito
ralului într-un autobuz hodorogit „10 
locuri pe scaun, 10 locuri în picioa
re*, zguduit de hîrtoape, sufocat de 
praf, înconjurat de o „priveliște asia
tică*. La Mangalia m-a întîmpinat 
„minaretul modest 
talmeș-balmeș de 
lut’...

In continuarea 
am poposit în Capitală surprins de 
vastitatea și atmosfera periferiilor, 
iar în cartierul Floreasca am văzul 
ulițele inundate de ploi.

Ciudată călătorie 1
Aproape că nu-ți vine a crede că 

în urmă doar cu două-trei decenii 
peisajele pe care memoria le refuză 
acum constituiau o 
palpabilă realitate, 
lumi.

In această lume 
ultimele zile, nu o dată surprins, răs
foind paginile unei reviste de care 
cei mai vîrstnici își amintesc : „Rea
litatea ilustrată". Ce realitate ilustra 
această revistă ?

„Pentru cei ce s-au alarmat în ul
timul timp de proporțiile pe care le 
ia la sate flagelul pelagrei, ziarele 
au adus zilele acestea o veste îm
bucurătoare :

S-a format o societate „Soia* re- 
luîndu-se astfel propaganda pentru 
introducerea acestei miraculoase 
plante la noi în țară”. Informația 
și-ar fi avut umorul său ^involuntar, 
dacă în continuare articolul n-ar fi 
surprins imagini de un condensat 
tragism : „Numai în județul Gorj o 
statistică recentă înregistrează peste 
patru mii de pelagroși 1" (R. i. nr 
407/7.XI.934).

Dacă pentru populația rurală se 
găsise această „soluție salvatoare” 
ce perspective se deschideau însă 
tinerilor șomeri intelectuali ?

„Universitățile scot torente întregi 
de titrați, care în criza actuală mor 
de foame cu licența în buzunar. Sv.-

răsărind dintr-un 
căsuțe făcute din

straniei călătorii

acută și foarte 
Realitatea altei

am călătorit în

ferim de hipertrofie intelectuală...* 
(R. 1. nr. 347/25.III.1934).

Și aici, soluțiile erau ilustra
te în mod convingător : doi tineri ti
trați aplecați pe o masă cizmăreas- 
că, un altul în fața unei mașini ru
dimentare etc. Și pentru ca să ajun
gă aici, unii dintre ei depuneau e- 
forturi epuizante : „La ora unu după 
amiază intru în atelier, ca să ies la 
nouă. Să nu vă 
iau drumul spre 
ditații pe care 
ora unsprezece.

închipuiți că atunci 
casă. Am două me
le sfîrșesc abia la

Apoi îmi văd de

a doua zi* — declara unui reporter 
Aurel Bîrsan, student la 
(nr. 388/1.VII.1934).

Politehnica... Revista 
statistică a repartizării 
pe facultăți. Din aproape 30 000 de 
studenți în toată țara, 12 000 erau 
înscriși la drept, 6 500 la litere și fi
lozofie iar în coada clasamentului 
se afla tocmai politehnica. La 10 a- 
vocați — 1 inginer. Se pare că in
dustria frazelor cunoștea o anume 
dezvoltare.

împotriva „hipertrofiei intelectua- 
se luau însă unele măsuri pre-

politehnică.

publica o 
studenților

mine preparîndu-mi cursurile pentru

"> uliță din cartierul Floreasca de altădată... (Fotografie apărută i:i
..Realitatea ilustrată“ nr. 360 din 19 II 1934)

ventive. „Acum au început să se 
pună fel de fel de piedici școlari
lor... Un examen de bacalaureat im
plică sacrificii materiale penibile...’.

Taxe mari, lipsa cadrelor didac
tice și a localurilor de școală — a- 
cestea erau constatările revistei în 
preajma deschiderii anului de învă- 
țămînt. (nr. 400/23.IX.934).

...Peisajul romînesc. Fiind o publi
cație ilustrată, imaginea se afla la 
loc de cinste în paginile revistei. 
Artiști al aparatului fotografic, prin
tre care acel reporter și poet al pe
liculei, Berman, surprindeau sub un
ghiuri și lumini inedite priveliștile 
oferite cu atîta generozitate de na
tura patriei noastre. Munții și cîm- 
piile, Dunărea și Marea îneîntau pri
virea sub culorile schimbătoare ale 
anotimpurilor. Două pagini de pei
saj estival te invitau la munte și la 
mare cu un ton ușor biblic : „Feri
ciți acei care-și pot petrece vilegia
tura la munte 1", „Fericiți acei care-și 
pot petrece vilegiatura la mare 1". 
Se pare că acsste paradisuri teres
tre erau destul de greu accesibile. 
Dar în ce măsură era litoralul un 
paradis ? în afară de „marile" ho
teluri Grand și Neptun prezentate ca 
ultimă senzație a Eforiei, și de alte 
cîteva în celelalte stațiuni, litoralul 
își păstra frumusețea frustă a origi
nii sale geologice.

Trista „realitate ilustrată" oglindea 
adeseori peisajul bucureștean. Cu 
un umor cam dureros, scriitorul Fe
lix Aderca își intitula articolul : 
„București, Parisul Balcanilor — Cînd 
vom avea o Capitală?", ca să con
state mai departe că „frumusețea 
Capitalei e încă sporadică" și să

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. Il-a)

...șl replica realității de azi : noul cartier Floreasca
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Ziua marinei R. P. Romîne A început difuzarea manualelor școlare

DEPARTE ÎN LARG
S-a înserat. Valurile Iscate de vînt 

împroșcă țărmul cü mărgele de spu
mă.

Navele de luptă execută o mane
vră șl se îndreaptă spre larg cu 
toată viteza. în fața lor se află par
că un zid negru, spre care se avîn- 
tă pentru a-1 lua cu asalt. In întu
nericul din jur nu se mai zăresc de- 
cît luminile de poziție — verde-roșu 
— ale celorlalte nave din formație, 
marinarii pregătindu-se să dea piept 
cu tot ceea ce poate oferi marea 
prin surprindere. De-a lungul coas
tei s-au aprins mii de licurici fos- 
forescenți. E litoralul patriei, spre 
care gîndurile și simțămintele oame
nilor aștern o punte trainică, nevă
zută. Pe una din nave, comandant 
este căpitanul de rangul 3 Ion Su
ceavă, un marinar încercat și iubit 
de echipaj. E un om cu fața arsă 
de soare și de vînt, înalt, cu mîini 
îndemînatice, care știu să execute 
corect și rapid tot ceea ce pretinde 

La post 
el subordonaților. Comandantul na
vei are marea calitate de a ști să 
se apropie de subordonați, însuile- 
țindu-i prin vorbe și fapte, pentru a 
biruf în cele mai grele împrejurări. 
Dacă ar fi să-și mărturisească cele 
mai intime gjnduri, fiecare marinar 
de la bord; ar? spune că. dorește să 
semene comandantului navei.

Cu luni în urmă,, căpitanul de ran
gul 3 Ion Suceavă s-a angajat în 
adunarea organizației de partid ca 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei nava pe 
care o comandă să dobîndească 
titlul de „Subunitate de frunte". Era 
un angajament îndrăzneț, dar care 
exprima năzuința întregului echipaj. 
De atunci au trecut numeroase zile 
și nopți, multe din ele petrecute, ca 
și acum, în largul mării. Pas cu pas, 
marinarii militari, însuflețiți de exem
plul comuniștilor, au obținut succese 
în pregătirea de specialitate, la tra
gerile navale, în misiunile de luptă. 
De fiecare dată, comandantul navei 
s-a aflat acolo unde a fost mai 
greu, insuflînd tuturor siguranță și 
încredere în reușită.

Lăsîndu-1 pe ofițerul de cart la 
comanda navei, coboară pe punte. 
Artileriștii pregătesc posturile de 
luptă pentru navigația pe timp de 
noapte, boțmanii veriiică încă o 
dată etanșeitatea compartimentelor, 
iar mecanicii aflați jos în pîntecele

Tineri bacalaureați într-un atelier de 
cizmărie... (Fotografie din „Realitä
ten ilustrată". nr 374 din 25 111 1934)

...si studenți de astăzi, de la Institutul politehnic București, in 
de practică la Șantierul naval Galați

navei aBigură cu pricepere func
ționarea neîntreruptă a mașinilor și 
a celorlalte agregate. Peste tot, co
mandantul se convinge o dată mai 
mult că marinarii își cunosc temei
nic îndatoririle. încrederea lui în 
membrii echipajului, în simțul de răs
pundere colectivă a acestora față 
de navă și misiunea încredințată s-a 
format nu de azi, de ieri, ci e rezul
tatul multor ani de serviciu pe a- 
ceastă navă.

...Odată, nava se întorcea în port 
după o navigație îndelungată. Echi
pajul dădea semne de oboseală. Pe 
neașteptate s-a stîrnit o furtună pu
ternică. Multe ore în șir nimeni nu a 
mai închis ochii. Și aceasta nu pen
tru că viața la bord nu și-ar fi pu
tut urma cursul normal. Fiecare se 
simțea dator să rămînă la post. 
Sergentul Macedon Moldovan, șef 
mecanic, nu a ieșit din post decît 
atunci cînd s-a dat comanda „stop 
mașinile 1". Ulterior, pentru merite 

deosebite în activitatea sa la bord, a 
fost distins cu Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.M. Caporalul Nicolae 
Gherman, cel mai bun semnalizator- 
observator din flotă, nu s-a mișcat 
de pe puntea de comandă timp de 
.13 ore, asigurînd serviciul ireproșa- 

1 bil. Iar sergenul Ion Coțofană, ra
diat și secretar al comitetului orga
nizației de bază U.T.M., a ținut tot 
timpul legătura radio cu formația, 
cu baza, în ciuda condițiilor meteo
rologice grele. De-a lungul anilor, 
în amintirea comandantului au ră-

ADUNAREA FESTIVĂ DE LA MANGALIA
La Casa de cultură din orașul 

Mangalia a avut loc sîmbătă după- 
amiază adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi Zilei marinei R. P. Ro
mîne.

Au participat general locotenent 
Ion Ioniță, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale R. P. Romîne, 
Vasile Vîlcu, prim-secret.ar al Co
mitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., general maior Ion Dincă, 
secretarul Consiliului politic supe
rior al forțelor armate, reprezentanți 
ai organelor regionale și locale de 
partid și de stat, contraamirali, ge
nerali, ofițeri și alți militari.
Au participat, de asemenea, atașați 

militari acreditați în țara noastră.

„Realitatea ilustrată“
(Urinare din pag. I-a)

descopere un „spirit antiuiban al 
bucureșteniloi" (citește : al edililor 
orașului).

Ce soartă le era hărăzită Capita
lei și bucureșteanului, ce perspecti
ve li se deschideau ? Iată un repor
taj de anticipație „Preumblare prin 
București la 1964" (nr. 369/19.11.934). 
Curios, dar autorul acestei călătorii 
în viitor nu se adresa nici primaru
lui, nici arhitecților, ci unui... prezi
cător, „fachirul indian Mohabor*. 
Căzut în transă fachirul „vedea' cro
codili și palmieri la grădina botani
că, esplanade și parcuri, bulevarde 
și monumente, într-un tablou incert, 
cețos și vag, fără nici un suport 
concret, într-un stil euforic și fante
zist. Nu-ți poți da seama dacă auto
rul reportajului era pur și simplu un 

mas alte șl alte chipuri de ostași 
care și-au făcut cu prisosință dato
ria militară, care trimit cu drag scri
sori de pe meleagurile patriei ofițe
rilor de pe navă, povestesc cu mîn- 
drie despre munca lor, se interesea
ză dacă nava este fruntașă și des
pre felul cum actualii ostași conti
nuă tradițiile frumoase ale echipaju
lui. Este o adevărată legătură vie 
între ostașii de azi și cei de ieri, cu 
toții însuflețiți de înalte sentimente 
patriotice.

