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CONSTRU
?

ANCHETÀ

înfăptuirea sarcinilor privind, dezvoltarea 
creșterii animalelor impune executarea 
unui important volum de construcții gos
podărești. In aceste zile, paralel cu cele
lalte munci din agricultură, este necesar 
ca fiecare gospodărie să folosească chibzuit

forțele și mijloacele existente spre a intensifica lucrările de con
strucții. Pentru a cunoaște stadiul acestor lucrări în gospodăriile 
colective, corespondenții noștri au organizat un raid-anchetă în 
regiunile Argeș, Bacău, Galați și Suceava. Iată cîteva constatări 
făcute cu acest prilej.

, Bacău, lucrările la grajdul prevăzut 
să se execute în acest an au început 
în prima jumătate a lunii aprilie. 
Timp de 4 luni, însă, după turnarea 
fundației, lucrările n-au 
Aceasta în ciuda faptului 
tul, cărămida, țigla erau 
în momentul începerii 
Consiliul de conducere 
problema organizării muncii, apro
vizionarea cu material lemnos.

progresat, 
că cimen- 
asigurate 

lucrărilor, 
a neglijat

PREVEDERE Șl INIȚIATIVĂ

în numeroase gospodării colective 
se manifestă multă inițiativă și spi
rit de prevedere pentru crearea con
dițiilor de adăpostire a animalelor în 
iarna viitoare. Datorită bunei orga
nizări a muncii, colectiviștii din Re
cea, raionul Costești, regiunea Ar
geș, au lucrat zilnic la construc
ții. Aici a existat preocupare pen
tru aprovizionarea din vreme cu 
materiale de construcție, pentru fo
losirea resurselor locale. încă de anul 
trecut s-au confecționat cărămizi în 
cadrul gospodăriei. Colectiviștii au 
transportat din timp balastul nece
sar. Așa se explică faptul că 
într-un interval de 3—4 luni colecti
viștii au dat în folosință înainte de 
termen toate construcțiile : două 
grajduri a cîte 100 de bovine și un 
corrîplex pentru 800 de porci puși la 
îngrășat. Conducerea gospodăriei are 
numai cuvinte de laudă la adresa 
brigăzii de construcții conduse de 
colectivistul Nicolae Gheorghe. Noile 
obiective formează un grup com
pact cu cele vechi. „La amplasarea 
lor — spune președintele gospodă
riei, Alexandru Vișan — am ținut 
seama de mai multe cerințe : înlă
turarea risipei de teren, apropierea 
de baza furajeră și sursa de apă 
etc.“.

în multe alte unități se lucrează 
intens la ridicarea construcțiilor 
zootehnice. La gospodăria colectivă 
din comuna Surdila-Găiseanca, ra
ionul Făurei, regiunea Galați, lu
crează zilnic două echipe de colec
tiviști, formate din aproape 50 de 
oameni. De buna organizare a mun
cii se ocupă ing. George Popa și bri
gadierul constructor Costică Carap- 
cea. Pregătirile pentru construcții au 
început chiar din primele zile ale 
primăverii. Conducerea gospodăriei 
a repartizat brigăzii de constructori 
atelajele necesare pentru transportul 
materialelor. Au fost aduse în gos
podărie peste 100 tone de balast de 
la apa Buzăului și materialele pen
tru acoperiș. Colectiviștii au confec
ționat peste 100 000 de cărămizi. 
Imediat ce timpul a permis, au în
ceput lucrările de construcție. Mai 
întîi au fost terminate un grajd cu 
52 de boxe pentru viței și o hală 
pentru 5 000 de păsări. Acum se lu
crează la cea de-a doua hală de pă
sări, la ridicarea unei îngrășătorii 
pentru porci și la un pătul de po
rumb.

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
colective din Coțofănești, raionul 
Adjud, regiunea Bacău, se găsește a- 
proape de Valea Trotușului. Cele

trei grajduri noi, bine amplasate, a- 
trag atenția de departe. Ele se gă
sesc acum în faza de finisaj.

La gospodăria colectivă din Bo- 
sanci-Suceava, în urma măsurilor 
stabilite de consiliul de conducere, 
fiecare brigadă de cîmp a confec
ționat cîte 5 000 de chirpici. Aceasta 
a dat posibilitate constructorilor să 
înceapă lucrul Ia vreme. Cele două 
grajduri de cîte 100 de capete se a- 
flă în stadiu de finisaj.

LA ACOPERIȘUNII
ALȚII LA FUNDAȚIE
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gospodării colective, rit-în multe 
mul de lucru la construcții s-a in
tensificat. Consiliile agricole raionale 
acordă un ajutor eficient la procu
rarea materialelor, asigură sprijinul 
tehnic necesar. Cei 4 tehnicieni con
structori de ța Consiliul agricol ra
ional Brăila merg cu regularitate în 
gospodăriile colective și îi îndrumă 
pe colectiviști la organizarea lucru
lui. Multe 
din raion, 
dovinești, ' 
terminat 
Specialiștii 
siliilor agricole din regiunea Argeș 
analizează stadiul lucrărilor de con
strucții. Această măsură le dă posi
bilitatea să-și îndrepte atenția spre 
gospodăriile rămase în urmă.

Din constatările făcute pe teren 
reiese însă că într-o serie de gospo
dării colective nu se acordă atenția 
cuvenită ridicării construcțiilor zoo
tehnice, se amină ridicarea lor de 
la o zi la alta. La gospodăria 
colectivă din Sascut-Tîrg, regiunea

alte gospodării colective 
printre care cele din Bal- 
Rîmniceni și Cazasu, au 
lucrările de acest fel. 

i din permanența con-

★

în gospodăriile colective din Bîr- 
logu, Colonești și Hîrsești, jalo
nul Costești, construcțiile sînt întîr- 
ziate. La gospodăria colectivă din 
Ioneștu, care are de ridicat, în acest 
an, un singur grajd, lucrările sînt 
abia la început. Conducerea gospodă
riei susține că lipsesc unele ma
teriale. Dar în depozitul din fața gă
rii Costești, de unde se aprovizio
nează gospodăriile colective, există 
destule materiale de construcție ne
ridicate. Șeful depozitului, Ion 
Popa, afirmă că gospodăriile colec
tive Fîlfani, Căldăraru, Deagu, Mo- 
zăcenj și altele n-au ridicat la timp 
materialele repartizate.

La gospodăria colectivă din Santa 
Mare, raionul Botoșani, a început în 
cursul acestui an construcția unui 
grajd pentru 100 de bovine. După ce 
s-a turnat parțial fundația, lucrările 
au stagnat. Vicepreședintele gospo
dăriei invocă lipsa balastului. Dar 
cine oare trebuie să le aducă tova
rășilor de Ia Santa Mare balastul, 
care se află la numai cîțiva kilo
metri ?

★

Din raidul întreprins reiese că re
zultatele la lucrările de construcții în 
regiunile vizitate diferă mult de la 
un raion la altul, de la o 
gospodărie colectivă la alta. Este 
necesar ca organele și organi
zațiile de partid, consiliile agri
cole, specialiștii să acorde o deose
bită atenție construcțiilor zootehnice, 
pentru ca acestea să fie terminate la 

' timp. Alături de o furajare raționa
lă, adăposturile corespunzătoare vor 
contribui la obținerea unor producții 
ridicate de la animale.

PE TEME DE SEZON

Cu planul pe 8 luni

A

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). 
Colectivele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și proiectanți din uzinele, 
fabricile, combinatele chimice ale 
regiunii Brașov și-au îndeplinit 
înainte de termen sarcinile de plan, 
pe 8 luni din acest an, la producția 
globală. în această perioadă, între
prinderile industriale din regiune au 
dat însemnate cantități de produse 
peste plan: rulmenți, motoare elec
trice, îngrășăminte chimice, utilaj 
minier, chimic și petrolier, ciment, 
produse alimentare și altele în va
loare de aproape 300 milioane lei.

Alte 20 de întreprinderi 
din regiunea Banat

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— In ultimele zile, alte 20 de între
prinderi industriale din regiunea Ba
nat au raportat realizarea înainte de 
termen a planului de producție pe 
8 luni din acest an. Printre acestea 
se numără și Uzinele mecanice din 
Timișoara. Aici, prin organizarea 
mai bună a producției, respectarea 
parametrilor tehnologici, folosirea 
din plin a mașinilor și utilajelor și 
prin alte măsuri au fost realizate, 
peste prevederile planului, de la în
ceputul anului și pînă acum, 18 po
duri rulante, 114 tone piese turnate 
din fontă și alte produse.

Au mai raportat îndeplinirea pla
nului pe cele 8 luni ale acestui an 
Uzinele siderurgice Oțelul roșu, în
treprinderea „Tehnometal“ din Ti
mișoara, unitățile Direcției regio
nale a economiei forestiere și altele.

Constructorii de locuințe 
clujeni

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele acestea, colectivul Trustului re
gional de construcții Cluj a înregis
trat un nou succes în întrecere : în
deplinirea înainte de termen a pre
vederilor planului pe 8 luni. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
ei au construit și dat în folosință 
blocuri de locuințe cu o suprafață 
locuibilă de 40 000 mp : în cartierul 
Grigorescu din Cluj, în cartierul O- 
prișan din Turda, în orașul Dej 
și în alte centre din regiune. O con
tribuție de seamă au adus-o munci
torii, tehnicienii și inginerii de la 
grupul I de șantiere Cluj, precum și 
cei de la întreprinderea de utilaje, 
construcții și transporturi, care au 
dat o mare atgnțfe folosirii cu ran
dament sporit a mașinilor și utilaje
lor pe șantiere.

Construcții zootehnice ale gospodăriei colective Drăgânești-Olt, regiunea Argeș

Uniformele școlare
Înfrățirea calendaristică a începu

tului toamnei cu deschiderea școli
lor este tradițională. Anul acesta a- 
duce și modelele noi de uniforme 
pentru elevi.

Vizitînd magazinele de specialitate 
din Capitală, constați că organele co
merciale sînt preocupate de buna 
desfășurare a desfacerii acestor ar
ticole. Printre măsurile luate se nu
mără și desemnarea unor anumite 
magazine care să fie aprovizionate 
la timp cu întregul sortiment și cu 
toate numerele, spre a putea răspun
de cum se cuvine cerințelor. Pentru 
informarea cititorilor, menționăm 
mai jos adresele lor : Lipscani 22 și 
55, Victoriei 21, Șelari 7, Bulevardul 
Duca 3—5, Bulevardul Muncii 90, 
Griviței Bloc H (Piața Chibrit), 80, 206 
și 336, Ferentari 72, Bucureștii Noi- 
blocuri, Rahovei 385—387, Mihai 
Bravu 1, Dudești 44, Academiei 1, 
magazinele „Victoria" și „București". 
După cum se vede, s-a avut în ve
dere aprovizionarea tuturor raioane
lor bucureștene.

Se constată o bună organizare a 
desfacerii, prezentarea în mod co
respunzător a uniformelor. Sînt 
urmărite cu atenție și comunicate în
treprinderilor producătoare eventua
lele propuneri făcute de cumpără
tori. Magazinele sînt deservite de re 
tușeri care, la cerere, ajustează con
fecțiile. Pentru copiii ale căror mă 
suri depășesc pe cele obișnuite, s-au 
asigurat condiții care permit prelua
rea de comenzi individuale, cu obli
gația fabricilor de a le onora în de
curs de cel mult o lună de la pri
mire.

Iată și cîteva observații rezultate 
din vizitarea magazinelor. Ar fi ne
cesar ca organele de resort ale Mi
nisterului Industriei Ușoare să ia mă
surile cuvenite ca toate fabricile 
care furnizează uniforme școlare să 
respecte cu strictețe termenele con
tractuale, ca acelea care au restanțe 
în livrări, îndeosebi la unele modele

de sarafane pentru fete și la costu
me, să le recupereze cît mai grab
nic. Restanțe au în momentul de față 
întreprinderile „Proletarul roșu"-Bîr- 
lad, „Mondiala"-Satu Mare, Fabrica 
de confecții Craiova, „Textila"-Ciuc. 
Lipsesc, de asemenea, din magazine 
pantaloni scurți de stofă pentru pio
nieri, iar noile bluze caro, destinate 
băieților, n-au fost încă puse în vîn- 
zare. în ce privește calitatea confec
țiilor școlare, se impun în continuare 
măsuri pentru îmbunătățirea ei la 
Fabrica de confecții Arad și „Texti- 
la"-Ciuc, care au fost nevoite să în-

lăture, după livrarea produselor, o 
serie de defecțiuni inițiale de croială 
și finisaj.