Terminînd controlul, comandantul 
urcă din nou pe puntea de coman
dă. Radiolocatoristul raportează că 
departe, dincolo de orizont, a desco
perit ținte navale. „Adversarul" in
tenționa, probabil, ca la adăpostul 
întunericului să atace prin surprin
dere. Aparatura modernă de la bord 
a ajutat la descoperirea lui în timp 
util. Pe navă răsună semnalul pre
lung al soneriilor : „Alarmă de lup
tă 1" în scurt timp, comandantul ar- 
tileriștilor, locotenentul-major Con
stantin Șerban, raportează că toate 
posturile de luptă sînt gata de ac
țiune. După numai cîteva minute, 
observatorii au și descoperit țintele. 
Răsună comenzi, se dau elemente de 
tragere și pornesc primele lovituri. 
Bubuituri puternice sparg liniștea 
nopții, amplificate prelung de ecou, 
întunericul este sfîșiat de flăcări or
bitoare, apoi de salba gloanțelor 
trasoare ale mitralierelor. In rîn- 
dul artileriștilor acționează solda
tul Lazăr Rotaru, candidat de partid, 
mitralior iscusit, soldatul utemist 
Nicolae Vasiloaie, unul din cei 
mai buni ochitori de pe navă, și 
alții. Comenzile sînt executate cu 
repeziciune. Dorința fiecăruia este 
ca succesul „luptei" navale — care 
pe mare este de foarte scurtă dura
tă, învingînd cel care trage mai re
pede, mai precis — să fie adăugat 
celorlalte dobîndite pînă în prezent. 
Dar nu totul a depins de arti- 
leriști. Mecanicii și-au făcut și ei 
pe deplin datoria, menținînd viteza 
constantă, acționînd prompt la ordi
nele primite.

...Din nou s-a așternut liniștea pe 
mare. E un fel de a spune, deoare
ce zgomotul motoarelor și loviturile 
valurilor în bordaje e neîntrerupt. 
Pentru marinari însă aceasta e fapt 
obișnuit. E liniște deci.

Prin radio, comandantul navei a 
primit un nou ordin.

In plină noapte, departe, în largul 
mării, nava se îndreaptă spre un 
anume punct de unde urmează să 
execute o nouă misiune. La bordul 
ei, echipajul ia măsuri ca întreaga 
tehnică de luptă să funcționeze per
fect, iar armamentul să fie gata de 
a intra imediat în acțiune. Exercițiul 
se desfășoară cu succes.

Marinarii militari se antrenează 
cu seriozitate, învață să devină lup
tători iscusiți pe mare, capabili ori- 
cînd, așa cum s-au legat prin jură- 
mînt, să apere patria socialistă.

Căpitan de rangul 3 
Șîefan NEAGU

Despre importanța Zilei marinei și 
succesele cu care marinarii flotei 
noastre maritime militare și civile 
au întîmpinat această zi a vorbit 
contraamiralul Grigore Marteș, co
mandantul marinei militare.

în încheiere, echipa artistică ostă
șească „Albatrosul“ a prezentat un 
frumos program de cîntece și dan
suri.

★

Cu prilejul Zilei marinei R. P. 
Romîne Studioul de creații plastice 
al armatei a organizat la Casa Ofi
țerilor din Constanța expoziția : 
„Patria noastră și apărătorii ei — în 
arta plastică“.

naiv entuziast ori, dimpotrivă, un 
ironic amuzat de propriile visuri. 
După părerea sa oltenii cu cobiliță 
urmau să devină un fel de zarza
vagii „aeropurtați", zburînd de la un 
bloc la altul. Care blocuri ? Repor
tajul nu pomenea nimic despre con
strucții de locuințe, despre transfor
marea unor cartiere vechi, despre 
canalizarea și electrificarea perife- 
riilor. Singura imagine autentică, 
realistă, era fotografia unei ulițe 
inundate din cartierul lacului Flo
reasca apărută, parcă, ori poate 
chiar din greșeală, printre prezice
rile „fachirului Mohabor".

„Realitatea ilustrată' 1934, 1936, 
'38, '40. Vestea asasinării primului 
ministru I. G. Duca în același număr 
cu „10 000 lei premiu pentru femeia 
cu forme pline tip Mae West", o „si
nucidere tragică" și reclama celei 
mai bune paste de dinți. De la un 
an la altul evenimentele și reclame
le se deosebeau oarecum, dar rea
litatea rămînea în esență aceeași. 
Iar cît privește . prezicerile, chiar 
dacă aparțineau unor miniștri gravi 
și' solemni, conțineau adesea cam 
aceeași substanță ca visurile „fachi
rului indian".

După un scurt răgaz istoric, după 
numai două decenii din care ar tre
bui scăzuți anii dificili ai recon
strucției, anul 1964 oferă imaginile 
unei alte realități, profund nouă, 
fundamental deosebită de societatea 
oglindită în revista mai sus pome
nită. Replica prezentului, replica Ro- 
mîniei socialiste este copleșitoare.

Nu „miraculoasa plantă soia' 
avea să schimbe soarta țăranului 
romîn, ci transformarea socialistă și 
mecanizarea agriculturii. Circa 65 000 
de tractoare, peste 32 000 de com
bine, 62 000 semănători mecanice 
străbat cîmpiile țării, printre care 
zeci și zeci de mii de hectare pe te
renuri noi, abia redate agriculturii.

In localul librăriei „Mihail Eminescu" din Capitală

CĂMINUL NOSTRU

Covoare lucrate manual
® MODELE, CULORI, DIMENSIUNI • SPECIALIȘTI! CONTROLEAZĂ 
CALITATEA ® LECȚII DESPRE ARMONIA NUANȚELOR

In mai multe regiuni ale țării — 
București, Brașov, Suceava, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Dobrogea — întreprin
derile industriei locale au înființat ate
liere unde se lucrează covoare și car
pete de tip oriental (înnodate). Produse 
din lîna sortată, vopsită în culori rezis
tente, frumos finisate, inspirate din mo
dele clasice, ele se bucură de o bună 
apreciere în rîndul cumpărătorilor. Co
voare de acest fel au fost puse în vîn- 
zare la magazinele de artizanat din în
treaga țară, la cele ce desfac articole 
de decorațiuni interioare, ca și la unită
țile care vînd în mod obișnuit astfel de 
produse. Ele se pot cumpăra și în rate : 
prima rată reprezintă 30 la sută din 
preț, iar restul se achită în 12—18 rale 
lunare, în funcție de valoare.

★
Am vizitat recent atelierul de confec

ționat covoare din Constanța, care a

b ajiftorul gospodinelor
...în ultimii ani au fost tipărite 17 

titluri de cărți de bucate : „Prepa
rate culinare reci“, „Conserve din 
legume și fructe“, „Prăjituri și dul
ciuri“, „Bucătărie rapidă“, „Sala
te", „Prepararea dietetică a ■ ali
mentelor“, „Sandvișuri și gustări", 
„Bucătăria lacto-vegetariană“ etc. 
Multe dintre ele au fost reeditate 
la cererea gospodinelor. Anul aces
ta se tipăresc lucrări noi, cu o 
gamă mai largă de preocupări. 
Cartea „Construirea tiparelor pen
tru produse confecționate din tri
cot“ sau „Construirea tiparelor 
pentru îmbrăcăminte bărbătească" 
se adresează celor care vor să-și 
completeze unele noțiuni de croi
torie. In „Cartea cofetarului“, re
cent apărută, gospodinele primesc 
sfaturi și rețete privind modul de 
pregătire a semipreparatelor și dul
ciurilor. „îndrumări practice pen
tru tinerele gospodine" este titlul 
unui volum aflat sub tipar, care 
cuprinde sfaturi legate de activi
tatea gospodărească.

„Realitatea ilustrată" 1938—39 : 
aproximativ 28 000 de studenți în în
treaga țară, ceea ce însemna „hi
pertrofie intelectuală".

Replica prezentului: 112 000 de 
studenți în ultimul an universitar. In 
aceste zile, 11 700 absolvenți, o nouă 
promoție de intelectuali intră în pro
ducție ; colectivele din întreprinderi 
salută în presă sosirea tinerilor spe
cialiști.

„Realitatea ilustrată' 1934 : impre
sii ale unui turist străin „deloc mă
gulitoare pentru noi" despre litora
lul romînesc.

Replica prezentului : „Pe una din 
cele mai frumoase plăji din Europa 
— notează într-o carte de impresii 
turistul francez R. Goltschel, avocat 
la Curtea din Paris — geniul romî
nesc a creat un paradis al vacan
țelor, unde este atît de plăcut să te 
odihnești. Mamaia este o realizare 
grandioasă'. (Scînteia, nr. 6291/18.VI. 
1964). Dar, în afară de Mamaia- 
Constanța, cele două Eforii, Costi- 
nești, Mangalia constituie azi „50 
kilometri de soare și poezie".

„Realitatea ilustrată" 1934 : „Cînd 
vom avea o Capitală ?"

Replica prezentului : în ultimii ani, 
zeci de mii de apartamente noi au fost 
date în folosință, în Capitală, ma
gistralele orașului au prins contur, 
Floreasca, Balta Albă, Jiului-Scînteia 
și alte cartiere moderne au apărut 
pe harta orașului, așa cum pe harta 
țării au apărut litoralul, Oneștiul, 
orașul Victoria și atîtea cartiere noi 
la Iași, Craiova, Cluj sau Baia Mare.

Imaginile vechii „realități ilustra
te" își găsesc replica în îndrăz
neață arhitectură a socialismului. 
După numai două decenii aceasta 
este replica prezentului, aceasta e 
noua realitate a Romîniei aflată în 
plin avînt al construcției pașnice la 
îndemnul și sub îndrumarea parti
dului.

luat ființă cu 8 ani în urmă. Majoritatea 
muncitoarelor de aici, cîteva sute la 
număr, cunosc meseria de ani de zile. 
Nu e ușor să urmărești modelul desenat 
pe hîrtie milimetrică și să țeși din lînă 
desene în zeci de culori. O asemenea 
operațiune presupune, pe lîngă price
pere și răbdare, mult simț artistic. De 
altfel, e suficient să amintim că, în me
die, o muncitoare execută 4 cm p de 
țesătură pe zi, ca să ne putem da sea
ma cît de mare este migala și atenția 
cu care se lucrează.

în total se confecționează 56 de mo
dele de diferite culori și nuanțe, din 
care 12 au intrat în producție anul a- 
cesfa. Și dimensiunile sînt variate, înce- 
pînd de la 0,75 m p pînă la 16 mp sau 
mai mult. întregul proces de confecțio
nare este manual. Urzeala, din bumbac 
pescăresc, se așează pe războaie de di
ferite mărimi, în funcție de dimensiunea 
covorului. Bătătura nu se ia la întîmplare, 
ci se alege lînă țurcană, mai rezistentă. 
La fiecare război lucrează o muncitoare 
sau două. Maistra atelierului, Elena Cio
can, ne-a prezentat pe cîteva dintre cele 
mai bune muncitoare : Maria Cocoș, 
Ana Rusu, Elena Pripici, Selvet Ibraim. 
După ce covoarele sînt țesute, trec prin- 
tr-o serie de operații, executate cu a- 
ceeași atenție : spălarea de mai multe 
ori într-o spălătorie specială, netezirea 
plușului cu foarfecile etc.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii“

covor
Foto : M. Andreescu

Se lucrează Ia finisarea

TEATRE • CINEMA ® T E L E V I Z I U N
TEATRE : Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase“ (sala „Savoy") : Și băieții și fe
tele — (orele 20,15). Teatrul evreesc de 
stat (în grădina din Str. Mircea Vodă 
nr. 5) : Omul care a văzut moartea — 
(orele 20,30). Circul de stat : O seară cu 
comicul Karandaș — (orele 16 și orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Comoara din la
cul de argint — cinemascop : Patria 
(9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 2115), Bucu
rești (9,15; 11,30; 13 45; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior (8,45; 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 (9; 11,15; 13,30; 15 45; 18; 20,15), 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Arenele „Libertății" (Str. 
11 Iunie — orele 21), Stadionul „Dina
mo“ (Șos. Ștefan cel Mare — orele
20.15) . Unde-i generalul ? : Republica 
(9,45; 12; 14; 17;19; 21,15), Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grădina ..Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15). 
Două duminici : Carpați (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Grivlța (10; 12; 16; 18; 
20). La strada : Luceafărul (10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30), Flacăra (14,15; 16,30; 
18,45; 21), Rahova (11; 15.30; 17,45; 20), 
Grădina ,,Rahova" (Calea Rahovei nr. 
103 — orele 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15; la grădină — orele 20,30). 
Tomis (9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; la gră
dină — orele 20,30). Domnul Topaze — 
cinemascop : Festival (10; 12; 15; 17; 19; 
21; la grădină (Pasajul „Eforie" — o- 
rele 20,30), Volga (10; 12; 14.30; 16,30; 18,30; 
20,30). Dracul șl cele zece porunci — ci
nemascop : Central (10,15; 12,45; 15,15;

Cîteva cuvinte despre calitate : pe 
fiecare metru pătrat, covorul cîntăreșfe 
4 kg, iar grosimea plușului este de 13 
mm. Coloranții cu care se vopsește lîna 
au o mare rezistență la spălat, la soare 
și la unele soluții chimice cu care ar 
putea veni în contact. Trebuie să ținem 
seama și de faptul că, în afară de con
trolul tehnic ce se execută în timpul 
lucrului, fiecare covor este studiat cu 
atenție de către o comisie formată din 
ingineri și maiștri, astfel ca nici unul 
să nu iasă pe poarta atelierului cu vreun 
defect.

Gama desenelor și culorilor este va
riată și se îmbogățește continuu. Un 
colectiv compus din 6 desenatori aș
terne pe hîrtie modelele viitoarelor co
voare care vor lua drumul magazine
lor. Desenele se execută pe detalii, în 
fiecare centimetru încadrîndu-se un 
fragment din compoziția covorului.

O preocupare continuă a conducerii 
secției : ridicarea calificării lucrătorilor. 
La cursuri se predau lecții privind ar
monizarea diferitelor nuanțe, respecta
rea culorilor naturale ; de asemenea, se 
țin lecții de desen decorativ și după 
natură, privind aplicarea motivelor pe 
covoare etc.

Numeroasele comenzi pe care le pri
mește zilnic atelierul atît din partea co
merțului, cît și a cetățenilor este o con
firmare a aprecierii de care se bucură 
produsele lucrate aici.

17,45; 20,15). Năzdrăvăniile lui Koja : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Da
cia (9; 11; 13). Zile de fior și rîs : U- 
nion (11; 16; 18,15; 20,30). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : Doi
na (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Cosmos (16; 
18; 20). Cei trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) : Giulești (9; 12,30; 
16.15; 20). Drumuri, Improvizație și artă, 
învățătorul de la El Cilanto, Cînd voi 
merge la școală, Știință și tehnică nr. 
10, Pionieria nr. 4/1964 : Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la orele 10—21). 
Ocolul Pămîntului în 80 de zile — ci
nemascop (ambele serii) : înfrățirea în
tre popoare (11; 15; 18,45), Bucegl (9,30; 
13; 16,30; 20; la grădină — orele 20,30), 
Miorița (10; 13; 16,30; 20,15). Comedian- 
ții : Cultural (15; 17; 19; 21). Cascada 
diavolului: Dacia (15; 17; 19; 21). Popa
sul : Buzeștl (11; 15; 17,15; 19,30), Cotro- 
ceni (11; 16; 18; 20), Adesgo (10,30; 15,30: 
18; 20,30). Kozara : Crîngași (15,30; 18; 
20,30). Asasinul din cartea de telefon : 
Unirea (11; 16; 18; la grădină — orele
20,15),  Vitan (16; 18; 20; la grădină — 
orele 20,30), Ferentari (15; 17; 19; 21). A- 
notimpuri : Munca (12; 16; 18,30; 20,30). 
Șeherazada — cinemascop : Popular (11: 
16), Aurora (10; 12,30; 15; 17,30; 20). Pa
tinoarul „23 August" (Bd. Muncii — ore
le 20,45). Kaloian : Popular (18,15; 20,30). 
Comisarul : Arta (15; 17; 19; la grădină 
orele 20,30), Moșilor (15; 17; 19; la grădi
nă — orele 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 16; 18; 
20). Cauze drepte — cinemascop : Viito
rul (11,30; 15,30; 18; 20,30). Domnișoara... 
Barbă Albastră : Colentina (15,30; 17,30: 
19,30; la grădină — orele 20,15). O călă

în Capitală a început dliuzarea ma
nualelor școlare pentru elevii din în- 
vățămîntul mediu de cultură, gene
rală. Numeroase librării, din toate 
raioanele din oraș, s-au pregătit spe
cial în acest scop ; au fost amena
jate vitrine de raft, panouri mobile, 
standuri de prezentare a manuale
lor pentru anul școlar 1964—19S5. 
Printre unitățile care difuzează cărți 
școlare sînt : Librăria Noastră nr. 12 
din Bd. Ilie Pintilie nr. 37, Librăria 
Tineretului din Bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 2, mai multe unități de pe 
Șoseaua Mihai Bravu, Calea Grivi- 

ței. Șoseaua Gîulești etc.

fin Capitală
. ............ —■—/

PREGĂTIRI
PENTRU NOUL AN ȘCOLARJ

Pentru noul an școlar, care va marca 
încheierea generalizării învățămîntului 
de 8 ani, Sfatul popular al Capitalei 
face pregătiri intense. La peste 418 
școli se desfășoară, pe baza unui gra
fic stabilit din vreme, lucrări de repa
rații curente, pentru care au fost alo
cate din bugetul sfatului popular peste 
14 500 000 Iei. Pînă în prezent, la 
aproape 100 de școli reparațiile au și 
fost terminate. La 11 școli se fac repa
rații capitale. Pentru asigurarea condi
țiilor de școlarizare, la numărul sălilor 
de clasă existente se vor mai adăuga 
anul acesta alte 182 săli noi. Construc
ția școlilor noi care se ridică în cartie
rele Jiului, Drumul Taberei, Balta Albă, 
Dristor, Vitan, B-dul Titulescu, șoseaua 
Olteniței, strada Nicolae Apostol și co
muna Cetatea Voluntărească este în- 
tr-un stadiu avansșt, se fac finisaje și 
se montează mobilierul.

Unitățile școlare vor fi înzestrate 
anul acesta cu mobilier și material di
dactic nou în valoare de 13 600 000 lei. 
Pentru manualele școlare, distribuite 
gratuit elevilor din clasele I—VIII, sînt 
alocate în Capitală mai bine de 
10 125 000 lei.

în anul școlar 1964—1965 numărul 
cadrelor didactice va crește în Capitală 
cu peste o mie. în vederea noului an 
școlar au fost organizate o serie de 
cursuri de perfecționare a unor cadre 
didactice. (Agerpres)

torie spre centrul Pămîntului — cinema
scop (ambele serii) : Floreasca (10,30; 
15; 18; 21). Cuba ’58 : Progresul (11; 15,30; 
18; 20,15). Frații corsicani — cinema
scop : Lira (10,30; 14,30; 16,45; 19; 21). 
Doi colonei : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii și tineretul școlar.
10.30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,10 — De ziua marinei.
19.30 — Balet : „Vioara fermecată". 19,45 
— Cetatea luminii de pe Argeș (repor
taj). .20,00 — CîntS Angela Moldovan, ar
tistă emerită, și Ionel Budișteanu, artist 
al poporului. 20,30 — Actualitatea ci
nematografică. 21,30 — Intr-o seară la 
șosea. în încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEÄ
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 august. In țară : Vremea se menține 
în general frumoasă în sudul țării și 
ușor instabilă în nord și regiunea de 
munte. Cerul va fi schimbător, cu în- 
nourărl mai persistente la sfîrșitul inter
valului, cînd vor cădea averse locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
va scădea ușor în ultima parte a inter
valului; Minimele vor fi cuprinse .între 
10 și 20 grade, iar maximele între 24 
și 34 de grade. In București șl pe li
toral : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul schimbător, vînt slab. Temperatu
ra staționară la început, apoi în scădere 
ușoară.
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LUCRÀRI EDILITARE
• Straie de beton și asfalt 0 400 km de noi tra
see ale transportului în comun © Peisaj subteran

In fiecare an Capifala ne desfășoară 
înaintea ochilor bogata ei suită de ima
gini într-o efervescentă continuă. Con
strucțiile ridicate în aproape toate car
tierele defin — cum e și firesc — pri
mul loc în ceea ce privește înfrumuse
țarea orașului. Mai există însă și o altă 
categorie de lucrări care, în procesul 
înnoirilor peisajului urbanistic, au căpătat 
în ultimul timp o importantă tot mai 
mare. Paralel cu ridicarea noilor con
strucții, se modernizează străzile și bu
levardele, se dezvoltă refeaua arterelor 
subterane ale orașului, apar noi parcuri 
și zone verzi.

Anul acesta gospodarii Capitalei au 
prevăzut efectuarea unui volum sporit de 
lucrări edilitare. încă de la început Sfa
tul popular al Capitalei s-a străduit să a- 
sigure o coordonare judicioasă a întregii 
activifäfi de pe șantiere, imprimînd lu
crărilor un ritm susținut de execuție. Au 
fost adunate astfel într-un flux neîntre
rupt toate forjele și mijloacele întreprin
derilor din sectorul gospodăriei comu
nale. Pretutindeni munca poartă ampren
ta bunei organizări gospodărești. Furni
carul de oameni și mașini nu cunoaște 
odihnă. Pe multe șantiere se muncește și 
noaptea, pentru ca lucrările să tie termi
nate cit mai repede. O atenfie deosebită 
s-a acordat acfiunii de modernizare a 
străzilor, care se desfășoară pe baza unui 
plan menit să răspundă cerințelor im
puse de însăși dezvoltarea din ultimii ani 
a orașului. Este vorba, în primul rînd, de

modernizarea unor artere de mare cir
culație : Calea Grivifei (între str. Carai- 
man și podul Constanfa), Șos. Kiseleff 
(de la Arcul de Triumf pînă în Piața 
Scînfeii), B-dul Aviatorilor (Piața Victoriei 
— Statuia Aviatorilor) etc. Pe o supra
față de circa 100 000 m p se scot vechile 
pavaje, devenite necorespunzătoare, se 
toarnă panglici groase de beton acope
rite cu asfalt. Bineînțeles, în prealabil, 
s-au extins și reparat conductele de apă, 
refelele firelor electrice, telefonice, ca
nalele de scurgere, au fost revizuite și 
consolidate postamentele liniilor de tram
vai. Nu sînt uitate nici asemenea — a- 
parent — amănunte ca plantarea florilor 
de-a lungul trotuarelor ori îmbrăcarea 
stîlpilor cu plante decorative agățătoare.

Lucrările edilitare ce se execută acum 
poartă pecetea durabilității, ca să cores
pundă și peste ani. Avantajele sînt mul
tiple. Întreținerea și curățenia străzilor se 
face mult mai ușor și mai iéftin, căci se 
reduc la maximum reparațiile care erau 
necesare în fiecare an. Circulația rutieră 
devine mai comodă și mai puțin zgomo
toasă. Se asigură legături mai bune între 
diferite zone ale orașului ; bucureșteanul 
cîșfigă timp prețios în drum spre locul de 
muncă sau spre casă. Mii de oameni se 
vor revărsa în curînd pe noua și larga 
arteră, croită de constructori, care va asi
gura o legătură rapidă între Calea Gri- 
vi(ei, Parcul Herăstrău și Băneasa.