începutul noului an școlar impune 
organelor și organizațiilor comer
ciale și măsuri pentru o cît mai bună 
aprovizionare cu celelalte articole 
destinate elevilor — felurite confec
ții, tricotaje, încălțăminte, galanterie, 
marochinărie (ghiozdane, serviete) 
etc. După o perioadă de oarecare 
„acalmie" în ce privește cererea de 
uniforme și alte mărfuri destinate e- 
levilor, zilele care au mai rămas 
pînă la deschiderea cursurilor vor 
spori, desigur, simțitor volumul des
facerii. De această situație trebuie 
să țină seama toate forurile care co
laborează pentru buna deservire a 
publicului cumpărător, asigurînd a- 
provizîonarea exemplară a magazi
nelor respective cu întregul sorti
ment și cu toate măsurile.

„Ne stă bine noua uniforma...

Turda. Ciment și înălțimi

Manuale pentru elevii școlilor îndreptar tnristic
profesionale și

Pentiu anul de învățămînt 1964 — 
1965 s-au tipărit sau sînt în curs de 
tipărire aproximativ 170 de titluri de 
manuale destinate elevilor din școli
le profesionale și tehnice. In urma 
consfătuirilor cu autorii de manuale 
pentru aceste școli, cu autorii meto
dicilor de predare, unele din ma
nualele folosite în anul de învățămînt 
precedent au fost îmbunătățite și 
completate cu capitole noi. De ase
menea, prezentarea grafică a ma
nualelor este superioară datorită 
sporirii numărului de planșe, sche
me, desene și grafice. Tirajul gene
ral al manualelor pentru învățămîn- 
.tul profesional și tehnic, destinate 
următorului an școlar, este mai mare

Noi unități comerciale
De o parte și de alta a străzii 6 Mar

tie din Cluj s-a deschis recent un com
plex comercial. Complexul cuprinde 
un magazin universal pentru copii, 
cu secții de încălțăminte, tricotaje, 
confecții și jucării, un magazin de 
articole electrice și altul cu aparate 
de radio și televizoare. Toate unită
țile sînt modern utilate și deservite 
de personal de specialitate. In acest 
an s-au mai deschis la Cluj încă 17 
unități comerciale.

CREIERUL

Șl CALEA FERATĂ
© Ce
• în căutarea soluției optime • Omul crede una, 
mașina „spune" alta ® Importante economii bănești

înseamnă matematizarea transporturilor

Un păienjeniș de șine la scara întregii 
fări, sute de trenuri, mii de vagoane și 
locomotive, zeci de mii de feroviari care 
stau mereu la postul lor pentru ca totul 
să se desfășoare cu precizie de crono
metru — așa se prezintă tabloul activi
tății pe calea ferată. Prea puțini știu însă 
ce muncă uriașă se desfășoară pentru ca 
fiecare tren să sosească „la fix", pentru 
ca fiecare vagon — în primul rînd cele 
de marfă — să fie cît mai bine utilizat. 
Să ne oprim aici: ce înseamnă folosirea 
judicioasă a vagoanelor de marfă? Apa
rent, o chestiune simplă: bine încărcate, 
bine înirejinute. Dar asta nu e totul.

Liniile ferate sînt uriașe artere pe 
care se transportă minereuri, mașini, 
cereale, ciment, cherestea, pe scurt fol 
ce produce mîna omului și necesită o 
deplasare în cantităji mari dintr-un loc 
înfr-altul. Pe întinsul patriei noastre, de-a 
lungul drumurilor de fier, există peste 
2 000 de stajii. Intr-un loc se descarcă 
un tren, în altul este nevoie de vagoane 
goale. în Valea Jiului sînt necesare zilnic 
sute de vagoane spre a se încărca căr
bunii, la Teliuc pentru minereul de fier. 
Ele vor duce încărcăturile la Reșița și 
Hunedoara. In același timp, alte vagoane 
sînt așteptate la Baia Sprie, Adjud, Con
stanta sau Arad, Cine asigură această 
complicată dirijare ?

La Direcfia mișcării din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, un 
grup de specialiști îndrumă zi de zi sute 
de mii de vagoane goale, cerule în fie
care coif al țării. Dispecerii, cu niște 
diagrame complicate în față, transmit sta
fiilor și centrelor feroviare cifră după ci
fră. în urma recepjionării lor se formea
ză trenuri care împînzesc magistralele de 
fier.

Cum te asiguri că printre zecile de 
mii de vagoane, unele nu stau totuși inu
til pe linii moarte, în timp ce în alt loc 
al jării ele sînt solicitate și primite din 
cu totul altă parte ? Aici intervine așa-

tehnice
de 300 000. în ultimii 5 ani au fost 
editate — numai pentru învățămîntul 
profesional și tehnic — peste 850 
titluri de manuale, într-un tiraj de 
aproape 3 400 000 de exemplare.

(Agerpres)

SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). — In 
librăriile orașului a apărut volumul „Su
ceava — îndreptar turistic". In cele a- 
proape 100 de pagini sînt înfățișate locu
rile pitorești, monumentele istorice, mu
zeele și casele memoriale din regiune, 
îndreptarul turistic este bogat ilustrat și 
însoțit de două hărți care indică locurile 
unde se află cele mai însemnate monu
mente istorice și ale naturii.

Situată într-un cadru pitoresc, aproape de intrarea dinspre strada 
Știrbei Vodă, noua bibliotecă din Cișmigiu este vizitată zilnic de nu
meroși cititori. Biblioteca, deschisă în vaza aceasta, dispune de peste 
3 000 de volume și de un mare număr de periodice. Pe terasa acoperită 

a bibliotecii, cititorii au condiții corespunzătoare de lectură

numiia matematizare a transporturilor, 
una din noutățile importante, de mare 
eficacitate economică, în acest domeniu. 
Ce legătură are matematica cu dirijarea 
vagoanelor ? Dacă la llva Mică, la Petro- 
șeni, Pitești și în alte cîteva zeci de stajii 
e nevoie de vagoane, iar ele se află la 
un număr variabil de kilometri, în zec; 
de locuri din jară, se naște întrebarea: 
de unde și în ce loc este mai convenabil 
să fie trimise? lată problema-cheie a di- . 
rijării vagoanelor, ce se pune zilnic și 
pe care o rezolvă specialiștii de la Insti
tutul pentru cercetări în transporturi-te- 
lecomunicajii. Fiecare vagon, fiecare sta
ție, fiecare kilometru devine un element 
cunoscut sau necunoscut al unei uriașe 
ecuații: a dirijării pe fără a vagoanelor. 
Solujii pot fi multe.

Desigur, și pînă la matematizarea di
rijării, vagoanele trebuiau să fie bine fo
losite. Ceea ce se caută este soluția opti
mă. Rezolvarea acestei probleme cu cre
ion și hirtie ar dura atît de mult, incit a- 
lunci cind s-ar objine rezultatul, nimeni 
n-ar mai avea ce face cu el, deoarece si
tuația pe teren ar fi de mult schimbată. S-a 
recurs la creierul electronic, singurul în 
măsură să realizeze calcule complicate 
cu viteze uluitoare. Un colectiv de la in
stitutul menționat, formai din prof. ing. 
Constantin Tomescu, ing. Virgil Zinca, 
economistul Gh. Lalescu și matematicia
nul Dragoș Vaida de la Institutul de fi
zică atomică, a pus la punct metodologia 
de determinare a parametrilor optimi în 
dirijarea vagoanelor goale. Acum, dispe
cerii de Ia Direcjia mișcării îndrumă cu 
maximum de operativitate și cu cea mai 
mare economicitate deplasarea vagoane
lor. Problemele supuse spre rezolvare 
creierului electronic sînt atît de complexe 
incit azi se poate ține seama pînă și de 
caracteristicile traseului pe care-l par
curg vagoanele. Se știe, de pildă, că la 
traversarea munților prețul de cost al 
tracțiunii e mai ridicat decît în condiții

De la calea ferată sosesc datele privitoare la situația vagoanelor goale. 
La Institutul de fizică atomică, creierul electronic intră în funcțiune. 
După cîteva minute, mașina găsește cea mai bună soluție de dirijare 

Foto : M. Cioc

de șes. Mașina electronică știe să aleagă 
variantele cele mai economice. Pornind 
de la situajia vagoanelor goale din toata 
fara, de la solicitările diferitelor gări, se 
codifică foaie datele în cifre și, pe baza 
unui program care indică ordinea de 
efectuare a operațiunilor matematice, ele 
sînt apoi transmise telefonic centrului 
de calcul electronic de la I.F.A. Literal
mente cîteva minute mai tîrziu mașina 
dă răspunsul — un alt șir de cifre — 
pe care dispecerul le „traduce" și începe 
să transmită dispozițiile corespunzătoare.

Dar înainte cum se făcea această diri
jare ? Se făcea, e adevărat, de oameni cu 
multă experienjă, dar nimeni nu putea 
spune dacă soluțiile adoptate erau sau 
nu și cele mai bune. Un exemplu : cind 
la llva Mică s-au cerut înfr-o zi 100 va
goane, dispecerii le-au trimis pe toate 
de la București. Creierul electronic avea 
altă părere : 45 să fie trimise de la Si- 
meria, iar 56 de la Caransebeș. De ce să 
fie tocmai această variantă cea mai con
venabilă l Dacă pleacă din București, tre
nul cu cele 100 de vagoane goale este 
nevoit să traverseze Carpajii meridio
nali și apoi munjii Gurghiului, unde chel
tuielile de fraefiune sînt mari. Plecînd de 
la Caransebeș și Simeria, trenul merge

de-a lungul defileului Mureșului, fără 
pante anevoioase, cu viteză mare și con
sum de combustibil redus, realizîndu-se 
astfel economii. Prin dirijarea unui lot de 
1 000 de vagoane de marfă cu ajutorul 
creierului electronic se realizează zilnic 
economii importante. O dală cu îmbunătă
țirea mijloacelor de telecomunicații în 
rejeaua feroviară — acțiune in curs de 
realizare — creierul electronic va fi pus 
să lucreze și la dirijarea vagoanelor în 
cadrul direejiilor regionale C.F.R., al re
gulatoarelor de circulajie care deservesc 
un teritoriu mai restrins etc.

La institut s-a pregătit metodologia 
pentru folosirea mașinii electronice de 
calculat și la o altă operajiune complexă 
în dirijarea circulației feroviare : întoc
mirea planului de formare a trenurilor de 
marfă, urmărindu-se de asemenea utili
zarea celor mai economice variante.

Prin reducerea timpului de. stafionare, 
sporirea numărului de încărcări și al ki
lometrilor parcurși, a vitezei trenurilor, 
pot fi folosite mai intensiv vagoanele. 
Sînt rezerve interne ale exploatării fero
viare care, valorificate din plin cu aju
torul creierului electronic, duc la econo
mii de zeci de milioane de lei pe an.

Ion PLEAVĂ
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Varietatea arhitectonică
și industrializarea construcțiilor

• O gamă largă de variante pentru ornamentarea locuințelor 
© Elasticitate în producția unor elemente structurale multiple

Industrializarea lucrărilor de con
strucții, datorită avantajelor însem
nate pe care le prezintă, este singura 
în măsură să facă față ritmului și vo
lumului sporit de construcții, să so
luționeze multilateral și pe o nouă 
treaptă calitativă problemele de ba
ză ale ansamblului urban. Pe a- 
ceastă cale se pot obține noi calități 
estetice, arhitectul putînd folosi, a- 
tît în exterior cît și în interior, o 
gamă largă de variante pentru or
namentarea și înfrumusețarea locu
ințelor.

în ultimii ani, industrializarea 
construcțiilor a luat în țara noastră 
un avînt nemaiîntîlnit. în orașe ca 
București, Brașov, Galați, Iași și al
tele se construiește mai repede și 
mai bine, utilizîndu-se pe scară lar
gă panourile mari prefabricate, co- 
frajele glisante etc. La Brașov, volu
mul construcțiilor realizate în pre
zent prin metode industriale este de 
aproape 90 la sută. Acest fapt îmi 
va permite să fac unele aprecieri a- 
supra rezultatelor obținute și posi
bilităților de a se asigura, prin in
dustrializarea construcțiilor, o va
rietate arhitectonică mai mare în 
noile ansambluri.