Acfiunea de modernizare a multor 
străzi este legată de necesitatea dezvol

tării refelei de transport în comun. Tra
seele de tramvaie, autobuze și troleibuze 
au crescut în ultimii 20 de ani cu aproape 
400 km. O nouă linie de tramvaie și alta 
de troleibuze, care vor fi date în curînd 
în folosinjă, vor asigura o legătură directă 
între Calea Grivifei, B-dul 1 Mai și Piața 
Scînfeii. Tot în preajma zilei de 23 Au
gust, constructorii de la I.T.B. și-au propus 
să dea în folosință o linie de troleibuze 
care va lega cartierele Bucureștii Noi și 
Grivița cu centrul orașului. Lucrările de 
refacere a pavajelor pe străzile Lt. Lem- 
nea, Occidentului și Polizu, incluse în tra
seu, sînt în cea mai mare parte executate. 
O altă linie de tramvaie va străbate 
B-dul T. Vladimirescu, pe care s-au făcut, 
de asemenea, importante lucrări de mo
dernizare.

Lucrări asemănătoare se efectuează în 
prezent și pe șoselele care leagă Capitala 
de diferite orașe și regiuni ale țării. Pen
tru înfrumusețarea acestora s-au executat 
lucrări de nivelare, faluzare și gazonare 
pe o suprafață de peste 27 000 m p, au 
fost plantaji 22 800 de arbori și arbuști. 
Frintre altele, a fost dublată partea caro
sabilă pînă la linia de centură a șoselei 
ce duce spre Constanța. Rețeaua rutieră 
a orașului București depășește acum lun
gimea de 1 600 km. întreținerea ei nu e 
deloc ușoară. Pe lîngă lucrările de mai 
mare amploare, se execută și diferite re
parații curente. Suprafafa pe care s-au 
făcut asemenea lucrări, numai în acest an, 
este de circa 350 000 m p.

De-a lungul multor străzi se întind de 
zor |evi, conducte, cabluri. Se îmbună- 
tăfește mereu și sistemul rețelelor de 
artere subterane. In acest an arterele 
și conductele de apă se vor ramifica pe 
încă 38 km. Una dintre cele mai impor
tante este artera II, care pornește de la 
Stația de pompare sud pînă în B-dul 
Muncii. Ea va contribui la îmbunătățirea 
alimentării cu apă a noilor blocuri din 
cartierul Balta Albă. Din lungimea totală 
de 9,2 km, jumătate va fi dată în folo
sință peste cîteva zile. O altă lucrare de 
proporții mai mari este dublarea apeduc- 
iului de aducțiune a apei din Argeș la 
Arcuda, care la sfîrșitul anului, cînd va fi 
terminat, va avea o lungime de 9,6 km. 
El va servi pentru aducerea apei din Ar
geș în perioadele în care debitul Dîmbo
viței este insuficient. Refeaua de fermo- 
ficare va crește în acest an cu încă 14 
km. In cartierele Drumul Taberei, Balta 
Albă, Jiului-Scînteia, Calea Grivifei au și 
fost instalate o mare parte din conducte. 
In complexele de blocuri de la Gara de 
Nord, B-dul Duca, Șos. Giulești, B-dul 
Muncii au început lucrările de transfor
mare a 12 centrale termice în puncte 
termice racordate la rețeaua de termofi- 
care. Către noile blocuri din aceste car
tiere au pornit numeroase cabluri elec
trice, de telefoane, canale colectoare. 
Din cei 10 km de canal au mai rămas 
de executat doar 2.

Frumusețea orașului este sporită mereu 
și de spafiile verzi. In ultimii 15 ani su-, 
prafafa acestora a crescut de peste 5 ori, 
fiind acum de circa 1050 ha. Numai de-a 
lungul acestui an, zona verde a mai cîș- 
tigat încă 400 000 m p. Noi parcuri și 
zone verzi au apărut la Pipera, în apro
pierea întreprinderii I.O.R., a Casei Scîn
feii, în cartierele cele mai tinere ale ora
șului. De-a lungul străzilor, în scuaruri și 
spații verzi au fost planfafi peste 266 000 
de arbori, arbuști și trandafiri.

Muncitorii de pe șantierele lucrărilor 
edilitare, a căror activitate este urmărită 
cu interes de către mii de cetățeni, s-au 
angajat să scurteze termenele lor de exe
cuție. Și ei se fin de cuvînt. Înainte de 
23 August, cele mai multe obiective vor 
fi gafa.

Dumitru TÎRCOB

O delegație compusă din acade
micienii Emil Pop, Alice Săvulescu, 
Nicolae Sălăgeanu, Ștefan Peterfi și 
prof. Mihai Răvăruț de la Institutul 
agronomic din Iași, a plecat în An
glia pentru a participa la lucrările 
celui de-al X-lea Congres interna
țional de botanică ce va avea loc la 
Edinburg între 3 și 12 august.

In cadrul planului pentru aplica
rea Acordului de colaborare cultu
rală între R. P. Romînă și R. D. 
Vietnam, sîmbătă a plecat spre a- 
ceastă țară Pop Simion, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, care va face un 
schimb de experiență cu scriitorii 
vietnamezi.

(Agerpres).

DESCHIDEREA CURSURILOR DE VARĂ DE LA SINAIA
Sîmbătă s-a deschis la Sinaia cea 

de-a V-a serie a cursurilor de vară, 
de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn, inițiate și organi
zate de Universitatea din București. 
Participă profesori, cercetători știin
țifici, specialiști și studenți în do
meniul limbilor și literaturilor roma
nice din 27 de țări ; mulți dintre ei 
predau sau studiază la cele aproape 
80 de universități și institute de în- 
vățămînt superior din străinătate, pe 
lîngă care există în prezent lectorate

de limba și literatura romînă. La 
festivitatea de deschidere au parti
cipat reprezentanți ■ ai Ministerului 
învățămîntului și ai Ministerului A- 
facerilor Externe. Cu acest prilej .au 
luat cuvîntul prof. univ. Boris Ca- 
zacu, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., directorul cursurilor, 
acad. Iorgu. Iordan, președintele Co
mitetului de organizare a cursurilor, 
și acad. Gh. Mihoc, rectorul Univer
sității București.

(Agerpres)

Sesiune de referate și comunicări științifice
Vineri și sîmbătă a avut loc la Pa

latul culturii din Ploiești o sesiune 
de referate și comunicări științifice 
a Institutului de proiectări foraj-ex
tracție pe tema : „Perfecționări și 
noutăți în tehnologia forajului, ex
tracției, transportului și depozitării

LISTA DE ClȘTIGtlRI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Tragerea din 31 iulie 1964

N
um
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ul
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șt
lg

u-
 

rl
lo

r

Oblig, 
ctștlgătoare

Valoarea 
cîștigurilor

seria nr. parțială totală

1 52041 44 100 000 100 000
1 03096 39 75 000 75 000
1 19344 39 50 000 50 000
1 23271 28 25 000 25 000
1 38373 36 10 000 10 000
1 04166 32 5 000
1 06337 13 5 000
1 09171 19 5 000
1 12348 01 5 000
1 16264 01 5 000
1 17313 49 5 000
1 22322

Termi
nația 
seriei

16 5 000 35 000

60 229 42 2 000
69 265 12 2 000
60 910 44 2 000 360 000
60 083 16 1 000
60 640 13 1 000 120 000

600 03 27 800
600 23 15 800
600 95 19 800 1 440 000

2112 TOTAL : 2 215 000

țițeiului și gazelor“. Au participat 
specialiști și reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, cercetători de la 
Institutul de cercetări foraj-extrac- 
ție Cîmpina, ingineri și tehnicieni 
de specialitate din țară. Referatele 
și comunicările științifice prezentate 
au evidențiat realizările obținute în 
cei 20 de ani de la eliberarea patriei 
în forajul sondelor, eficiența tehni- 
co-economică a forajului sondelor 
de diametru mic, menținerea și re
facerea presiunii de zăcămînt prin 
injecție cu apă sau gaze, utilizarea 
energiei potențiale a gazelor natu
rale etc. Cu acest prilej a fost subli
niat aportul adus de colectivul de 
proiectanți al institutului precum și 
de petroliștii din țara noastră la in
troducerea tehnicii noi și a metode
lor avansate de muncă în schelele 
petroliere; Sesiunea și discuțiile 
purtate au constituit un rodnic 
schimb de experiență în domeniul 
promovării tehnicii noi în industria 
extractivă de petrol și gaze.

Secretarul general al 0. N. U. despre 
întrevederile sale in mai multe capitale

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., a sosit vineri din călătoria 
făcută la Geneva, Cairo, Paris, Lon
dra și Moscova. La sosirea pe aero
portul internațional John Kennedy 
din New York, U Thant a făcut o 
scurtă declarație despre, scopurile și 
rezultatele vizitei sale. El a .declarat 
printre altele că în cursul întreve
derilor pe .care le-a avut cu condu
cătorii statelor, vizitate, a. fost.'abor
dată'problema întăririi'continue ' a 
Organizației Națiunilor Unite. In ca
drul vizitei făcute la Cairo,. unde a 
participat la lucrările Organiza
ției Unității Africane, el a. exami
nat împreună cu șefii statelor afri

cane problemele țărilor africane 
la O.N.U. „în cursul întrevederilor 
pe care le-am avut la Paris și Mos
cova, a declarat el, am avut senti
mentul că și generalul de Gaulle și 
dl. Hrușciov. urmăresc întărirea 
O.N.U. și creșterea eficienței sale“, 
adăugind că „nu există divergențe 
de păreri asupra acestui obiectiv, 
dar' că există divergențe în ce pri
vește măsurile și mijloacele care 
trebuie folosite pentru a-se ajunge 
la acest scap“.. în altă ordine de 
idei, U Thant a declarat că nu s-a 
hotărît încă dacă va accepta sau nu 
reînnoirea mandatului' său în postul 
de secretar general al O.N.U. pe 
care îl deține în prezent.

Arestări în R. S. A.
JOHANNESBURG 1 (Agerpres).— 

Autoritățile sud-africane continuă 
arestările în cercurile intelectuale 
cu vederi progresiste, îndeosebi în 
rîndurile membrilor partidului libe
ral. După cum transmite agenția 
Reuter, poliția a arestat, în virtutea 
legii care permite detențiunea pe 
timp de 90 de zile, pe conferenția
rul universitar Harry Cohen, care 
predă cursul de sociologie la Uni
versitatea Rhodes. Săptămîna acea
sta alți trei membri ai corpului di
dactic de la aceeași universitate au 
fost arestați.

în același timp, în orașul Gra- 
hamstown s-au încheiat lucrările 
conferinței Consiliului general al 
avocaților din R.S.A. într-un comu
nicat dat publicității se arată că 
delegații au discutat cu ministrul 
justiției, Balthazar Vorster, „proble
mele ridicate de arestarea • posibilă, 
detențiunea sau sechestrarea docu
mentelor avocaților“. Agenția Reuter 
amintește în legătură cu aceasta că 
apărătorul lui Nelson Mandela și al 
altor fruntași ai luptei pentru eman
cipare a negrilor din R.S.A., Abra

ham Fischer, a fost ținut sub stare 
de arest timp de două zile la înce
putul acestei luni, iar săptămîna a- 
ceasta au fost arestați alți doi 
avocați.

Guatemala

Acțiuni aie grupurilor 
de partizani

CIUDAD DE GUATEMALA 1 
(Agerpres). — După cum anunță a- 
genția Prensa Latina, în Guatemala 
s-au intensificat acțiunile Forțelor 
armate revoluționare (F.A.R.), Parti
zanii au aruncat în aer mai multe 
poduri, au distrus două avioane 
ușoare militare, au întrerupt circu
lația pe trei linii de . cale ferată și 
comunicațiile telegrafice și telefo
nice între diferite orașe ale țării. De 
asemenea, au fost distruse îngrădi
rile mai multor proprietăți latifun
diare ai căror proprietari se dove
diseră a fi denunțători.

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4. respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus, în 
care este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunii cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin casele 
raionale de economii și agențiile C.E.C. 
descentralizate.

★
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 31 
iulie 1964, au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

V.W.V. ; B.O.M.; W.F.C.; O.H.T. ; 
M.W.A.; M.W.M.; O.L.V.; N.F.M.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

în urma unor săpături efectuate în 
jurul unui celebru sanctuar etrusc la 
Pyrigi, situat la nord de Roma, arheo
logii italieni au descoperit trei plăci de 
aur, dintre care două poartă inscripții 
cu caractere etrusce, iar cea de-a treia 
cu caractere cartagineze, toate datînd 
din secolul 4 î.e.n. Inscripția car.tagi- 
neză a fost tradusă și s-a aflat astfel 
că este vorba de zeița Astarte. Exper 
ții au convingerea că aceste inscripții 
sînt cheia care le va permite să des
cifreze limba etruscă.

TAIFUNUL FOSSIE

Taifunul Fossie, care s-a abătu! 
miercuri și joi asupra coastei de vest 
a Coreei de sud, a provocat mari stri
căciuni. 11 nave de pescuit au fost 
scufundate, iar patru au fost avariate. 
S-a anunțat că 12 pescari s-au înecat, 
iar 27 sînt dispăruți.

Două serii de „strămoși" ai automobilelor : modele pînă la 1914 șl 
dintre 1914—1926 au participat la o „cursă de rezistență" de trei ore 
pentru Marele premiu, care s-a desfășurat la Contres, lingă Blois (Franța)
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Atletism

Rezultate valoroase obținute de juniori ronmi 
m întrecerea cu selecționata K. P. Ungare

Wanda Wasilevskaia — scriitoare 
și revoluționară

Pe stadionul stațiunii de sporturi de 
la Poiana Brașov au început ieri între
cerile de atletism dintre echipele selec
ționate de juniori și junioare ale R. P. 
Romîne și R. P. Ungare. După prima 
zi scorul este favorabil reprezentanților 
noștri ; 89—60 puncte (56—38 la mas
culin și 33—22 la feminin). Cu acest 
prilej au fost înregistrate o serie de re
zultate valoroase. Astfel, Gabriela Rădu- 
lescu a cîștigat două probe : 100 m plat 
— 12”l/10 (record egalat) și lungime —

Spartachsada
Aseară, pe ringul montat în incin

ta velodromului Dinamo s-au desfă
șurat întrecerile finale pe Capitală la 
box din cadrul Spartachiadei repu
blicane. Iată rezultatele înregistrate 
în ordinea celor 10 categorii : D. Da- 
videscu b.p. N. Gîju ; D. Miron b.p. 
C. Stanciu ; Gh. Anghel b.p. St. Stin
gă ; Gh. Bădoi cîștigă prin neprezen- 
tarea lui Gh. Stăncuț ; C. Ghită b.p.

In c i t e v a
& Peste 8 000 de spectatori au urmă

rit sîmbătă la Arad meciul internațio
nal de fotbal dintre echipele U.T. A- 
rad și Chemie Leipzig. Fotbaliștii ro- 
mîni au obținut victoria cu scorul de 
2_ 0 (2—0) prin punctele marcate de
Țîrlea (minutul 28) și Chivu (minutul 
33).

© în ziua a doua a campionatelor 
de natație ale S.U.A., care au loc în 
piscina din localitatea Los Altos (Ca
lifornia), au fost stabilite trei recor
duri mondiale : Don Schollander — în 
proba de 400 m liber (4’12'7/10); Dick 
Rochi — 400 m mixt (4'48’’6/10) ; echi
pa de ștafetă feminină 4 x 100 m liber 
a clubului Santa Clara (formată din 
Varona, Haroun, Știckles și Wațson) a 
parcurs această distanță în 4'08’ 5/10.

o Echipa olimpică de fotbal a R.P. 
Ungare își continuă cu intensitate pre
gătirile în vederea turneului final de 
ța Tokio, Zilele trecute, într-un meci 

6,15 m (nou record de junioare). Iată 
alte rezultate mai importante : mascu
lin : prăjină D. Piștalu (R.P.R.) 4,36 m 
(record de juniori) ; disc St. Naghy 
(R.P.R.) 58,50 m (record de juniori) ; 
100 m P. Ciobanu (R.P.R.) 10”6/10 (re
cord de juniori) ; 110 m garduri V. Su- 
ciu (R.P.R.) 14’’9/10 (record de juniori) ; 
ștafeta 4x100 m R.P.R. 42’’4/10 (record 
de juniori) ; feminin : înălțime Agota 
Gulyas (R.P.U.) 1,63 m (nou record ma
ghiar de junioare). întrecerile se încheie 
astăzi.

republicană
V. Tudose ; M. Anghel b.p. D. Iones- 
cu ; 1. Olteanu b.p. I. Grosu ; P. Cîm- 
peanu b. ab. I. Pițigoi ; V. Trandafir 
cîștigă prin neprezentarea lui N. 
Ghibu ; N. Motoc b.p. Dan Filip. 
Astăzi pe stadionul Dinamo, de la ora 
8,30 se desfășoară finalele pe Capi
tală ale Spartachiadei republicane la 
handbal, volei, baschet și. fotbal.

(Agerpres)

ï i n d u r i
de verificare, „olimpicii“ au învins cu 
5—3 (1—1) formația Kaposvari Kinizsi. 
Din rîndul reprezentativei o impresie 
bună au lăsat aripa dreaptă Farkaș, 
care a înscris 3 puncte, portarul 
Szentmihalyi, interul stînga Bene și 
fundașul dreapta Novak.

© în piscina „Georges Vallerey“ din 
Paris a început meciul internațional 
de natație dintre reprezentativele 
Franței și R. P. Polone. După prima 
zi scorul este de 58—40 puncte în fa
voarea înotătorilor francezi. Iată prin
cipalele rezultate înregistrate : mascu
lin : 100 m bras, Morelli (Franța) 
1T9’’ ; 100 m liber, Vachon (Franța) 
l'00”8/10 ; 100 m fluture Mosconi
(Franța) T07”5/10 ; Feminin : 100 m 
spate, Caron (Franța) l'09"5/10 ; 100 m 
bras, Brusson (Franța) l'll”9/10 ; 100 m 
fluture, Tykiera (R. P. Polonă) 1'23" ; 
100 m liber, Poniatkowski (R. P. Polo
nă) 1’07’'«

DIN VIAȚA CULTURALA
■MWWIBBKMSBaa iîlt@TI2CltÎ0 il dlă
Festivaluri cinematografice LA TEATRUL NAȚIUNILOR

Vara aceasta cunoaște o largă 
prezență a festivalurilor cinemato
grafice, naționale sau internațio
nale.

LENINGRAD. Vineri s-a deschis 
Festivalul cinematografic unional 
al filmului artistic și documentar. 
Prezintă filme în concurs toate stu
diourile cinematografice sovietice.

POLA (Iugoslavia). Ieri s-a 
încheiat aici festivalul cinemato
grafic național, avînd o tradiție de 
cîțiva ani. Festivalul a constituit 
o trecere în revistă a celor mai 
bune filme iugoslave produse în 
cursul anului trecut. La Pola a fost 
prezentă și o delegație de cineaști 
iomîni.

VARNA. Incepînd de mîine, în 
acest oraș se desfășoară festivalul 
filmului bulgar. Vor lua parte și 
reprezentanți ai cinematografiei 
romînești.

TRIEST. Printre filmele pre
miate în cadrul festivalului inter
național rezervat filmelor științifi- 
co-fantastice este și „Pași spre 
lună", realizat de Ion Popescu- 
Gopo, film distins cu „Sfera de aur 
a înțelepciunii care străpunge zi
dul ignoranței". Marele premiu al 
festivalului, „Asteroidul de aur", a 
fost obținut de filmul englez „Con- 
damnații", realizat de Joseph Lo
sey. Premiul criticii cinematografice 
a fost decernat unui film ceh reali
zat de Pavel Prochhazka.

LOCARNO (Elveția). Aici se 
desfășoară un alt festival cinema
tografic internațional. Urmează ca 
astăzi să fie distribuite premiile. 
La festival participă 18 țări care 
au prezentat 28 de filme. Organiza
torii festivalului au prezentat trei 
antologii cinematografice dedicate 
francezului Louis Lumière, unul 
dintre creatorii celei de-a șaptea 
arte, regizorului german Murnau, 
unul dintre clasicii cinematogra
fiei, și regizorului Munk, unul din
tre făuritorii școlii poloneze con
temporane de film.

VENEȚIA găzduiește anual u- 
nul dintre cele mai importante 
festivaluri cinematografice. In com
petiție vor intra 12 filme selecțio
nate în prealabil. Pînă acum, au 
fost admise pentru a fi prezentate 
filmele : „Hamlet", realizat de 
Grigori Kozințev, „Deșertul roșu", 
regizat de italianul Antonioni, 
„Gertrude", al cunoscutului re
gizor danez Carl Dreyer și „Ca 
să nu vorbim de aceste femei",, al 
regizorului suedez Ingmar Berg
man. A fost anunțată de asemenea 
componența juriului care va fi pre
zidat de Mario Soldați (Italia) cu- 
prinzînd, printre alții, pe Georges 
Sadoul (Franța), Jerzy Toeplitz (Po
lonia), Rudolph Arnheim (Statele 
Unite).

In cadrul expoziției de la Lon
dra de artă hitită sînt prezentate 
o serie de exponate datînd din 
mileniul al șaselea î.e.n., pînă în 
secolul șase î.e.n. în fotografie : 

sculpturi expuse.

La Paris s-a încheiat stagiunea 
Teatrului Națiunilor, care a avut 
loc la Teatrul Sarah Bernhardt în- 
cepînd de la 4 martie. Cupa 
Uniunii internaționale a critici
lor a fost decernată teatrului 
Eliseo din Romă pentru punerea în 
scenă a piesei „Hamlet“ (regia : 
Franco Zeffirelli). Al doilea pre
miu principal a fost cîștigat de 
Teatro Stabile din Genova pentru 
prezentarea piesei lui Goldoni „Cei 
doi gemeni din Veneția“. Locul doi 
a fost împărțit între Dallas Theatre 
Center (pentru piesa „Călătorie la 
Jefferson“) și Teatrul Național 
din Varșovia (pentru „Istoria în
vierii glorioase a domnului nos
tru“) și Ansamblul Național din 
Mali, care a prezentat un program 
de cîntece și dansuri.

La 29 iulie a încetat din viață cu
noscuta scriitoare Wanda Wasilev
skaia.

Născută la 21 ianuarie 1905 la Cra
covia, Wanda Wasilevskaia se afirmă 
încă din tinerețe, atît prin activitatea 
revoluționară cît și în publicistică.

Primul ei roman, „Aspectul zilei“, 
apare în 1934. Este o operă viguroasă, 
care în pagini pline de tristețe zugră
vește mizeria maselor muncitoare din 
Polonia, lupta lor împotriva exploa
tării capitaliste. Același sùflu revolu
ționar, aceeași dragoste față de clasa 
muncitoare ö întîlnim și în nuvela 
„Oglinda zilei“, în romanul „Patria“ 
sau în alt roman — „Pămînt subjugat".