Să ne oprim la cartierul „Steagul 
roșu", al cărui executant este Trus
tul 5 construcții. Folosirea panouri
lor mari și a altor metode moderne 
a dat rezultate pozitive. Calitatea 
finisajelor și confortul interior al a- 
partamentelor se situează pe o treap
tă superioară ; s-au introdus și gene
ralizat noi materiale și procedee teh
nologice. Ceea ce aș vrea să mențio
nez este faptul că aici nu s-a realizat 
în întregime varietatea arhitecturală 
atît de necesară orașului Brașov, a- 
vînd în vedere specificul cadrului 
natural. Cartierul „Steagul roșu“, 
după părerea mea, poate fi asemuit 
cu unele cartiere construite în alte 
orașe. Căror cauze se datorește a- 
cest fapt ? îmi propun să sesizez u- 
nele dintre ele.

La Brașov se construiește în pre
zent după un proiect (nr. 1013 al 
IPCT) pentru panouri mari, care cu
prinde trei variante de construcții 
asemănătoare. Tipizarea a fost con
cepută pe construcție asamblată și 
nu pe tronson sau apartament, iar 
fabrica de panouri mari este organi
zată pe o singură linie tehnologică, 
care produce un număr limitat de 
elemente.

Mai departe. Modul de tratare șl 
finisare în exterior al elementului 
de fațadă este unic, vulnerabil în 
condițiile climatice ale orașului Bra
șov — tencuială drlșcuită, peste care 
se aplică invariabilul șpriț cu emul
sie apoasă din vinacet. Culoarea 
astfel generalizată nu poate asigura 
varietatea ; dimpotrivă, ea subordo
nează forma arhitecturală. De altfel, 
gama de culori utilizată a fost foar
te redusă. în final, generalizarea ga
baritelor la blocuri cu parter și 4 e-
taje, cu mici excepții, pare să nu fi 
asigurat peste tot varietatea arhi
tecturală.

Se pune întrebarea : se poate ob
ține varietatea arhitecturală în con
dițiile industrializării construcțiilor 
de masă ? Experiența din ulti
mii ani arată că acest lucru este 
posibil atît timp cît gîndim in
dustrializarea construcțiilor în mod 
creator. Mașina este aceea care 
se cere subordonată gîndiril ar
hitecturale șl nu invers. Mașina im
pune fabricarea elementelor și nu a 
construcției. Selecția și asamblarea 
elementelor repetate într-o con
strucție este o operație de concep-

Veders parțială a fațadei blocului 
nr. 45 din noul cartier Ploieșîi-nord 

ție. Se pot deci atinge mari serii în 
fabricarea elementelor de construc
ție fără ca variația să fie prejudi
ciată. Pentru aceasta se va lăsa ar
hitecturii sarcina de a concepe ele
mentele de serie și de a compune a- 
samblarea lor în construcții variate. 
După părerea mea, ca și a altor ar- 
hitecți, industrializarea este departe 
de a limita posibilitățile arhitectu
rii, ci dimpotrivă, ea le lărgește 
continuu.

în țara noastră există o preocu
pare permanentă a arhitecților de 
a evita șablonizarea și soluțiile 
simpliste, ce duc la monotonie. A- 
ceastă preocupare și-ar găsi în con
tinuare expresia în unele măsuri 

Din noua arhitectură a Brașovului

eficace ce s-ar putea lua de îndată pe 
plan local. De exemplu, să se înca
dreze ansamblurile existente, execu
tate pe cale industrială, în ca
drul specific natural fiecărei struc
turi urbane, prin plantații ma
sive. La Brașov, datorită caracte
rului deosebit al cadrului natu
ral, se impun măsuri speciale în 
această privință, mai ales cînd a- 
cest cadru se poate identifica cu 
un specific local aparte. De aseme
nea, pe linia asigurării unei plastici 
corespunzătoare și obținerii unui 
specific local, s-ar putea relua, în 
mod creator, unele metode și 
materiale tradiționale menite să im
prime o amprentă proprie structurii 
urbane. Ar fi util de reanalizat și 
modul de finisare al parametrului 
exterior al elementelor de fațadă, 
care pe lîngă aspectul plastic să a- 
sigure și o textură rezistentă la in
temperii și la variațiile de tempe
ratură atît de caracteristice climatu
lui' țării noastre.

Consider că ar trebui extin
se și unele soluții care prevăd utili
zarea placajelor ceramice sau plă
cuțelor din pastă de sticlă. O altă 
soluție s-ar referi la finisarea ele
mentelor de fațadă prin beton apa
rent, uzînd de aptitudinea betonului 
de a lua prin turnare o infinitate de 
forme, cît și de caracterul său de 
material cu structură eterogenă, că
ruia i se pot da o infinitate de 
texturi prin cofrare, fără alte 
tratamente speciale. Finisarea ele
mentelor de fațadă s-ar mai pu
tea realiza prin mortare și betoane 
colorate cu pigmenți, ceea ce ar ac
centua caracteristicile structurale 
ale construcției, precum și unele e- 
lemente și detalii arhitecturale. 
Mari posibilități există și în finisa
rea monogranulară a parametrului 
de fațadă al elementelor prin dega
jarea granulelor de piatră naturală, 
marmură etc. de masa de mortar, 
în toate exemplele arătate mai sus, 
culoarea ar interveni cu multă dis
creție și rafinament.

Socotesc că institutelor centrale 
de proiectări, precum și celor de 
cercetări le revine sarcina princi
pală de a soluționa multilateral pro
blemele majore menite să asigure 
varietatea arhitecturală în condiți
ile industrializării construcțiilor de 
locuințe. înainte de toate, consider 
necesar să se lărgească sortimentele 
de secțiuni și tronsoane tipizate; să 
se asigure un mai mare număr de 
variante de asamblare pentru ace
eași serie de elemente identice; să 
se,lărgească posibilitățile de asam
blare a construcțiilor, astăzi limita

te la bare liniare și puncte. Sînt po
sibile, cu ajutorul unor utilaje co
respunzătoare, și asamblări pe direc
ții perpendiculare, oblice sau chiar 
în curbă. De asemenea, de la numă
rul limitat de elemente plastice de 
fațadă (parapete, balcoane, jardini
ere, copertine etc.) se poate trece 
la un sortiment mult mai variat.

Desigur că arhitectura va impune 
cît de cutînd noi soluții evolutive 
care vor asigura o gamă și mai bo
gată de valori arhitecturale și urba
nistice. Mă réfer în primul rînd 
la problema flexibilității în plan a 
construcțiilor. O soluție tranzitorie o 
prezintă sistemul CAMU cunos
cut în întreaga lume, care are ur-

Pzoîilul modern al orașului
Proiectanfii și arhifeqfii ieșeni sini 

preocupați de întregirea în continua
re a profilului modern al orașului. 
Mai precis, de definitivarea lui, de
oarece Piața Unirii și o bună parte 
din cartierele Păcurari, Copou, Tudor 
Vladimirescu și altele și-au conturat 
de-acum aspectul arhitectonic nou, 
modern. Aproape 7 000 de aparta
mente s-au construit în lași în ultimii 
4 ani ; peste 1 800 de apartamente 
vor completa peisajul orașului în a- 
cest an.

In ultima vreme, proiectanfii ieșeni 
și-au îndreptat forțele spre construc
ția cartierului Socola-Nicolina, care va 
totaliza peste 5 000 de apartamente. 
Ei au conceput acest cartier în 5 mi- 
croraioane cu blocuri formate din par
ter și 4 etaje, prevăzînd în puncte
le mai importante — Podul Roșu, 
Piața „Țesătura", Piața gării Nicolina, 
Podul de piatră — blocuri turn. Atrag 
în mod special atenția vizitatorilor la
șului, încă din tren, de la zeci de ki
lometri, sau de sus de pe dealul Re
pedea, blocurile turn de 10 etaje de 
pe malul sfîng al Bahluiului. Acestea 
închid artera principală — strada So- 
cola — care face intrarea în lași din
spre Vaslui și lasă liberă privirii cor
nișa veche a orașului, cu importantele 
sale monumente istorice și culturale. 
Proiectanfii au căutat astfel să res
pecte cît mai mult specificul local cu 
multiplele monumente istorice, pro- 
movînd forme arhitectonice potrivite 
pentru acest oraș, situat pe 7 coline 
care străpung șesul Bahluiului dinspre 
nord-vesf.

Fiecare microraion din cartierul So
cola-Nicolina cît și cel de pe dealul 
Ciurchi este conceput cu complexe 
comerciale, școli, dispensare de cir
cumscripție etc. în microraionul 1 
Tăfărași, spre deosebire de celelalte, 
proiectanfii au aplicat idei noi. Ei l-au 
conceput ca pe o livadă în care se 
plantează pomi ; cu alte cuvinte, 
blocurile se amplasează într-un vast 
spafiu verde. Versantul Ciurchi, fi
ind în cotă mare, a permis ampla
sarea unor blocuri cu parter și nouă 
etaje pentru a accentua înălțimea, 
ceea ce va încînta mult ochiul.

Manele CORCACI 
coresp. „Scînteii“

mătoarea caracteristică : pentru fle
care lot de 8 000—10 000 aparta
mente se concep alte tipuri de con
strucții, variate atît ca partiu cît și 
ca plastică, principiul structural ră- 
mînînd neschimbat. în ultimul timp, 
în unele țări se manifestă tendința 
de înlocuire a elementelor de fața
dă cu elementele neportante, ceea ce 
permite adoptarea unor soluții de 
rosturi mai satisfăcătoare și evita
rea punctelor termice slabe. Totoda
tă, este ușurat transportul acestor 
elemente și crește raza de acțiune a 
fabricii de prefabricate. Este bine 
să studiem și să folosim tot ce este 
valoros în acest domeniu. Ar fi util 
ca studiile și cercetările pentru ela
borarea unor noi sisteme și scheme 
arhitecturale, a unor noi mecanisme 
și elemente prefabricate să înceapă 
de pe acum, iar în măsura posibili
tăților existente, fabricile de prefa
bricate să fie organizate în așa fel 
încît să aibă o suficientă elasticitate 
în executarea unor soluții structu
rale variate. O singură linie tehno
logică pentru o fabrică este de ne
conceput chiar și în viitorul apro
piat. Paralel cu dezvoltarea indus
triei de elemente prefabricate ar fi 
util să se organizeze și să se dezvol
te industria materialelor de finisaje 
pe linia realizării de produse sau 
elemente fabricate și semifabrica
te (placaje de fațadă, elemente plas

IAȘI. Mozaicul din Piața Unirii

tice de fațadă, gamă variată de cu
lori).

Stau la îndemîna arhitecților 
multiple căi pentru asigurarea, în 
condițiile industrializării construc
țiilor, a unei varietăți arhitectonice 
mai mari decît pînă acum. Ansam
blul urban oferă o varietate infinită 
de soluții prin tratarea lui compo
zițională diferită. Această activitate 
este prin excelență creatoare și pre
zintă deci mari atuuri în vederea a- 
sigurării varietății arhitecturale. U- 
nele s-ar referi în primul rînd la o 
mai mare varietate de gabarite pe 
întreg ansamblul urban și la o tra
tare frontală a arterelor magistrale 
foarte variată (tratarea tip Morse, 
punct-linie-punct, obosește ochiul și 
împinge spre monotonie).

Calea spre industrializarea inte
grală (locuințe și dotări) pe întregul 
ansamblu urban este deschisă. Per
sonalitatea arhitectului ca om de 
știință trebuie să se facă mai mult 
remarcată, căci raporturile arhitect- 
lndustrializare, arhltect-estetică nu 
pot fi reglementate decît de pe po
ziții științifice, chiar dacă arhitectul 
rămîne în adîncul sufletului său un 
artist.

Arh. Dan CRISTESCU 
director adjunct al D.S.A.P.C.- 
Brașov

Pe ecranele

cinematografelor

„SECHESTRATUL
DIN ALTENA“

De fapt, titlul acestui film ar fi 
trebuit să fie tradus nu „Seches
tratul...", ci „Sechestrații din Al
tona", cum se intitulează, de 
altminteri, și piesa lui Jean-Paul 
Sartre, adaptată pentru ecran în re
gia lui Vittorio de Sica. Precizarea 
mi se pare necesară, deoarece titlul 
corect ajută la descifrarea sensurilor 
mai profunde ale operei. Cineaștii 
aduc în prim plan cazul individual, 
singular, al fostului ofițer hitlerist 
Franz von Gerlach care, obsedat de 
ororile pe care le-a săvîrșit pe front, 
se izolează și trăiește timp de trei
sprezece ani rupt de orice contact 
cu realitățile înconjurătoare, singur 
cu gînduzile sale confuze și cu re- 
mușcările ajunse la paroxism. Dar 
dacă acest personaj se claustrează 
în podul cu ferestre zidite al palatu
lui familial de la Altona, consumîn- 
du-se în halucinații și în nevoia de 
a se justifica în fața posterității, el 
nu este deloc unicul „sechestrat" : 
ceilalți membri ai familiei von Ger
lach sînt și ei prizonieri la Altona, 
prizonieri nu ai unei tardive crize de 
conștiință ci, dimpotrivă, ai unei tra
diții după care aurul, puterea îl ab
solvă pe cel care le posedă de orice 
răspundere față de semenii săi. Spri
jinitor activ, pe vremuri, al nazismu
lui, vinovat el însuși de moartea 
unor oameni nevinovați ca și, în ul
timă instanță, de transformarea pro
priului său fiu în călău, bătrînul 
magnat von Gerlach, tatăl lui Franz, 
este preocupat exclusiv de perpe
tuarea acestei tradiții, care stă la 
baza fostei și actualei prosperități a 
întreprinderilor sale. „Dacă n-aș fi 
făcut-o eu, ar fi făcut-o altcineva, 
suferințele, calamitățile ar fi fost a- 
celeași" — spune von Gerlach, în- 
cercînd să justifice astfel crimele 
sale și crimele altora, crime făptuite 
sau pe care n-ar pregeta să le făp- 
tuiască promotorii de azi ai fascis
mului.

Acțiunea filmului, care ne face să 
trecem alternativ din infernul coșma
rurilor lui Franz în universul dominat 
de „spiritul practic" și de cinismul 
puternicului industriaș, împrumută 
elemente de dramă burgheză, de 
familie, cu multiple implicații : un 
conflict ireconciliabil între tată și fiu, 
o dragoste cumva incestuoasă a 
unei femei față de fratele ei etc. Dar 
dincolo de aceste implicații, drama 
„sechestraților din Altona" depășeș
te, prin rezonanțele ei demascatoa
re, granițele „imperiului" Gerlach. 
Chiar dacă, uneori, ai impresia că 
autorii nu-și duc pînă la capăt idei
le, că simplifică unele realități sau 
că, dimpotrivă, complică filmul prin 
modul în care se ocupă de cazul lui 
Franz von Gerlach — intențiile lor 
sînt evidente de la început : fil

Se ecranizează 
„Amintirile“lui Creangă

Humuleștii lui Creangă s-au transfor
mat în vara aceasta în pfatou de filmare. 
Se ecranizează „Amintiri din copilărie". 
Vor interpreta Ștefan Ciubotărașu, Corina 
Consfanfinescu, Emanoil Petru) ș.a. Regia 
aparține Elisabetei Bostan, care este și 
autoarea scenariului. Din necesități de re
gie, casa lui Creangă a fost reconstituită 
la Blebea, în apropiere de Humulești. In 
cadrul unui veritabil tîrg, la Tîrgu Neam) 
s-a filmat printre altele și scena în care 
Nică încearcă să vîndă pupăza din tei. 
Figurația este formată în majoritate din 
humuleșteni.

TEATRE ® CINEMA © TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. 

Caragiale“ (la Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău“) : O femeie cu bani (orele
20) . Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(in sala „Savoy") : Carnaval la Tănase 
(orele 20). Circul de stat : Sărbătoare la 
circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie 
— Romînla, orizont 64: Lumina (10; 12,45; 
16; 19). Singurătatea alergătorului de
cursă lungă: Patria (10; 12,45; 15,30; 18,15;
21) . Sechestratul din Altona : Repu
blica (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,30),
Excelsior (10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20), Fe
roviar (8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15) , Melodia (9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ;
19 ; 21,15), Flamura (9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), Grădina „Modern" (Str.
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30). Dragoste 
neîmplinită : Luceafărul (10 ; 12,30 ; 15 ;
17.45 ; 20,30). Madame Sans-GCne — cine
mascop : Festival (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21,15; rulează și la grădină —
Pasajul Eforie — orele 19,30), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele
20.15) . Rîul negru : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 
10 ; 18,15 ; 20,30). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Tomis (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16,15 ; 
19 — la grădină orele 20), Miorița (9 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21), Floreasca (10,30 ; 15 ; 18 ; 21), 
Modern (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30), 
Grădina „Vltan“ (Calea Dudești — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — o- 
rele 20), Grădina „Moșilor" (Calea Moșilor 
nr. 221 — orele 20). Bărbații : Capitol (10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 — la grădină 
orele 20), Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 — la grădină orele 20), Aurora (10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 — la grădină orele
20,30).  Rebelul magnific : București (9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Grivița (10 ; 
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Flacăra (10,30 ; 15,15 ;
17.30 ; 19,45), Grădina „Doina“ (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 21,30), Grădina Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20). Ah, 
fetele ! victoria (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . Inspectorul șl noaptea : Central 
(9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Bu
zești (15 ; 17 ; 19). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Crîngași (16 ; 19,30). Lu
mea comică a lui Harold Lloyd : Union 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10). Comisarul : Doina (11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Dacia (9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21,15). Imblinzitorii de bici
clete — cinemascop : Ciulești (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Porto Franco (10—15 
în continuare) ; Temelii de oțel — Ro
mînla pe meridianele lumii — Instalații 
de foraj — Tonitza — C-așa-i jocul în 
Făgăraș — Sîmbra oilor — Marile emoții 
mici (17—21 în continuare) : Timpuri Noi. 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : înfrățirea între popoare (10 ; 16 ;
18.15 ; 20,30), Popular (10,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Drumul Sării (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Grădina „Unirea" (Bd. 1 Mai nr. 143 — 
orele 19,30). Unde-i generalul 7 : Cultural 

mul condamnă nazismul, dezumani
zarea, abordează cu acuitate, de pe 
pozițiile contemporaneității, proble
ma responsabilității morale a cele 
care au susținut sau au acceptat ta
cit fascismul și ororile pe care le-a 
generat. De la evocarea directă a 
acestor orori (pietrele funerare din 
vecinătatea domeniului de la Altona, 
pe locul unui fost lagăr de extermi
nare), la proiectarea lor în conștiin
ța unui participant nemijlocit la ma
sacre și, implicit, la reprezentarea 
lor în desenele cu care Franz a a- 
coperit zidurile refugiului său (dato
rate lui Renato Guttuso, aceste de
sene sînt de un dramatism zgudui
tor) ; de la trenurile încărcate cu 
tancuri pe care aparatul de filmat le 
surprinde la un moment dat, pînă la 
secvențele din teatrul hamburghez 
unde se prezintă piesa lui Brecht 
„Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi 
oprită" — cineaștii subliniază, folo
sind uneori ingenios resursele artei 
lor, mesajul actual, umanist, al fil
mului.

Purtătoare a acestui mesaj, Johan
na (interpretată sobru, interiorizat, 
de Sophia Loren), aduce pe ecran 
poziția fermă și cuvîntul cinstit ale 
oamenilor care n-au uitat lecția tra
gică a istoriei ; Johanna îl înfruntă 
pe von Gerlach, se apropie de Franz 
și începe să-1 iubească, dar oroarea 
pe care i-o inspiră trecutul cuibărit 
la Altona o determină să se refu
gieze în vocația el, să caute și să 
proclame adevărul pe scenă.

In rolul principal (Franz), actorul 
Maximilian Schell izbutește o com
poziție remarcabilă, biruind dificul
tățile pe care le presupuneau crea
rea acestui personaj complex. Și nu 
este vina actorului dacă în film per
sonalitatea lui Franz, psihologia lui, 
nu sînt conturate cu suficientă clari
tate, dacă se face simțită o anumită 
ambiguitate în explicarea evoluției 
sale, dacă personajul pare uneori 
vinovat, alteori absolvit de răspun
derea atrocităților pe care le-a co
mis. Cred totuși că interpretul ac
centuează uneori echivocul, practi- 
cînd pe alocuri un joc exterior, în- 
groșînd ceea ce este demențial în 
comportarea lui Franz și nu frămîn- 
tarea lăuntrică, chinul unor întrebări 
fără răspuns. Poziția lui Franz este 
exprimată mai net în ultima parte a 
filmului (sugestiva sa apariție în 
sala de teatru, confruntarea cu tatăl 
său etc.). Filmul prilejuiește revede
rea cunoscutului actor american Fre
deric March (memorabil în rolul 
bătrînului von Gerlach), apariția ac
triței Françoise Prévost (Leni — sora 
lui Franz). Avînd la origine o piesă 
de teatru, „Sechestratul din Altona" 
— deși este o adaptare liberă — nu 
este lipsit de un anumit teatralism 
în compoziție și în dialog, cuprinde 
unele episoade statice, trenante. Ex
celentă, muzica lui Șostakovicl con
tribuie la crearea unui echilibru dra
matic, comentînd și subliniind mo
mentele culminante ale acestei rea
lizări.

D. COSTIN

Turneul Teatrului 
Țăndărică
*

Teatrul Țăndărică din Capitală 
întreprinde pînă la 15 septem
brie un turneu în Moldova cu 
spectacolul de marionete pentru a- 
dulți „Eu și materia moartă". Cu a- 
ceastă ocazie, artiștii bucureșteni vor 
da spectacole în mai multe localități, 
printre care Botoșani, Suceava, Iași, 
Bacău, Piatra Neamț, Bîrlad, Foc
șani, Brăila. Programul este prezen
tat cu distribuția de la premieră și 
are ca interpret principal pe Mir
cea Crișan, artist emerit.

(16 ; 18,15 ; 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Colentina (16 ; 18,15 ; 20,30 — 
la grădină orele 19,45), Progresul (15 ; 17 ; 
19 ; 21). Domnul Topaze — cinemascop : 
Unirea (10,30 ; 16 ; 18). Năzdrăvăniile lui 
Koja : Vitan (16 ; 18 ; 20). Popasul : Munca 
(16 ; 18,15 ; 20,30). Căliți în foc — cinema
scop : Arta (16 ; 18 ; 20 — la grădină orele
20,15).  Limuzina neagră — cinemascop : 
Moșilor (15 ; 17 ; 19). Cauze drepte : Cor 
mos (15,30 ; 18 ; 20,30). La strada : Viito
rul (16 ; 18,15 ; 20,30), Adesgo (14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21). împușcături în ceață :
Volga (10 ; 12 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 19,45). Vara în nordul sălbatic : 
Rahova (15,30 ; 17,30 ; 19,30 — la grădină 
orele 20,15). Asasinul din cartea de te
lefon : Lira (15 ; 17 ; 19 — la grădină o- 
rele 20,30). La vîrsta dragostei : Ferentari 
(16 ; 18 ; 20). Dragoste lungă de-o seară : 
Cotroceni (16 ; 18,15 ; 20,30). Ocolul Pă- 
mîntului în 80 de zile — cinemascop (am
bele serii) : Pacea (10 ; 16,15 ; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru cei mici: 
Năzdrăvăniile vulpii : „împărțeala“. 19,45
— Portret cinematografic George Geor
gescu. în jurul orei 20,00 — întîlni- 
rea internațională de handbal dintre re
prezentativele Republicii Populare Romî- 
ne șl Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia din cadrul Cupei Dunării. 
Transmisie de Ia Budapesta. în jurul o- 
rel 21,00 — emisiunea „Săptămîna“. 22,00
— Cîntă orchestra Manto vani (III). în în
cheiere : Buletin de știri, buletin mete
orologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țață : Vrémëâ a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil, măi mult 
senin în Banat și Oltenia, vîntul a su
flat slab, pînă lâ potrivit, cu intensificări 
în estul țării din nord și nord-est. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 30 grade la Be» 
zeasca și 20 grade la Cîmpulung Moldo
venesc și Cîmpulung Muscel. în Bucu
rești: vremea a fost in general frumoasă, 
cu cerul variabil, vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit din nord-est. Tempera
tura maximă a înregistrat 27 grade.

Timpul probabil pentru trei zile : 29— 
30—31 august. Vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil. In a doua parte a 
intervalului vor cădea ploi locale în ves
tul țării. Vint slab, pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, iar maxi
mele între 22 și 32 grade. In București șl 
pe litoral : vreme în general frumoasă, 
cu cer variabil. Vînt slab. Temperatura 
ușor variabilă.
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Vizitele delegației de partid și de stat
a R.P

In continuarea călătoriei prin re
giunea Bacău, membri ai delegației 
de partid și de stat a R. P. Chineze 
au vizitat în cursul dimineții de joi 
Hidrocentrala „V. I. Lenin" de la 
Bicaz și Uzina de fibre și fire sin
tetice de la Săvinești.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R.,

Chineze
și Cornel Onescu, membru al C.C. 
al P.M.R.