Refugiindu-se în- 1938 în Uniunea 
Sovietică, atunci cînd armatele bille--

După cum s-a mai anunțat, la 26 
iulie, cu reprezentarea operei „A- 
riadne din Naxos“, sub conducerea 
lui Karl Böhm, s-a deschis tradi
ționalul festival de la Salzburg, 
care va dura pînă la 31 august. 
Festivalul de anul acesta se des
fășoară sub semnul centenarului 
nașterii lui Richard Strauss. Va fi 
prezentată o nouă punere în scenă 
a operei lui Richard Strauss „E- 
lektra“, în regia și sub conducerea 
muzicală a lui Herbert von Kara
jan. Karl Böhm va mai dirija și 
„Cavalerul rozelor“, prezentată în
tr-o nouă montare. .

.Wolfgang Amadeus Mozart, ma
rele fiu al acestui oraș, va. fi pre

0 nouă piesă a lui Arthur Miller
Cunoscutul dramaturg american Arthur 

Miller a termina» o nouă piesă, intitu
lată „Incident at Vichy” (Incident la 
Vichy). Acfiunea se petrece în.anul 1943 
la o secție de polifie din capitala Fran
ței ocupate. Piesa are ca personaje nu
mai bărbafi și va fi pusă In scenă la 
sfîrșitul lui noiembrie la New York de 
către „Lincoln Center", în regia cunos
cutului cineast și om de teatru Elia Ka- 

riște invadează Polonia, Wanda Wa
silevskaia își continuă activitatea lite
rară publicînd numeroase opere — 
printre ele romanele „Curcubeul“, 
„Dragoste simplă“, trilogia „Cîntec 
deasupra apelor“ ș.a., care au cunoscut 
un larg- ecou, inclusiv în rîndurile ci
titorilor de la noi.

Wanda Wasilevskaia ne.-ă vizitat 
țara și, în articole pline de căldură, 
a descris noile realități din patria 
noastră, a evocat lupta comuniștilor în 
ilegalitate, drumul glorios al partidu
lui nostru.

Prin cele mai bune opere ale sale, 
prin acțivitațea • sa • revoluționară, 
Wanda Wasilevskaia rămîne în isto
ria literaturii alături de alți mari scrii
tori contemporani.

Salzburg 1964
zent prin operele „Cosi fan tutte“, 
„Nunta lui Figaro“, „Lucio Silla“, 
„Flautul fermecat“ și aproxima
tiv alte 70 de lucrări, printre care 
unele compoziții mai puțin cunos
cute.

Vor concerta orchestrele filar
monice din Viena și Berlinul oc
cidental. Va da de asemenea spec
tacole corpul de balet al Operei 
naționale din Zagreb. In progra
mul reprezentațiilor de teatru va 
figura, printre altele, „Faust“ de 
Goethe (ambele părți), precum și 
„Nevestele vesele din Windsor“ de 
Shakespeare. în cadrul festivalu
lui din anul acesta vor avea loc, 
în total, 95 de 'reprezentații.

zșn. Piesa anterioară a lui Arthur Miller, 
„După cădere", va constitui subiectul 
unui film care va avea ca protagoniști pe 
Sophia Loren și Paul Newman ; filmările 
se vor face la New York și în Europa. 
Rolul pe care îl .va interpreta pe’ écran 
Sophia Loren îl va crea pe scenă, într-un 
teatru parizian, în toamna aceasta,. Annie 
Girardot,
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VIZITA DELEGAȚIEI ROMÎNE ÎN FRANȚA Comunicat comun sovieto-englez Un șes presărat cu sute

Pe valea Loarei
Vineri a fost ultima zi a părții 

oficiale a vizitei în Franța a dele
gației guvernamentale romîne con
duse de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R- P. Romîne. Ziua a 
fost marcată de publicarea comuni
catului romîno-francez, de sem
narea aranjamentului de colaborare 
științifică și tehnică între cele două 
țări, de întrevederile membrilor 
delegației romîne cu primul minis
tru francez Georges Pompidou și 
cu ministrul de externe Couve de 
Murville, precum și de dejunul ofe
rit de G. Pompidou în cinstea de
legației romîne, cu care prilej cei 
doi prim-miniștri au rostit toasturi.

Ziua s-a încheiat printr-o mare 
recepție la ambasada R. P. Romî
ne, la care au participat membri 
ai guvernului, înalți funcționari de 
stat, numeroase personalități ale 
vieții politice, economice și cultu
rale.

Presa franceză reflectă în conti
nuare interesul deosebit trezit de 
vizita delegației romîne, de con
vorbirile pe care le-a avut cu re
prezentanții guvernului francez. 
Ziarele de azi care reproduc tex
tul comunicatului comun sau largi 
extrase din el, precum și din 
toasturile celor doi prim-miniștri, 
relevă caracterul rodnic al con
vorbirilor franco-romîne, cordiali
tatea lor, importanța vizitei pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
Romînia și Franța și pentru cauza 
păcii și coexistenței pașnice în ge
nere.

Pentru ultimele două zile de șe
dere în Franța a delegației guver
namentale romîne gazdele au ales 
un itinerar în pitoreasca vale a Loa
rei oferind oaspeților posibilitatea

Presa internațională despre vizită
PARIS 1 — Trimisul Agerpres, C. 

Benga, transmite :
întreaga presă franceză de sîmbă

tă publică relatări despre încheierea 
convorbirilor franco-romîne, inse- 
rînd largi extrase din Comunicat. 
Sînt redate, de asemenea, informații 
despre vizitele delegației, precum și 
întrevederile cu primul ministru 
francez, Georges Pompidou.

„Este cît se poate de clar că ro- 
mînii și francezii sînt foarte mulțu
miți unii de alții și Comunicatul pu
blicat ieri seară confirmă aceasta“, 
scrie în relatarea sa pe marginea în
trevederilor dintre premierii Ion 
Gheorghe Maurer și Georges Pom
pidou, ziarul „Combat“. Ziarul sub
liniază că convorbirile franco-ro- 
mine vor continua „peste cîteva săp- 
tămîni în vederea stabilirii unei 
convenții consulare între cele două 
țări și că se așteaptă alte tratative 
referitoare îndeosebi la lărgirea 
schimburilor comerciale".

„Le Figaro“ publică o știre, în care 
relatează despre convorbirile și de
junul oferit vineri de Georges Pom
pidou și inserează extrase din cele 
două toasturi pronunțate de primul 
ministru francez și primul ministru 
romîn.

Sub titlul „Acordul franco-romîn 
în vederea dezvoltării relațiilor co
merciale, culturale, științifice și teh
nice între cele două țări“, ziarul 
„L’Humanité“ scrie pe larg despre 
convorbirile franco-romîne de vi
neri. Ziarul publică, de asemenea, 
extrase din Comunicat.

Ziarul „Libération“ scrie în titlul 
relatării consacrate Comunicatului : 
„Tratativele franco-romîne vor con
tinua în octombrie“, iar în subtitlu : 
„Bilanț pozitiv pentru primele între
vederi care s-au terminat ieri“. Zia
rul își exprimă speranța ca relațiile 
dintre cele două țări să se dezvolte 
„pe calea cea bună a păcii“.

La rîndul său, sub titlul „Franța 
și Romînia vor schimba consuli. 
Bilanțul călătoriei d-lui Maurer“, 
„L’Aurore“ inserează un articol pe 
trei coloane în legătură cu încheie
rea convorbirilor franco-romîne.

MONTEVIDEO. Ministrul de afa
ceri externe al Uruguayului, înapoiat 
de la conferința O.S.A., a declarat la 
o conferință de presă că „toate sanc
țiunile adoptate de O.S.A. împotriva 
Cubei ar trebui să fie supuse Consi
liului de Securitate, în virtutea artico
lului 53 al Cartei Națiunilor Unite". 
El și colegii săi din Chile, Bolivia și 
Mexic, țări care, ca și Uruguayul, s-au 
pronunțat împotriva sancțiunilor, au 
convenit să continue împreună apăra
rea principiilor pe care le-au susținut 
la conferința de la Washington.

TEHERAN. La cel de-al II-lea 
Festival internațional al filmului edu
cativ, R. P. Romînă s-a clasat pe pri
mul loc, obținînd două premii întîi 
pentru filme artistice și educative de 
scurt metraj și un premiu doi pentru 
filme științifice.

BONN. A. I. Adjubei, redactor șef 
al ziarului „Izvestia“ și-a încheiat vi
zita sa în R. F. Germană, întreprinsă 
la invitația redacțiilor unor publicații 
vest germane. El a avut întîlniri cu 
reprezentanți ai diferitelor pături ale 
populației din R.F.G., cu oameni de 

să viziteze cîteva din renumitele 
castele care îi fac faimă. Vestită 
totodată prin frumusețea peisajului 
în care păduri întinse se învecinea
ză cu largi platouri cultivate cu 

. cereale și cu vii pe coaste, valea 
Loarei este străbătută de numeroa
se poduri care, prin ingeniozitatea 
soluțiilor folosite, constituie adevă
rate podoabe ale arhitecturii fran
ceze.

Călătoria a debutat sîmbătă 
dimineață pe o vreme însori
tă. Ea avea ca țintă în primul 
rînd castelul de la Gien. Acesta se 
află chiar pe malul Loarei în veci
nătatea regiunii Sologne renumită 
în toată Franța pentru terenurile 
ei de vînătoare. De aceea pare 
cu totul firesc că „Muzeul inter
național de vînătoare cu pușca 
și cu șoimul" este instalat în 
apropiere. S-a ales pentru a- 
ceasta castelul construit între 
1484—1500 de Anne de Beaujeu, 
refăcut după război deoarece a fost 
bombardat și în parte distrus.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
conservatorul muzeului Henri de 
Linares, în sunetul cornurilor de 
vînătoare. Ei au străbătut sălile 
muzeului, numeroase, bine organi
zate și cu piese interesante. Prin
tre altele, arma de vînătoare a lui 
Napoleon (despre care conservato
rul spune că era un vînător destul 
de puțin priceput) și cea a primu
lui vînător francez din Africa, Ju
les Gérard.

In altă sală tovarășul Maurer 
a admirat tabloul pieselor do- 
borîte de un vînător renumit 
contele Clary (1876—1923): 316 160 
din care aproape 50 000 de 
iepuri și 120 000 fazani.

După-amiază oaspeții romîni și 

ROMA 1 — Corespondentul Ager
pres, G. Pastore, transmite : Ziarele 
italiene de sîmbătă publică o știre 
din Paris care anunță semnarea A- 
ranjamentului franco-romîn de co
laborare științifică și tehnică.

„II Popolo“ publică un articol în 
care se referă la Aranjamentul de 
colaborare științifică și tehnică, pre
cum și la întrevederile dintre 
G. Pompidou și I. Gh. Maurer.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Zia
rul „Trybuna Ludu" de sîmbătă pu
blică o știre din Paris în legătură cu 
vizita delegației. Ziarul mențio
nează că a fost publicat Comu
nicatul romîno-francez, în care se 
arată că convorbirile duse de re
prezentanții ambelor părți la Paris 
au permis schimburi de vederi 
aprofundate asupra relațiilor dintre 
cele două țări și asupra principale
lor probleme ale politicii internațio
nale. „Convorbirile de la Paris, scrie 
ziarul, au permis să se analizeze 
condițiile viitorului acord de colabo
rare economică franco-romînă. S-au 
discutat metodele și mijloacele mă
ririi schimburilor comerciale, a ex
porturilor romîne către Franța, ca 
și a cumpărării de instalații indus
triale franceze de către Romînia“.