După-amiază oaspeții au ajuns la 
Galați, unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Nicolae Mihai, secretar al 
Comitetului regional Galați al 
P.M.R., și Constantin Dümitrache, 
președintele Sfatului popular regio
nal. Oaspeții au vizitat șantierul 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați și șantierul naval din localitate.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. D. Vietnam

delegația de partid și de stat a 
R. D. Vietnam, condusă de tovară
șul Hbang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, a 
continuat joi vizita sa în țară.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii general de armată Leontin Să- 
lăjan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., ministrul 
forțelor armate ale R. P. Romîne, și

Gheorghe Cioară, membru supleant 
al C.C. al P.M.R.

Membrii delegației au sosit în re
giunea Galați, unde au vizitat șan
tierul Combinatului siderurgic din 
localitate și noile cartiere de locuințe 
ale orașului.

In vizitele din regiune ei au fost 
însoțiți de tovarășul Constantin 
Scarlat, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Galați al P.M.R.

Seara, delegația s-a reîntors în 
Capitală.

Vizitele delegației de partid și de stat
a R. S.F.

Joi, delegația de partid și de stat 
a R. S. F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Lazar Kollsevski, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia, a făcut vi
zite în Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Virgil Trofin, membru al C.C. 
al P.M.R., și Ion Iosefide, secretar al

Iugoslavia
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

în cursul dimineții, membrii de
legației au vizitat Fabrica de mașini- 
unelte și agregate „București", Uzi
na de anvelope „Danubiana" și sta
dionul sportiv „23 August’.

După-amiază, delegația de partid 
și de stat a R. S. F. Iugoslavia a vi
zitat Expoziția „20 de ani de la eli
berarea patriei“ din sala Dalles și 
Galeriile Muzeului de Artă al R. P. 
Romîne.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a Republicii Cuba

în cursul zilei de joi, delegația de 
partid și de stat a Republicii Cuba, 
condusă de tovarășul Secundino 
Guerra, membru al Secretariatului 
organizatoric al Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba, a vi
zitat regiunea Ploiești.

Delegația, care este însoțită de 
töv. Valeriu Novacu, membru ăl 
C.C. al P.M.R., a fost întîmpinată

de tov. Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al P.M.R.

Oaspeții au vizitat rafinăria Brazi, 
Combinatul petrochimic Ploiești, U- 
zinele de utilaj petrolier „1 Mai“, 
stațiunea experimentală Valea Că
lugărească, Muzeul Doftana și Mu
zeul Peleș.

Vizitele delegației de partid si de stat
a R. P

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Albania, condusă de tovarășul 
Manush Myftiu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a vizitat în 
cursul dimineții de joi Muzeul Sa
tului.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Constantin Drăgan, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului Central al Sin
dicatelor, și Traian Dudaș, secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.

(Agerpres)

realizărilor economiei naționale
Ieri, modernul teatru-cinema în 

aer liber din incinta Expoziției reali
zărilor economiei naționale a atras 
un mare număr de vizitatori. Pe es
trada de aici a avut loc o prezentare 
de noi modele de tricotaje pentru 
femei, bărbați și copii. Confecțiile 
lucrate din fire sintetice, bumbac 
mercerizat și mătase au fost reali
zate de sectorul de creație al Direc
ției generale de confecții-tricotaje 
din M.I.U., de fabricile „Tînăra gar
dă“-București, „Drapelul roșu“-Sibiu

și Fabrica de tricotaje Brașov. După 
prezentarea modelelor, au fost pro
iectate filmele documentare româ
nești „Moda 1964“ și „Vacanța la 
Mamaia“.

★
După cum s-a mai anunțat, Expo

ziția realizărilor economiei naționale 
funcționează după următorul pro
gram: marțea, miercurea, joia, vine
rea și sîmbăta între orele 10—20 ; 
duminica și sărbătorile legale între 
9—21 ; lunea intre orele 15—20.
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0 REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ
INTERNAȚIONALĂ UE PRESTIGIU
Impresiile unor participant la cursurile de la Sinaia
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„Am fost impresionat de tot ce am văzut în Romînia“
Declarațiile directorului general al Centrului 
internațional al copilului din Paris

Timp de două săptămîni, dr. E- 
tienne Berthet, directorul general 
al Centrului internațional al copilu
lui din Paris, a vizitat diferite uni
tăți sanitare din Capjtală și din alte 
localități ale țării. înainte de ple
care, oaspetele a făcut următoarea 
declarație redactorului Agenției ro
mîne de presă „Agerpres“, S. Lucian:

„Am fost profund impresionat de 
tot ceea ce am văzut în țara dv.- și 
țin să subliniez că. am O imagine 
exactă de ceea ce este Romînia azi. 
Am găsit o țară frumoasă și bogată, 
cu o mare forță economică, cu un 
popor harnic, muncitor și talentat. 
Viața este deosebit de activă, oame
nii sînt veseli, primitori. Peste tot 
se construiește, atît în București cît 
și în celelalte orașe vizitate. Remarc 
o bună organizare sanitară, cu fru
moase rezultate în munca de asis
tență medico-sanitară a populației, 
cu succese uimitoare în scăderea 
mortalității generale, creșterea me
diei de vîrstă, dispariția Unor ma
ladii grave ca paludismul, scăderea 
morbidității prin T.B.C. și boli trans
misibile, scăderea impresionantă a 
mortalității infantile în ultimii ani.

Apreciez în mod deosebit calitatea 
și nivelul cunoștințelor medicilor 
romîni cu care am avut contact și 
care constituie un exemplu demn de 
urmat.

Am fost foarte impresionat de tot 
ceea ce se face în spitalele dv. de 
specialitate pentru continua scădere 
a mortalității infantile. Töt respec
tul meu și admirația pentru orga
nizarea și funcționarea Institutului 
clinic de pediatrie „Emilia Irza" din 
București, unde se simte nu numai 
înaltul nivel al cunoștințelor teh
nice, dar și' calitățile sufletești 
de care sînt animate cadrele medi
cale.

Asistența sanitară pe care o acor
dați copilului este multilaterală nu 
numai la spital, ci și la policli
nici. Am remarcat excelenta do
tare cu apârataj. ultramodern din uni
tățile spitalicești, pe care îl găsești 
și în alte orașe ale lumii ca Paris, 
Londra, New York. Sînt remarcabile 
condițiile avansate de asistență me
dicală curativă și preventivă, cît și 
măsurile social-educative aplicate în 
spitalele dv."

(Agerpres)

Cicliști romîni in Elveția
Lotul de ciclism al R.P. Romîne, 

format din Gabriel Moiceanu, Ion 
Cosma, Gheorghe Bădără, Constan
tin Ciocan și Emil Rusu, a plecat 
joi dimineață în Elveția pentru a 
participa la un concurs internațio
nal. Apoi, cicliștii romîni vor lua 
parte la campionatele mondiale care 
se dispută în Franța.

R. P. ROMlNĂ -
R. P. POLONĂ (tineret)

Aseară, pe stadionul Republicii 
dih Capitală, în fața unui public 
numeros, s-a desfășurat întîlnirea 
de box dintre selecționatele de tine
ret ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare. Pugiliștii romîni, superiori din 
punct de vedere tehnic și al condi
ției fizice la majoritatea categorii
lor, au cîștigat meciul cu scorul de 
8—2. Sîmbătă la Reșița, echipa R. P. 
Ungare va susține o nouă întîlnire 
cu o formație romînă.

Fază din meciul internațional de bas
chet dintre echipele masculine ale R. P. 
Romîne și R. P. Polone, disputat ieri în 
sala Floreasca. Rezultatul : 76—65

(36—30) peritru oaspeți
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în cursul acestei luni au loc la 
Sinaia, sub auspiciile Universității 
din București, cursurile de vară de 
limbă, literatură, istorie și artă a 
poporului romîn. Devenită tradițio
nală, această manifestare, care se 
bucură de prestigiu pe plan inter
național, a întrunit 152 de oameni 
de știință de peste hotare, profesori 
universitari, cercetători ai limbilor 
și literaturilor romanice, studenți, 
dornici să cunoască îndeaproape 
cultura și viața poporului nostru, 
realizările sale pe tărîm social-eco
nomic. Redactorul ziarului nostru 
Mihai Iordănescu s-a adresat unor 
oaspeți de peste hotare, solicitîndu-i 
să-și împărtășească impresiile cu o- 
cazia participării lor la aceste 
cursuri. Redăm răspunsurile pri
mite.

istoria Olimpiadelor

MARIO RUFFINI (Italia), 
profesor la Universitatea din 
Torino :

Interesul opiniei publice italie
ne pentru cunoașterea Romîniei, 
dezvoltarea schimburilor cultural- 
artistice, prestigiul de care se bucu
ră traducerile din literatura romînă 
în Italia explică bucuria cu care am 
participat la cursurile de la Sinaia. 
Conferințele de un înalt nivel știin
țific, asigurat de participarea unor 
proeminente personalități ale țării 
dumneavoastră, colocviile, simpo
zioanele dau posibilitate celor pre
zență să înțeleagă mai bine speci
ficul culturii și artei naționale ro- 
mînești, rolul ei în circuitul valori
lor universale. Sentimentele de sti
mă reciprocă dintre popoarele romîn 
și italian, afinitățile de cultură și de 
limbă le-ăm cunoscut încă din anul 
1929, cînd am venit în țara dumnea
voastră ca profesor de limba italiană 
la Universitatea din Cluj. în 1960, 
vizitînd pentru prima dată după 
război țara dumneavoastră, pe lîngă 
existența aceleiași prietenii tradițio
nale, am constatat înnoirile Romî- 
riiei contemporane. Remarc îndeo
sebi amploarea construcțiilor de lo
cuințe, numărul ridicat al celor care 
frecventează librăriile, tirajul im
presionant al tipăriturilor, la care 
se adaugă condițiile remarcabile de 
imprimare și editare în general. Or
ganizarea învățămîntului tehnic, în 
cadrul căruia legătura cu produc
ția are o importanță cardinală este, 
după părerea mea, o problemă bine 
soluționată. Un articol pè această 
temă, publicat de mine într-o revistă 
de specialitate din Italia, a fost pri
mit cu interes deosebit, ca de altfel 
tot ceea ce vorbește despre noile 
realizări ale poporului romîn prie
ten.

PROF. ULRICH RICKEN 
(R. D. Germana), director al 
Institutului de romanistică din 
Halle :

Am vizitat pentru prima dată 
Romînia în 1962, cînd am ținut cî
teva prelegeri de filologie romanică

la București, Iași și Cluj. Un an mai 
tîrziu am studiat, în cadrul Institu
tului de lingvistică al Academiei 
R.P. Romîne, o parte din materialul 
lexicografic cules de cercetătorii ro
mîni, material pe care îl voi folosi 
în viitoarele mele lucrări științifice. 
Am avut astfel ocazia să cunosc di
rect progresele pe care le înregis
trează filologia romînegscă — școa
lă cu vechi tradiții — să mă întîl- 
nesc cu distinșii profesori romîni 
Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur, 
Boris Cazacu, Ion Coteanu ș.a. Par
ticiparea, în acest an, la cursurile 
de vară de la Sinaia constituie pen
tru mine un fericit prilej dé a con
stata că cercetarea științifică ro- 
mînească — în care stilistica, lexi- 
cögrafia, istoria limbii ocupă un loc 
important — se află în continuă dez
voltare. Amploarea ei va fi și mai 
bine cunoscută în țara noastră da
torită înființării, în cadrul Insti
tutului de limbi și culturi ro
manice de pe lîngă Academia 
germană de științe din Berlin, a 
unei secții specializate în limba 
și cultura romînă. Activitatea des
fășurată aici se adaugă celei de
puse la Universitățile din Leipzig, 
Berlin și Halle, unde există secții 
de limba romînă. Convins fiind 
că realizările științifice sînt o parte 
a efortului general de prosperitate 
a Romîniei, sînt nerăbdător să în
treprind și alte vizite prin țară, 
pentru a cunoaște noile orașe, insti
tuții culturale, obiective economi
ce ș.a.

STEPHEN FISHER (S.U.A.), 
profesor la Universitatea din 
Indiana :

în cursurile de Istoria Balca
nilor, Istoria Imperiului Otoman și 
la seminarul special consacrat a- 
cestor probleme, care se țin la Uni
versitatea din Indiana, se studiază și 
trecutul Romîniei, contribuția aces
tei țări la istoria europeană. în pre
zentarea cît mai exactă a situației 
specifice Țărilor Romîne, activitatea 
istoricilor din țara dumneavoastră 
ne este de un real sprijin. Am citit 
toate lucrările istorice apărute în 
Romînia și pot afirma că ele ating 
un înalt nivel științific. Volumele 
de Istoria Romîniei, cercetările pu
blicate în periodicele Academiei R.P. 
Romîne, cu concluzii de istorie eco
nomică și socială deosebit de fertile, 
sînt realizări remarcabile. De cîțiva 
ani, între istoricii romîni și cei 
americani s-au stabilit contacte 
care să mijlocească o mai bună cu
noaștere. întreținem legături științi
fice cu cunoscuții dumneavoastră 
oameni de știință C. Daicoviciu, E. 
Condurachi, M. Berza, A. Oțetea. 
Vom afilia în curînd un grup de is
torici americani la Asociația de stu
dii sud-est europene. Dorim, de ase
menea, să lărgim schimburile de 
profesori și studenți, de cărți știin
țifice și artistice.