LONDRA 1 (Agerpres). — Sub 
titlul „Comerțul franco-romîn pe 
cale de a spori", ziarul „Daily Tele
graph“ a publicat o știre în care 
scrie că Franța și Romînia au căzut 
de acord să sporească schimburile 
lor comerciale și a fost semnat un 
aranjament care prevede schimbul 
de informații tehnice și științifice. 
Ziarul „Daily Worker“ scoate în e- 
vidență pasajele din comunicat refe
ritoare la sporirea schimburilor co
merciale dintre cele două țări, acor
dul privind schimbul de informații 
tehnice și științifice.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Ziarul 
„Borba“ a publicat sîmbătă o cores
pondență din Paris a agenției Ta- 
niug în care se relatează despre vi
zita delegației guvernamentale a 
R. P. Romîne în Franța și se expune 
conținutul Comunicatului comun. O 
știre asemănătoare a fost publicată 
de ziarul „Politika“.

SCURTE ȘTIRI
stat și oameni politici vest-germani și 
a fost primit de L. Erhard, cancelarul 
Republicii Federale Germane.

BRASILIA. Mareșalul Castelo Bran
co, președintele Republicii, a semnat 
un decret prin care sînt trecuți în ca
drele de rezervă 56 de ofițeri și subofi
țeri. Pe baza aceluiași decret au fost 
excluși din forțele armate un număr 
de 26 de ofițeri superiori și 30 de ser
genți.

NEW YORK. Intre 26 iulie și 1 au
gust a avut loc cel de-al VI-lea Con
gres Internațional de Biochimie la 
care au participat peste 6 000 de oa
meni de știință și specialiști. Delega
ția romînă formată din acad. Eugen 
Macovski și conf. univ. Simion Că- 
pîlnă, a prezentat la 30 iulie comuni
carea „Efectul ionului de zirconil 
asupra unor sisteme enzimatice in 
vitro“, care a suscitat interes.

ABIDJAN. Ministrul informațiilor 
al Republicii Coasta de Fildeș, Loua- 
diomande, a anunțat că guvernul său 
a hotărît să recunoască guvernul an
golez în exil de sub conducerea lui 
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însoțitorii lor au străbătut drumul 
de la Gien la Chambord. Șoseaua 
trece printr-o regiune bogată de 
unde se aprovizionează în mare 
măsură capitala. Ea șerpuiește 
printre livezi și lanuri întinse din
tre care răsar plantații de tranda
firi pe hectare întregi. Din loc în 
loc pe ambele țărmuri ale Loarei 
și ale afluenților ei, lingă o răs
cruce de drumuri, la un pod de 
piatră vechi de sute de ani, apar 
turnurile și zidurile castelelor. Cel 
mai mare datează din epoca Re
nașterii, cîteva din Evul Mediu, al
tele din perioada clasică (secolele 
17—18). Vizitîndu-le, faci o adevă
rată expediție în istorie. La Orléans, 
orașul Ioanei d’Arc, mașinile fac 
popas chiar în fața catedralei cu 
ogive fine și cu fațada refăcută și 
curățată de curînd încît ai impre
sia că maeștrii dăltuitori de piatră 
abia au dat jos schelele.

Ca loc de popas a fost ales 
Chambord-ul situat pe valea rîu- 
lui Cosson, castel renumit prin mă
rimea lui și înconjurat de un zid 
lung de 33 km. Ca și alte castele 
din valea Loarei, Chambord-ul a 
fost scena multor evenimente isto
rice. Numele lui a intrat și în is
toria teatrului. Pe celebra lui scenă 
circulară, Molière a prezentat în 
premieră două din piesele sale.

Imagini din trecutul plin de eve
nimente istorice al acestor locuri 
au fost evocate seara, în cursul 
spectacolului „Sunet și lumină" 
prezentat într-un cadru feeric în 
mijlocul marii păduri de stejar. 
Explicațiile au fost date pe fondul 
muzicii de epocă, în timp ce lu
minile reflectoarelor dădeau stră
lucire plăcilor de ardezie de pe 
turnuri.

Tudor VORNICII

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 
Ziarele suedeze au oglindit în știri 
și comentarii vizita delegației. Sub 
semnătura lui L. Ljunglof, ziarul 
„Stockholms Tidningen" a publicat 
un comentar în care subliniază : 
„Romînia este o țară care și-a dez
voltat cu succes, în special în ul
timii ani, programul ei de indus
trializare“. Autorul articolului arată 
că vizita se înscrie în politica gu
vernului romîn de a lărgi contactele 
sale economice cu toate țările lumii.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
„Pravda“ din 1 august publică o 
știre în legătură cu încheierea vizi
tei oficiale în Franța a delegației 
R. P. Romîne. Știrea conține un re
zumat al Comunicatului romîno- 
francez în care se subliniază că am
bele părți au constatat cu satisfac
ție că există posibilități pentru a 
dezvolta și mai mult bunele relații 
tradiționale dintre Romînia și Fran
ța. In comunicat, scrie ziarul „Prav
da“, se precizează că schimbul de 
păreri între cele două guverne va 
fi continuat și în viitor.

ATENA 1 (Agerpres). — Presa 
greacă relatează despre încheierea 
convorbirilor franco-romîne. „De 
Gaulle și Maurer au constatat că 
există posibilități pentru dez
voltarea unor relații bune“, scrie 
ziarul „Eleftheria“. „Avghi“ și alte 
ziare publică de asemenea relatări 
despre vizită.

PEKIN 1 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis un rezumat 
al Comunicatului romîno-francez. 
In știre se subliniază că ambele părți 
au constatat că există condiții pentru 
a dezvolta și mai mult relațiile din
tre cele două țări.

VIENA 1 (Agerpres). — Ziarul 
vienez „Die Presse“ publică sub tit
lul „Acord între Paris și București" 
știrea în legătură cu încheierea vi
zitei oficiale. Ziarul menționează că 
„există posibilități pentru dezvol
tarea considerabilă a relațiilor co
merciale dintre cele două țări“.

Roberto Holden. El a precizat că 
această hotărîre a fost luată ca urma
re a recomandării Organizației Uni
tății Africane.

CAIRO. Sîmbătă s-a deschis confe
rința experților în industria petrolieră 
din țările arabe, care vor studia posi
bilitatea cooperării lor în acest dome
niu.

STOCKHOLM. în capitala Suediei 
s-a deschis o conferință de două zile 
la care participă lideri ai partidelor 
social-democrate din Europa occiden
tală. Se discută printre altele relațiile 
Est-Vest și problema armelor nucleare.

BONN. La Șantierul naval „Go- 
waldt-Werke“ din Kiel a fost lansată 
la apă o navă — baza de pescuit „Rî- 
bațkaia Slava“ — unul din seria de 
vase pe care acest șantier vest-german 
le construiește pentru Uniunea Sovie
tică.

DAR ES SALAAM. Guvernul Repu
blicii Unite Tanganica și Zanzibar a 
lansat un apel către popor invitîndu-1

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei în Uniunea Sovietică 
a lui Richard Butler, ministrul afa
cerilor externe al Marii Britanii — 
transmite agenția TASS — a fost 
semnat un comunicat comun so
vieto-englez. Cele două părți, se 
arată în comunicat, și-au reafir
mat convingerea că menținerea pă
cii în secolul nuclear este de interes 
primordial pentru toate țările, indi
ferent de deosebirile de sistem 
politic și social. De aceea, scopul 
comun trebuie să fie ducerea cu 
răbdare a unor tratative construc
tive în scopul soluționării pașnice și 
reciproc acceptabile a problemelor 
internaționale litigioase“. A avut loc 
un larg schimb de vederi în proble
mele internaționale. Părțile au dis
cutat problemele în legătură cu care 
se face un schimb de opinii în mo
mentul de față, în ce privește întă
rirea mecanismului O.N.U. de men
ținere a păcii. Ele și-au exprimat 
hotărîrea de a participa în conti
nuare la schimbul de păreri în a- 
ceste probleme. In comunicat se a- 
rată că Uniunea Sovietică și Marea 
Britanie „au fost de acord că reali
zarea unei înțelegeri cu privire la 
nerăspîndirea armei nucleare și în
cheierea în acest scop a unui acord 
internațional corespunzător ar fi în 
interesul păcii“. Cele două părți 
și-au elucidat punctele de vedere în 
problemele securității europene, in

atena: Activitate diplomatică 
consacrată situației din Cipru

ATENA 1 (Agerpres). — După 
întrevederile cu președintele Maka
rios, primul ministru grec, Papan- 
dreu, s-a întîlnit. cu ambasadorul 
S.U.A. care a fost apoi primit și de 
ministrul de externe, Kostopoulos. 
Ministrul de externe al Greciei l-a 
primit și pe ambasadorul Marii Bri
tanii. Reprezentantul Greciei la ne
gocierile de la Geneva s-a îna
poiat la Atena pentru a informa gu
vernul despre mersul întrevederilor 
la care participă S. Tuomioja, me
diatorul O.N.U. De asemenea au a- 
vut loc întruniri la care au partici
pat miniștrii apărării naționale ai 
Greciei și Ciprului și comandanți 
militari. Se crede că ele au fost 
consacrate studierii unor măsuri me
nite, potrivit agenției France Presse, 
„să permită să se facă față tuturor 
eventualităților“.

Probleme de politică externă 
americană expuse de Dean Rusk

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., Deah 
Rusk, a ținut o conferință de presă 
în cursul căreia s-a referit la unele 
probleme ale politicii externe ame
ricane. El a declarat că Statele U- 
nite au convingerea că după primul 
an de aplicare a acordului pentru 
interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii nu s-au produs nici un 
fel de violări ale acestuia. Potrivit 
spuselor sale, în prezent, există 
mijloace de detectare a unor ase
menea violări și dacă ele ar fi fost 
descoperite s-ar fi comunicat acest 
lucru. Secretarul de stat a subliniat 
importanța continuării eforturilor 
în vederea realizării unor noi acor
duri între S.U.A. și U.R.S.S.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu programul de politică ex
ternă al senatorului Goldwater, can
didatul Partidului republican în a- 
legerile prezidențiale, și la felul în 
care declarațiile acestuia au fost in
terpretate în străinătate ca pre
vestind schimbări în politica S.U.A. 
în cazul cînd el ar fi ales, Rusk a 
declarat că „dacă noi am căuta să 
modificăm politica într-o măsură 
considerabilă, după părerea mea, 
poporul american ar readuce-o la 
ceea ce era înainte“. El a subliniat, 
totodată, că politica S.U.A. are în 
linii generale o bază bipartizană și 
a fost dezvoltată „într-un mod re
marcabil de consecvent" în de
cursul anilor. El a declarat, pe de 
altă parte, că campania electorală 
americană nu a intrat încă în faza 
sa „cea mai activă" și de aceea este 
greu să se spună ce efecte ar putea 
avea în viitoarele luni asupra poli

să dea sugestii în legătură cu adopta
rea unui nou nume al acestei țări. Tot
odată, s-a lansat un concurs în vede
rea elaborării unei noi steme a țării.

WASHINGTON. La „statul major“ 
electoral al lui Barry Goldwater s-a 
anunțat că la 12 august la Hersey, 
Pennsylvania, va avea loc o întîlnire 
a liderilor republicani consacrată uni
tății partidului. Vor participa fostul 
președinte Eisenhower, fostul vice
președinte Nixon, precum și guverna
torul statului Pennsylvania, Scranton. 
Totodată, vor fi invitați cei 15 guver
natori republicani.

BRUXELLES. Consiliul ministerial 
al Pieței comune a anunțat că nego
cierile cu guvernul austriac pentru 
asocierea Austriei la Piața comună 
vor începe numai după ce aceasta va 
lua o hotărîre definitivă, la viitoarea 
sa sesiune, care va avea loc la înce
putul lunii octombrie. Pînă atunci 
Comisia Pieței comune din Bruxelles 
va pregăti proiectul unui mandat al 
negocierilor dintre reprezentanții Pie
ței comune.

clusiv în cele legate de reglemen
tarea pașnică a problemei germane. 
A avut loc un schimb de vederi în 
problema laoțiană. Părțile au făcut 
un schimb general de păreri în le
gătură cu relațiile anglo-sovietice și 
au discutat măsurile în vederea rea
lizării unui nou progres. U.R.S.S. și 
Marea Britanie au fost de acord că 
„tratativele care au fost duse în
tr-un spirit de colaborare și cordia
litate au prezentat o posibilitate va
loroasă de a discuta problemele de 
interes reciproc și că ar fi folositor 
de a menține contactele ori de cîte 
ori este posibil“.