Cursurile de vară pe care le-am 
frecventat sînt Cea mai bună reuniu
ne internațională de acest fel la care 
am participat pînă acum. Ca istoric, 
îmi dau seama că realizările obți
nute de poporul romîn în domeniul 
cultural-artistic au o perspectivă 
largă, circumscriindu-se în transfor
mările social-economice de-a drep
tul impresionante pentru ciné cu
noaște vechile realități din Romînia. 
Nu pot decît să mă bucur că în töt 
ceea ce faceți există o bază foarte 
serioasa pentru apărarea păcii.

SUSANA NIKOLAEVA 
(U.R.S.S.), lector la catedra 
de limbi șl literaturi romanice 
de la Universitatea din Lenin
grad :

Particip pentru a doua oară la 
Cursurile de la Sinaia și mărturisesc 
că sînt încîntată de töt ceea ce Văd. 
încă din anul precedent am putut 
aprecia valoarea excepțională a a- 
cestèi inițiative romînești, contribu
ția ei la strîngerea legăturilor de 
colaborare și de prietenie dintre oa
menii de știință din diferite țări. 
Specialitatea mea este limbă spa
niolă, dar am început să învăț ro- 
mînește. Là Universitatea noastră din 
Leningrad se extinde secția romînă. 
Cunoașterea culturii și limbii romî- 
ne constituie un sprijin substanțial 
pentru toți cei care se ocupă de cer
cetarea problemelor de romanistică. 
Pentru mine, cursurile din acest an 
au fost folositoare mai ales sub ra
portul orelor practice de limba ro
mînă, al cunoașterii cercetărilor e- 
fectuate în țara dumneavoastră asu
pra dialectului aromîn și a palatali- 
zării labialelor — probleme care in
tră în sfera preocupărilor mele de 
specialitate. Timpul petrecut aici 
ne-a oferit prilejul unor întîlniri și 
discuții deosebit de fructuoase cu 
savanți romîni de prestigiu, cu pro
fesori și cercetători din alte țări.' 
Voi păstra amintirea unor zile deo
sebit de plăcute, petrecute în mijlo
cul unui popor prieten și apropiat.

EMILIO ALARCOS LLO» 
RÄCH (Spania), profesor la 
Universitatea din Oviedo :

Cînd am venit în Romînia; în 
1959, am fost plăcut impresio
nat de viața acestui popor deose
bit de ospitalier, atent și cordial cu 
cei care-1 vizitează. De aceea, m-am 
bucurat de prilejul ce mi s-a oferit 
de a revedea Romînia. în multe do
menii se constată numeroase înnoiri. 
Un singur lucru a rămas același: os
pitalitatea tradițională a romînilor, 
pë care am apreciat-o încă o dată în 
adevărata ei plenitudine în acest an, 
prin participarea la cursurile de la 
Sinaia. între limbile și culturile 
noastre există elemente comu
ne care pot fi dezvoltate în inte
resul mai bunei cunoașteri a cul
turii ambelor popoare, al progre
sului cercetărilor științifice. Cursu
rile, excelent organizate, la care 
am asistat, au o deosebită va
loare pentru că prin intermediul lor 
am putut cunoaște mai bine confi
gurația spirituală a poporului dum
neavoastră și realizările impunătoare 
ale filologiei romînești. La întoar
cerea în țară, voi prèzenta frumuse
țile Romîniei, realizările ei cultural- 
științifice prin conferințe, expoziții 
de fotografii la Universitatea din 
Oviedo.

ELINA MIRANDA (Cuba), 
studentă la Universitatea din 
Havana :

Vreau să mulțumesc pentru cin
stea ce mi s-a făcut de a fi invi
tată la cursurile de Vară de la Si
naia. Am participat la prelegeri 
deosebit de interesante și mai 
ales la cursul practic de limba ro
mînă, unde am reușit să cunosc 
frumusețea acestei limbi, pe care in
tenționez s-o studiez în continuare. 
Cît privește peisajul, el îmi va 
rămîne mult timp în amintire. 
Vara la Sinaia se aseamănă cu iarna 
noastră de la Havana. Acest fapt, 
ca și generozitatea și simpatia cu 
care am fost înconjurată, m-au fă
cut să mă simt ca acasă și să do
resc să revin în mijlocul poporului 
romîn.

• 1172 de ani :
o Șapte decenii de 
moderne @ Cine a

O știre apărută recent în presă 
anunța că în orașul Olimpia s-a a- 
prins flacăra olimpică ce va arde 
între 10 și 24 octombrie pe ma
rele stadion Național din Tokio. A 
fost readus astfel în actualitate nu
mele străvechiului lăcaș al Jocu
rilor Olimpice antice. Acum multe 
secole s-au organizat aici Jocuri 
Olimpice cu caracter local. Extinse 
mai apoi, în anul 884 î.e.n., de către 
regele Iphytos, Jocurile antice cu
nosc o mare înflorire, antrenînd toa
te cetățile grecești. în timpul între
cerilor (care durau 5 zile și cuprin
deau probe de sărituri, aruncări, 
luptă, întreceri de care, pugilat, pan- 
crațiu etc.), se instituia așa-numita 
„pace olimpică“, un armistițiu tacit 
care se întindea peste toată Grecia 
și care făcea ca pentru perioada res
pectivă să înceteze orice învrăjbire 
între diferitele cetăți.

învingătorii în diversele probe 
primeau o cunună de măslin, erau 
recompensați cu obiecte de preț, re
veneau în cetățile lor în care de o- 
noare ; în cinstea lor se scriau ode și 
se ridicau statui. Marele poet Pindar 
a scris ode în cinstea „Olimpionici- 
lor“, cum li se spunea învingătorilor 
olimpici.

Timp de 12 secole, Jocurile Olim
pice s-au desfășurat regulat, din 4 
în 4 ani, nici calamitățile naturii, 
nici războaiele sau revoluțiile nepu- 
tîndu-le întrerupe șirul. Importanța 
lor era atît de mare în antichitate, 
încît însăși numărătoarea anilor se 
făcea după „Olimpiade“ (prin „O- 
limpiada“ se înțelegea perioada de 4 
ani dintre două ediții ale Jocurilor). 
Se spunea, despre un eveniment sau 
altul, că s-a petrecut, de exemplu, 
în anul al treilea al celei de-a 253-a 
Olimpiade.

în anul 394 e.n., Jocurile Olimpice 
au fost desființate printr-un edict al 
împăratului Teodosie, după o peri
oadă în care strălucirea lor pălise. 
Această măreață instituție a anti
chității trăise 1172 de ani.„

durata olimpiadelor antice 
la ediția l-a a jocurilor 
cîștigat primul maraton

Dar spiritul olimpic a răzbătut 
peste veacuri. După îndelungate efor
turi, francezul Pierre de Cou
bertin, un mare pedagog și ani
mator sportiv, de la a cărui
naștere s-au sărbătorit recent
100 de ani, a reușit — la sfîrșitul 
secolului trecut — să pună bazele 
Jocurilor Olimpice moderne. Ședința 
istorică în care s-a decis reluarea 
J.O. a avut loc la Paris, în aula Sor- 
bonei, la 23 iunie 1894, cînd a fost 
constituit și Comitetul Internațional 
Olimpic sub președinția lui Couber
tin. Noul for și-a propus ca prin J.O. 
„să reunească în condiții cît mal 
perfect posibile, intr-un concurs loial 
și imparțial, amatori din toate țări
le". în „Cartea Jocurilor Olimpice" 
a fost înscris ca un principiu de 
frunte acela că „nici o deosebire nu 
este admisă cu privire la o țară sau 
o persoană, pentru motive de culoa
re, religie sau politică".

în mod simbolic, Atena a fost a- 
leasă să organizeze prima ediție a 
J.O. moderne, care s-a desfășurat în 
1894. întrecerile s-au ținut pe un 
stadion de marmură, construit în 
stil antic și au reunit sportivi din 11 
țări, care și-au disputat medaliile la 
atletism, gimnastică, ciclism, scrimă, 
lupte greco-romane, tir, canotaj a- 
cademic, tenis și haltere. Primul ma
raton olimpic 6-a desfășurat pe un 
traseu de la cîmpia Marathonului la 
Atena, urmînd drumul legendarului 
Philipide, ostașul care a alergat să 
vestească atenienilor victoria arma
telor grecești asupra celor persane în 
anul 490 î.e.n. și care — după ce a 
rostit cuvintele „Bucurați-vă, am în
vins” — a căzut mort. Maratonul o- 
limpic l-a cîștigat un păstor grec, 
Spyros Louis. La 100 m, americanul 
Burke a luat — pentru prima oară 
în istoria atletismului — startul de 
jos, ceea ce a constituit o surpriză 
atît pentru public cît și pentru ar
bitri care, la început, au crezut că 
atletul e... bolnav și n-au vrut să 
dea startul.

Prima ediție a J.O. moderne s-a 
bucurat de un succes atît de mare, 
încît grecii au cerut ca de acum îna
inte această competiție să se dispu
te numai la Atenà. Ç.I.O. a apre
ciat însă că spiritul olimpic cere ca 
Jocurile să se dispute în cît mai 
multe țări și, pentru anul 1900, a a- 
cordat Parisului dreptul de organi
zare a celei de a H-a ediții.

Succesul a fost, de data această, 
mai mic, întrecerile fiind mai slab 
organizațe și — mai ales — eclipsate 
de manifestațiile prilejuite de Expo
ziția' internațională organizată con
comitent. De notat că probele au în
ceput în iulie și s-au terminat abia în 
octombrie, disputîndu-se după un 
program foarte neregulat. Printre 
curiozitățile acestei ediții, la care au 
participat 19 țări, reținem : cursele 
cu handicap pentru alergătorii mai 
slabi, proba de 60 m înot sub apă, 
precum și înlocuirea medaliilor și 
cununei de lauri cu premii în o- 
biecte ca : umbrele, bastoane, perii 
și alte obiecte de reclamă din cele 
expuse în pavilioanele Expoziției.

Tot cu ocazia unei expoziții a fost 
organizată și a treia ediție a Jocu
rilor (Saint Louis, 1904). A fost edi
ția cu cea mai redusă participare, la 
ea fiind prezente numai cîteva nați
uni. Aceasta, din cauza marii dis
tanțe de Europa și a mijloacelor de 
transport reduse de la începutul 
secolului. Statele Unite, ca gazdă, 
au prezentat cel mai mare număr de 
concurenți și s-au clasat pe pri
mul loc pe națiuni. De altfel, prö
bele atletice s-au rezumat aproape la 
un simplu meci între reprezentati
vele orașelor New York și Chicago. 
De notat că sporturilor tradiționale 
li s-au adăugat manifestații de tot 
felul : curse de bărci cu motor, golf, 
tir cu arcul și un sport de origină 
canadiană „la crosse“. Apare pentru 
prima oară în program boxul, iar 
baschetul îl întîlnim doar cu carac
ter de demonstrație. în sfîrșit, 
un eveniment important pentru 
istoria atletismului : apare „pro
ba de atletism completă“, precursoa
rea decatlonului atletic de azi 
și care a fost cîștigată la Saint Louis 
de Thomas Kiely, singurul atlet en
glez participant la Jocuri.

Radu STANCIU

A EXISTAT CONTINENTUL 
GONDVANAI

La Institutul de geologie a Arcti
cii a fost întocmită prima hirtă a 
Fundației geologice a Antarctidei. 
Prof. Mihail Ravici, care conduce a- 
Ceasta lucrare, a declarat unui cores
pondent al agenției TASS că, după 
cum au stabilit oamenii de știință so
vietici, fundația cristalină acoperă 90 
la sută din întreaga platformă an
tarctică, avînd o suprafață de 11 mi
lioane kmp. Cel de-al 6-lea conti
nent constituie cea mai mare regiu
ne din Iunie unde solul este alcă
tuit din charnockite, cele mai vechi 
granite de pe pămînt. Aici grosimea 
fundației cristaline trece de 20 km. 
Prof. Ravici a constatat asemănarea 
dintre temeliile cristaline ale Antarc
tidei și fundațiile platformelor din 
Brazilia, Australia, Africa și India. 
După părerea omului de știință so
vietic, aceasta constituie o dovadă 
convingătoare a existenței vechiului 
continent Goiidvana care, după cură 
se presupune, constituia emisfera su
dică acum cîteva sute de milioane 
de ani.

POPULAȚIA GLOBULUI

Potrivit anuarului demografic al 
O.N.U., care a ieșit de sub tipar săp- 
tămîna aceasta, populația planetei 
noastre sporește acum cu 63 mili
oane de oameni pe an. La mijlpcul 
anului 1962, populația planetei era 
de 3,13 miliarde de oameni.

ÎNGHEȚARE Și REANIMARE

După cum anunță agenția France 
Presse, dr. Richard Lillehei, specialist 
de faimă mondială în grefe renale, 
a declarat că pînă la sfîrșitul acestui 
veac va fi posibil să fie „înghețate 
și conservate animale întregi, cum ar 
fi maimuțele, pentru ca apoi să fie 
reanimate“. Totodată, el a arătat că

va fi posibilă conservarea prin ră
cire „timp de luni și chiar ani“ a 
unor organe, ceea ce are o însemnă
tate excepțională pentru grefarea lor 
ulterioară. Dr. Lillehei a izbutit să 
grefeze Un rinichi al unui om care a 
murit cu 11 ore înainte. Totodată, 
el a adăugat că la începutul secolu
lui viitor tehnica va îngădui ca ex
ploratorii spațiului să fie „înghețați" 
pe Pămînt, urmînd să fie „treziți" la 
momentul oportun pe altă planetă.

URAGANUL „CLEO"

Puternicul uragan Cleo, care a 
lăsat în urma sa 122 de victime în 
Haiti și 70 în Antile și a provocat 
importante pagube materiale în a- 
ceste insule și în Guadelupa, a atins 
în cursul nopții de miercuri spre joi 
cunoscuta localitate turistică Miami 
de pe coasta Floridei. Uraganul s-a 
manifestat prin ploi torențiale și vînt 
puternic, atingînd viteze pînă la 175 
km pe oră, dărîmînd copaci, antene 
de telecomunicație, rupînd fire elec
trice și telegrafice, ceea ce a făcut 
să se întrerupă curentul electric in 
tot orașul. In mai multe puncte din 
localitate au izbucnit incendii. Cir
culația pe străzi a fost blocată. Nu
meroase persoane au fost rănite. 
Autoritățile municipale au cerut gu
vernului ca regiunea să fie declara
tă zonă sinistrată și au cerut popu
lației să nu iasă din casă, pentru a 
evita accidentele, care s-ar putea 
produce din cauza numeroaselor fire 
electrice de pe străzi. Uraganul a 
continuat să se deplaseze spre nord, 
de-a lungul coastei Floridei, provo- 
cînd mari pagube materiale și im- 
piedicînd circulația în localitățile 
Fort Landerdale, Pompgno Beach și 
Cape Kennedy. Șoseaua de-a lungul 
litoralului a devenit impracticabilă 
joi datorită bancurilor de nisip de
puse de vînt. La Cape Kennedy u- 
raganul a dărîmat cinci rachete spa
țiale, avariind, totodată, o serie de

instalații. Potrivit primelor aprecieri, 
pagubele^ provocate în Florida de 
uragan sînt evaluate la milioane de 
dolari.

în largul insulelor Ar.tile a avut 
loc recent o competiție pentru 
desemnarea campionului euro
pean de zmee cu piloți. în foto
grafie : un concurent în timpul 

concursului
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Evenimentele din Vietnamul de sud

să plece spre Leopoldville, 
grup va pleca la sfîrșitul 

Pentru a atrage imi-

timp, agenția MEN 
o delegație congole- 

din șase persoane,

Geneva

GENEVA 27 (Agerpres). — La 27 
august, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Clare Timberlake, 
reprezentantul Statelor Unite, a ex
pus în fața Comitetului proiectul u- 
nui sistem de control legat de pla
nul american de „înghețare“ a mij
loacelor de transport a armelor nu
cleare. A vorbit apoi R. K. Nehru, 
delegatul Indiei, care a cerut înche
ierea grabnică a unui acord interna
țional pentru a opri răspîndirea ar
mei nucleare.

Represiuni polițienești 
în Rhodesia de sud

SALISBURY 27 (Agerpres). — Po
liția din Salisbury (capitala Rhode- 
siei de sud) a arestat miercuri seara 
zeci de studenți care au organizat 
o demonstrație de protest împotriva 
interzicerii ziarului „Daily News“. 
Demonstranții purtau pancarte pe 
care erau scrise lozinci ce condam
nau restricțiile injpuse presei.

După intervenția poliției, studenții 
și-au continuat demonstrația, așezîn- 
du-se în mijlocul străzii. Ministrul 
justiției sud-rhodesian a declarat că 
a hotărît să recurgă la represiuni 
polițienești împotriva studenților și 
populației africane de la periferiile 
capitalei, „deoarece minoritatea albă 
intenționează să guverneze 
țară și nu va 
tulburări“.

această
tolera nici un fel de

S. U. A.

Situația din Congo în dezbaterea 
Organizației Unității Africane

LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — 
Primul ministru congolez, Moise 
Chombe, a adresat secretarului ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, Diallo Telli, o scrisoare în 
care cere convocarea de. urgență a 
șefilor de state africane la Addis 
Abeba, pentru a discuta problema 
congoleză.

După cum se știe, o serie de state 
africane au cerut încă de acum cî
teva zile convocarea O.U.A. Secre
tarul general a și convocat pen
tru 10 septembrie o conferință a 
miniștrilor de externe ai O. U. A. 
în același 
anunță că 
ză alcătuită 
condusă de ministrul sănătății, Lu- 
baya, a sosit miercuri seara la 
Cairo. Șeful delegației a declarat că 
intenționează să viziteze mai multe 
capitale africane pentru a face cu
noscut punctul de vedere al guver
nului său asupra situației din Congo.

Ministrul afacerilor externe ai 
Algeriei, Bouteflika, a declarat că 
„problema congoleză este o proble
mă africană și calea de soluționare 
a ei trebuie găsită într-un cadru 
african“. El a arătat âpoi că Algeria 
dezaprobă intervenția străină în 
Congo. La soluționarea problemei 
congoleze, a subliniat el, trebuie a- 
vută în vedere respectarea dreptului 
poporului congolez la autodetermi
nare și libertatea acestuia de a-și 
hotărî singur calea pe care dorește 
să meargă.

Corespondentul agenției U.P.I. la 
Johannesburg relatează că oficiul 
din acest oraș pentru recrutarea de 
mercenari în vederea „ajutorării“ 
guvernului central congolez în lupta 
împotriva răsculaților continuă 
funcționeze. Se așteaptă ca 
următoarele ore primul grup

recruți 
Un alt 
săptămînii.
granții europeni din R.S.A., oficiul 
a anunțat creșterea salariului lunar 
al mercenarilor de la 100 lire ster
line la 125 lire sterline, plus unele 
alocații speciale. Recrutările sint 
făcute de ofițeri care au activat în 
fosta armată a lui Chombe.

★
Trupele guvernamentale au lan

sat o puternică ofensivă pentru re
cucerirea orașului Albertville din 
Katanga de nord ocupat de mai 
multă vreme de răsculați. Unitățile 
guvernamentale sînt sprijinite de 
artilerie și aviație. Avioane pilotate 
de mercenari au bombardat în repe
tate rînduri orașul Albertville. După 
lupte grele, trupele guvernamentale 
au reușit să pătrundă și să obțină 
controlul într-o parte a sa. Răscula- 
ții continuă însă să lupte cu curaj 
pentru fiecare palmă de teren. Co
mandantul șef al trupelor guverna
mentale, generalul Mobutu, a decla
rat că răsculații opun „o rezistență 
foarte puternică“.

partidului democrat
LYNDON JOHNSON Șl HUBERT HUMPHREY DESEMNAȚI 
CANDIDAT! LA POSTUL DE PREȘEDINTE SI VICEPREȘEDINTE

NEW YORK 27 (Agerpres). — La 
convenția partidului democrat, ale 
cărei lucrări se desfășoară la Atlan
tic City, guvernatorii Edmund Brown 
(California) și John Connally (Texas) 
au propus oficial desemnarea lui 
Lyndon Johnson drept candidat la 
alegerile prezidențiale. Convenția a 
aprobat această propunere prin acla
mații.

Președintele Johnson, care a sosit 
special la convenție pentru a asis
ta la această ședință, l-a propus în 
mod oficial pe senatorul Hubert 
Humphrey drept candidat al parti
dului democrat în alegerile pentru 
funcția de vicepreședinte al S.U.A. 
Humphrey, în vîrstă de 63 de ani, 
este membru al congresului din 1949.

Astfel, în alegerile de la 3 noiem
brie candidați! partidului democrat

din

state
Bra-

Discuțiile care se poartă din luna 
mai, la Montevideo, în legătură cu 
impasul Asociației comerțului liber 
din America Latină (L.A.F.T.A.) re
aduc în actualitate probleme acute 
ridicate de situația economică 
această regiune a lumii.

Despre ce este vorba ?
Cu patru ani în urmă, șapte 

latino-americane — Argentina,
zilia, Mexic, Chile, Peru, Paraguay 
și Uruguay — cărora li s-au alătu
rat mai tîrziu Columbia și Ecuador, 
au semnat la Montevideo acordul 
pentru crearea Asociației comerțu
lui liber din America Latină.

„Cei șapte“ din L.A.F.T.A. ocupă 
o suprafață de 16 milioane de km p 
(din cele aproximativ 21 milioane de 
km p ai întregii Americi Latine) în 
cuprinsul căreia locuiesc 140 milioa
ne de oameni. Comerțul exterior al 
„celor șapte“ este redus, reprezen- 
tînd abia 50 la sută din totalul 
schimburilor Americii Latine. Acest 
element nu corespunde însă poten
țialului economic al țărilor respec
tive. In economia Americii Latine, 
statele din L.A.F.T.A. concentrează 
cele mai importante rezerve mate
riale și hidroenergetice. Subsolul 
este bogat în argint, cupru, bauxi
tă, salpetru și fier. Pădurile „celor 
șapte“ sînt patria arborelui de ca
cao, de chinină, de cauciuc etc., iar 
cîmpiile sale întinse și pampasul o- 
feră vaste posibilități pentru dez
voltarea agriculturii și creșterii 
nimalelor.

In ciuda acestor resurse naturale, 
în L.A.F.T.A. produsul brut pe 
locuitor se menține la un nivel de 
aproximativ 350 de dolari pe an, 
ceea ce înseamnă de 3 ori mai pu
țin decît în Europa occidentală și de 
8 ori mai puțin decît în Statele 
Unite. Aceasta se explică prin faptul 
că, în ansamblu, America Latină 
constituie unul dintre marile teritorii 
ale lumii aflat în stare de subdezvol
tare economică, cu toate caracteristi
cile ei ; monocultură, industrie limi
tată mai ales la extracția unor ma
terii prime, venit extrem de scăzut 
al populației, coeficient ridicat al 
natalității și mortalității, maladii, 
indici alarmanți de analfabetism (a- 
proape 70 la sută din populația re
giunii), foame generalizată (2/3 din 
locuitori sînt subalimentați) etc. 
Alte trăsături specifice acestei re
giuni geografice sînt marile dispro

a-

etc.

să 
în 
de

Johnson și Humphrey vor înfrunta 
pe candidații partidului republican— 
Goldwater și Miller.

★
Postul de televiziune N.B.C. a a- 

nunțat, citind persoane autorizate, 
că senatorul Thomas Dodd (Connec
ticut) va fi numit de președintele 
Johnson ca ministru al justiției în 
locul lui Robert Kennedy care și-a 
anunțat intenția de a candida pen
tru funcția de senator al statului 
New York. Această informație a fost 
transmisă după ce președintele 
Johnson l-a primit pe Dodd la Casa 
Albă împreună cu senatorul Hump
hrey, a cărui candidatură la vice- 
președinția S.U.A. a fost anunțată la 
convenția partidului democrat de la 
Atlantic City.

Sosirea la Praga a delegației de partid 
si guvernamentale sovietice

La 
al 

din Cehoslovacia și guver
nului R. S. Cehoslovace, la 27 au
gust a sosit la Praga delegația de 
partid și guvernamentală sovietică, 
condusă de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

, —
PRAGA 27 (Agerpres). 

invitația Comitetului 
P. C.