în conferința sa de presă din 1 
august de la ambasada britanică, R. 
Butler a considerat vizita „încunu
nată de succes“ ; el a subliniat că 
nu a așteptat de la această vizită 
realizarea unor acorduri internațio
nale concrete, dar a sperat că ea va 
duce la îmbunătățirea atmosferei 
pentru tratative asupra probleme
lor litigioase : „Acest lucru a fost 
realizat“. Referindu-se la problema 
laoțiană, Butler a subliniat impor
tanța colaborării dintre U.R.S.S. și 
Anglia, care sînt copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva. Butler s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea con
tinuă în domeniul comerțului, al le
găturilor culturale și științifice, al 
relațiilor sovieto-engleze.

în aceeași zi, R. Butler a sosit la 
Londra.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Primele fotografii ale Lunei luate 
din apropiere arată că regiunea 
unde „Ranger-7“ s-a ciocnit de su
prafața Lunei este un șes presărat 
cu sute de cratere.

Dr. Gerard Kuiper, de la labora
torul de studii planetare al Univer
sității din Arizona, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă ținute 
la Pasadena că aglomerația de cra
tere, invizibilă telescoapelor de pe 
Pămînt, arată că ele au fost pro
vocate de stîncile proiectate din cra
terul mai mare al vulcanului Coper
nicus, situat la 321 km nord de Ma
rea Norilor, unde a căzut „Ran
ger-7“. Dr. Kuiper a comunicat că 
au fost luate 4 316 fotografii, a căror 
calitate este remarcabilă. Primele 
două fotografii sînt identice cu foto
grafiile ce pot fi luate cu un tele
scop de pe Pămînt, dar a treia arată 
detalii ce nu pot fi observate de pe 
Pămînt. Fotografiile următoare per
mit să se distingă cratere avînd un 
diametru nu mai mare de un metru.

Trăgînd unele concluzii din pri

LANSAREA UNEI RACHETE 
FRANCEZE PENTRÜ 
CERCETĂRI SPATIALE

PARIS 1 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că Centrul 
național de cercetări spațiale din 
Franța a lansat cu succes la 1 au
gust o rachetă „Dragon“. Lansarea 
s-a efectuat de la o bază instalată 
în sudul Islandei, la Myrdalsandur, 
situată la 200 km est de Reykjavik. 
Racheta s-a deplasat pe traiectoria 
prevăzută și a atins o altitudine de 
440 km. Echipamentul științific a 
funcționat normal pe tot cursul zbo
rului care a durat 11 minute. Expe
riența a avut ca scop măsurarea e_ 
nergiei și determinarea direcției 
particulelor provenind de la centura 
Van Allen. La realizarea ei au co
laborat și oamenii de știință din Is
landa.

ticii externe a S.U.A. Cu toate ace
stea, a arătat Rusk, nu sînt de pre
văzut schimbări importante în poli
tica externă a administrației John
son. Statele Unite, a continuat el, 
trebuie să acționeze cu prudență și 
hotărîre pentru rezolvarea proble
melor internaționale și pentru a 
permite celor două părți ale lumii 
să coexiste. Ca răspuns la o altă în
trebare, secretarul de stat a decla
rat că Statele Unite sprijină în pre
zent guvernul Chombe din Congo.

Dezbateri 
în Senatul italian

ROMA 1 (Agerpres). — în Senatul 
italian s-au încheiat dezbaterile a- 
supra declarației-program a noului 
guvern. Ziarul „Corriere della Sera“ 
de sîmbătă scrie : „Astă-seară guver
nul va obține încrederea Senatului și 
joi seara — a Camerei. Apele totuși 
nu sînt liniștite în rîndurile majori
tății și în special trebuie să fie ur
mărite cu atenție acțiunile „fanfanie- 
rilor“ din Partidul democrat-creștin 
și ale „lombardienilor“ din Partidul 
socialist“.

COMEMORAREA RĂSCOALEI 
DE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
31 iulie a avut loc la Varșovia o 
adunare comemorativă organizată 
de Comitetul din Varșovia al Fron
tului unității poporului, cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la începe
rea răscoalei din Varșovia. A luat 
cuvîntul Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
care a vorbit despre răscoala din 
Varșovia, începută la 31 iulie 1944.

Vedere din capitala R. P. Polone

de cratere
AMĂNUNTE ASUPRA IMAGINILOR ÎNREGISTRATE
DE „RANGER-7" PE SUPRAFAȚA LUNEI

Una din imaginile recepționate dp pe nava spațială americană
Telefoto : U.P.I.-Agerpres

Evoluția stațiilor cosmice „Elektron“-3 si 4
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Sta

țiile cosmice științifice „Elektron-3“ 
și „Elektron-4“ continuă să desfă
șoare cu succes cercetări în stratu
rile înalte ale atmosferei și spațiu
lui cosmic. Pînă la 1 august, orele 
13,00, stația cosmică „Elektron-3" a 
efectuat peste 184 de revoluții în 
jurul Pămîntului, străbătînd în re
petate rînduri centura internă de 
radiații. Pînă la aceeași dată, stația 
cosmică „Elektron-4“, urmînd o or
bită eliptică, foarte alungită, a efec
tuat peste 24 de revoluții în jurul

Carnet politic izraelian

Dispută în rîndurile Mapai-ului
Cînd în Iunie anul trecut Ben Gu

rion și-a dat demisia din postul de 
prim-ministru, ziare izraeliene de di
ferite tendințe au anticipat că el 
nu se va resemna cu situația 
de spectator în viața publică. 
La un an de la acea decizie 
dramatică, menită să stăvilească e- 
voluția unei crize politice prelungi
te, Ben Gurion s-a angajat din nou 
într-o febrilă activitate politică. Re
cent, în fata activiștilor Mapai-ului 
(partid social-democrat, deținînd 
majoritatea în guvern), el a atacat 
sistemul de vot proporțional în ale
geri și a cerut, în mod ultimativ, în
locuirea lui cu cel pe baze regiona
le. Printr-o astfel de reformă, liderii 
Mapai-ului cred că ar putea reface, 
pe seama altor partide, pierderile 
de voturi înregistrate în ultimele 
confruntări electorale. în politica ex
ternă, fostul prim-ministru a reco
mandat reîntoarcerea la orientarea 
aventuristă care a dus la accelera
rea cursei înarmărilor în această re
giune.

Reapariția bătrînului politician pe 
avanscena vieții politice nu este de
sigur lipsită de semnificații în con
textul situației interne din Izrael și 
îndeosebi din partidul Mapai. în 
anul care s-a scurs de la demisia 
guvernului Ben Gurion, mișcarea re
vendicativă a oamenilor muncii a 
crescut în amploare și combativitate.

Cauzele grevelor sînt : infla
ția, mărirea prețurilor la produse
le de toate categoriile, a chiriilor — 
care au dus la o urcare considera
bilă a costului vieții, în timp ce sa
lariile au rămas de doi ani „înghe
țate".

Participarea crescîndă a oameni
lor muncii la greve (în 1963 numă
rul lor s-a dublat în comparație cu 
anul 1962) a destrămat mitul răspîn- 
dit de liderii de dreapta ai Mapai- 
ului despre „armonizarea intereseloi 
de clasă" în societatea izraeliană 
Evoluția situației interne din țară a 
avut repercusiuni și în sînul aces
tui partid, ducînd la accentuarea 
disputelor dintre cele trei curente 
din rîndurile sale. Efectele negative 
ale politicd lui Ben Gurion, liderul 

mele observații, dr. Kuiper a decla
rat că fotografiile nu îndreptățesc 
temerile anterioare că primii astro- 
nauți aselenizați se vor scufunda 
într-o mare de praf. Dimpotrivă, su
prafața Lunei pare poroasă și destul 
de dură. Kuiper a apreciat că cea 
mai potrivită zonă de aselenizare ar 
fi pe șesurile situate la oarecare de
părtare de craterele mari.

Tot la Pasadena a avut loc o con
ferință de presă ținută de Harris 
Schurmeier, directorul proiectului 
spațial „Ranger“ și dr. William 
Pickering, directorul laboratoarelor 
N.A.S.A. — Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și 
spațiului cosmic. Schurmeier a de
clarat că traiectoria lui „Ranger-7“ 
a fost perfectă, deoarece punctul de 
ciocnire a fost foarte apropiat de 
coordonatele prevăzute — 11 grade 
sud și 21 grade vest. Dr. Pickering a 
comunicat că alte două vehicule spa
țiale de tip „Ranger“ vor fi lansate 
la începutul anului viitor.

Fotografiile luate urmează să fie 
supuse unui studiu aprofundat.

Pămîntului, trecînd de 48 de ori 
prin zona centurii externe de radi
ație. Potrivit datelor telemetrice, a- 
paratajul de bord al celor două sta
țiuni funcționează normal. Pe bor
dul stațiunilor se menține tempera
tura și presiunea dată. Din momen
tul lansării, s-a efectuat de 50 de 
ori legătura cu stațiunea științifică 
„Elektron-3“ și de 19 ori cu stați
unea „Elektron-4“. Au fost obținute 
informații și date științifice preți
oase cu privire la funcționarea sis
temelor de bord.

aripii de dreapta din Mapai, au dus 
la consolidarea aripii de stînga, în 
rîndurile căreia activează P. Lavon. 
Personalitate cu vederi progresiste, 
Lavon, care a deținut funcția de mi
nistru în guvern și de secretar ge
neral al Histadrutului (centrala sin
dicală aflată sub influența Ma
pai-ului) a fost în urmă cu 
cîțiva ani victima unei defăimări 
din partea colaboratorilor intimi ai 
lui Ben Gurion. Descoperindu-se o 
afacere de spionaj și sabotaj, orga
nizată de agenți izraelieni într-o țară 
vecină, s-a căutat un țap ispășitor. 
Cazul a fost pus pe seama lui 
Lavon, pentru că, prin compromite
rea sa, liderii de extremă dreaptă 
ai Mapai-ului sperau să se descoto
rosească de acest politician devenit 
incomod. „Afacerea Lavon" a dus, 
la timpul ei, la împărțirea Mapai- 
ului între susținătorii acestuia și cei 
ai lui Ben Gurion. Nedreptatea fă
cută a constituit multă vreme, și 
constituie încă, un element de e- 
fervescență nefavorabil partidului.

îngrijorat de perspectiva ca La
von și adepții săi să părăsească 
partidul, primul ministru Eșkol l-a 
adresat de curînd o scrisoare de 
reabilitare în care arată că nimic 
n-ar împiedica reîntoarcerea aces
tuia în organismele de conducere 
ale Mapai-ului. Acest gest l-a înfu
riat pe Ben Gurion, care a trimis 
numeroase scrisori pentru a fi pu
blicate în presă, conținînd atacuri 
și amenințări. Cu acest prilej, liderii 
aripii de dreapta au început să 
critice orientarea guvernului Eșkol 
și să dezvăluie o serie de insuc
cese ale acestuia.

De curînd, primul ministru Eșkol a 
întreprins o călătorie în cîteva țări 
occidentale. In timpul deplasării 
primului ministru în străinătate s-a 
convenit ca în sînul conducerii Ma
pai-ului să se instaureze un fel de 
armistifiu. După cum s-a văzut, Ben 
Gurion s-a grăbit însă să-l încalce 
Și disputa a reînceput. Deocamdată, 
observatorii de presă se abțin să 
anticipeze asupra evoluției și re
zultatului acestei noi reprize de con
fruntări.

Pefre STĂNCESCU