Din energie termică 
energie electrică

MOSCOVA 27 (Agerpres).— 
Institutul de energie atomică „Acad. 
Igor Kurciatov“ a fost pusă în func
țiune, în scopuri energetice, o insta
lație nucleară experimentală cu 
transformarea directă a energiei 
termice în energie electrică. In noua 
instalație, energia generată în reac
torul cu temperatură înaltă se 
transformă în energie electrică cu 
ajutorul unui termocuplu, fără folo
sirea unor elemente mobile și dis
pozitive mecanice. Experiențele cu 
instalația energetică nucleară fără 
mecanisme continuă.

• Crearea unui triumvirat militar 
o Noi demonstrații la Saigon

SAIGON 27 (Agerpres). — Consi
liul militar al Vietnamului de sud 
și-a încheiat dezbaterile, care s-au 
prelungit de miercuri pînă joi dimi
neață, fără a reuși să cadă de acord 
asupra desemnării unui nou preșe
dinte al țării. . Pînă la urmă a fost 
creat un triumvirat compus din ge
neralii Nguyen Khanh, Duong Van 
Minh și Tran Thien Khiem. Trium
viratul, care a luat denumirea de 
Comitet al conducerii naționale, ur
mează să conducă țara pînă la ale
gerea unui șef al statului de către o 
adunare a cărei componență nu a 
fost precizată. Totodată, actualul gu
vern își va exercita atribuțiunile 
timp de două luni, pînă ce se va pu
tea forma un nou guvern.

Prezența generalului Khanh în 
triumvirat indică faptul că puterea 
continuă să rămînă, în principal, în 
mîinile grupării sale. Generalul 
Duong Van Minh, oare a fost înlătu
rat din funcția de președinte al 
Vietnamului de sud cu aproape două 
săptămîni în urmă de către Khanh,

reprezintă o altă grupare de militari 
oare și-a disputat cu îndîrjire pu
terea în cele nouă luni care au tre
cut de la răsturnarea regimului die- 
mist, cu gruparea lui Khanh. Al trei
lea membru al Comitetului conduce
rii naționale, generalul Tran Thien 
Khiem, este binecunoscut pentru 
legăturile sale strânse cu Ngo Dinh 
Diem.

Agenția Associated Press relevă că 
formarea triumviratului nu a dat sa
tisfacție zecilor de mii de demons
tranți care au cerut în decursul ulti
melor zile abolirea regimului militar. 
Demonstrațiile au continuat în tot 
cursul zilei de joi. Poliția a deschis 
focul împotriva demonstranților care 
au încercat să ia cu asalt clădirea 
statului major al armatei sud-viet- 
nameze în care își au sediul membrii 
triumviratului. Un număr de de
monstranți au fost uciși.

Pe de altă parte, au fost semna
late grave ciocniri între budiști și 
catolici la Saigon și în alte locali
tăți din Vietnamul de sud.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL FRANȚEI
PARIS 27 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Paris obișnuita ședință 
săptămînală a Consiliului de Miniștri 
în cadrul căreia ministrul de externe, 
Maurice Couve de Murville, a făcut o 
comunicare asupra situației din Asia 
de sud-est, subliniind modificarea 
gravă a situației din Vietnamul de

sud. Agenția France Presse relatează 
că, în legătură cu această problemă, 
ministrul informațiilor Alain Pey
refitte a declarat : „Situația întă
rește ideea apărată întotdeauna de 
Franța, potrivit căreia este nece
sar să se pornească pe calea ce duce 
spre o soluție negociată“.

Montevideo

U.R.S.S., pentru a participa la fes
tivitățile consacrate celei de-a XX-a 
aniversări a insurecției naționale din 
Slovacia.

în aceeași zi a avut loc la Praga 
un miting al prieteniei cehoslovaco- 
sovietice, la care au luat cuvîntul 
Antonin Novotny și N. S. Hrușciov.

Vizita președintelui 
Makarios la Cairo

NICOSIA 27 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat oficial dat publicității la 
Nicosia se anunță că președintele 
Makarios împreună cu ministrul de 
externe al Ciprului, Spyros Kypria- 
nu, vor face, începînd de la 28 au
gust, o vizită de cîteva zile în R.A.U. 
După cum relatează agenția France 
Presse, președintele Makarios va dis
cuta la Cairo cu președintele Gamal 
Abdel Nasser „toate aspectele pro
blemei cipriote-“.

★
ANKARA 27 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor agențiilor de presă, 
joi după-amiază a avut loc la An
kara o demonstrație în fața statuii 
lui Ataturk. Agenția France Presse 
relevă că mai multe sute de tineri, 
purtînd lozinci antiamericane, s-au 
îndreptat apoi spre ambasada S.U.A. 
în urma intervenției poliției, mani- 
festanții au fost împrăștiați.

Transmițînd știrea referitoare la 
această demonstrație, agenția ame
ricană Associated Press subliniază 
că presa turcă a acuzat S.U.A. că 
ar exercita presiuni asupra guver
nului condus de Ismet Inönü pentru 
a-1 determina să accepte o propu
nere americană în vederea soluțio
nării problemei cipriote.

Tratativele in problema 
laotiană»

PARIS 27 (Agerpres).— Prințul 
Boun Oum, liderul grupării politice 
de dreapta laoțiene, a sosit miercuri 
seara la Paris pentru a lua parte la 
tratativele reprezentanților celor 
trèi grupări politice laoțiene în ve
derea găsirii unei căi de soluționare 
a crizei din Laos. Deși nu a fost 
anunțată data exactă a începerii 
convorbirilor tripartite, din surse 
apropiate ambasadei laoțiene la 
Paris s-a aflat că ele ar putea în
cepe vineri 28 august.

Intr-o declarație făcută unui re
prezentant al agenției France Presse, 
prințul Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție națională al 
Laosului și liderul grupării politice 
de stînga, a sublimat că problema 
cea mai urgentă pentru soluționa
rea crizei laoțiene este convocarea 
unei conferințe la Geneva a tuturor 
semnatarilor acordurilor cu privire 
la Laos.

La

■fârj v. z & 
olM

expoziția romînească de fotografii și arta populară deschisă recent 
în capitala Japoniei cu prilejul sărbătorii de 23 August

MANIFESTĂRI CONSACRATE CELEI DE-A 20-A
ANIVERSARI A ELIBERĂRII ROMÎNIEI

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — 
Radio național din Uruguay a trans
mis două emisiuni speciale închi
nate celei de-a XX-a aniversări a 

Scriitorul 
despre 

și a îm- 
Romînă, 
program

eliberării țării noastre. 
Mario Benedetti a vorbit 
comemorarea lui Eminescu 
părtășit impresii din R. P. 
după care s-a transmis un 
de muzică simfonică și populară ro- 
mînească. Radio Sodre a programat 
zile ale muzicii romînești, în cadrul 
cărora a transmis lucrări simfonice

de George Enescu, Paul Constanti- 
nescu, Marțian Negrea, Ion Dumi
trescu, Pascal Bentoiu, Sabin Dră- 
goi, Ludovic Feldman și Doru Po- 
povici. La cinematograful City din 
Montevideo a avut loc un spectacol 
de gală cu filmul „Pași spre lună“, 
la care au participat personalități 
din viața politică și culturală, pre
cum și reprezentanți ai ministerului 
de externe și membri ai corpului 
diplomatic.

Produse romînești apreciate 
la Expoziția naționala canadiană

porții în repartizarea bogățiilor și 
sistemul agrar feudal care domină 
în aproape toate statele latino-ame
ricane. Disproporții există atît în
tre diferitele țări latino-americane, 
cît și în interiorul fiecăreia dintre 
ele. Numai tre.i dintre țările latino- 
americane (Argentina, Brazilia 
Mexic, care sînt membre 
L.A.F.T.A.) concentrează 80% 
bogățiile regiunii, două treimi 
producția ei totală și peste 50% 
populație. în ce privește inegalită
țile interne, iată un exemplu : în 
Venezuela un număr de latifun
diari reprezentînd 3% din popu
lație posedă 90% din pămîntul cul- 
tivabil, iar în Brazilia 2% din popu
lație deține peste 50% din supra
fața arabilă a țării. Consecințele 
care decurg dintr-o asemenea si
tuație sînt exprimate astfel de pu
blicația „Le Monde Diplomatique“ : 
„Defectele de structură din acest 
sistem economic nu permit o dezvol
tare a regiunii compatibilă cu posi
bilitățile sale materiale și cu nece
sitățile populației care crește într-un 
ritm vertiginos“. Aprecierile publi
cației franceze țin seama și de fap
tul că, în timp ce populația latino- 
americană sporește într-un ritm me
diu anual de 2,9% (unul dintre cele 
mai mari din lume), creșterea veni
tului național nu depășește 4% pe 
an. în asemenea condiții, se apre
ciază că, în cazul cînd se menține ac
tualul ritm de dezvoltare al econo
miei latino-americane, nici într-un 
secol nu s-ar recupera decalajul față 
de statele industrializate din Occi
dent.

Semnînd la 18 februarie 1960 Tra
tatul de la Montevideo, care a in
trat în vigoare cu doi ani mai tîr
ziu, cele șapte state menționate au 
sperat să rezolve unele din dificul
tățile generate de situația economi
că descrisă mai sus, să-și lărgească 
piața externă.
L.A.F.T.A. 
tarif vamal 
ci

Și 
ale 
din 
din 
din

citului producției interne și, în ace
lași timp, să mențină prețul produ
sului importat la nivelui celui in
tern, pentru a se evita o prăbușire 
a prețurilor naționale.

Cele mai importante articole ale 
Tratatului de asociere au în vedere 
un program de liberalizare a schim
burilor în interiorul L.A.F.T.A., 
prin care se urmărește dezvoltarea 
comerțului țărilor membre. Astfel, 
s-a stabilit ca în decurs de 12 ani 
să se reducă definitiv barierele va
male și restricțiile cantitative dintre 
„cei șapte“ la majoritatea produse
lor care formează obiectul comerțu
lui dintre ei (adică la 80% din to
talul schimburilor reciproce). în a- 
cest scop a fost prevăzută stabilirea 
a două feluri de liste : lista comună 
și lista națională. Lista comună cu
prinde mărfurile pentru care țările 
membre s-au obligat de comun a- 
cord să elimine, în termenele prevă
zute, toate taxele vamale și restric
țiile cantitative, după cum urmează : 
în primii trei ani — 25% din produ
sele prevăzute în listă, adăugîndu- 
se, apoi, în fiecare perioadă de trei 
ani, cîte 25%, pînă la liberalizarea 
completă. Spre deosebire de 
ta comună, lista națională 
elude produsele pentru care 
care țară se obligă față de 
lalți asociați să reducă anual
xele vamale și restricțiile cantitati
ve. Concesiile tarifare din cadrul 
listelor naționale pot fi revocate, 
putîndu-se oferi pe bază de nego
cieri compensații de aceeași valoa
re. Pentru ambele liste, Tratatul de 
la Montevideo mai prevede ca re
ducerile tarifare să fie de 8% anu
al, calculat la media taxelor aplica
te de „cei șapte“ țărilor terțe.

Punerea în aplicare a acordului 
cu privire la liberalizarea schimbu
rilor în interiorul L.A.F.T.A. nu a 
întîmpinat dificultăți la început ; 
taxele vamale au fost reduse chiar 
peste cele opt procente prevăzute 
în Tratatul de la Montevideo. Ca 
urmare, comerțul interzonal a spo
rit cu 20%, numai în anul 1962. Ex
plicațiile acestui început favorabil 
constau în faptul că primele nego
cieri s-au dus asupra mărfurilor 
tradiționale, care oricum constituiau 
obiecte de schimb între „cei șapte“. 
Greutățile au început însă atunci 
cînd nomenclatorul acestora a fost 
epuizat, iar în listele de reduceri

lis- 
in- 

fie- 
cei- 
ta-

OTTAWA 27 (Agerpres). — La 
Toronto s-a deschis Expoziția na
țională canadiană, una din cele mai 
importante manifestări economice 
de pe continentul nord-american. 
între țările participante se numără 
în acest an pentru prima oară și 
R. P. Romînă, cu un Oficiu comer
cial cu expunere de mostre. Sînt 
expuse mostre din sectorul indus
triei noastre ușoare (confecții, încăl
țăminte, sticlărie de menaj etc), din 
sectorul de artizanat (textile cu mo
tive folclorice, covoare, împletituri), 
produse alimentare (conserve de le
gume și fructe, caviar, brînzeturi, 
băuturi etc).

Participarea Romîniei la cea de-a 
86-a ediție a Expoziției naționale 
canadiene a fost primită cu mult 
interes de cercurile de afaceri ca
nadiene și din alte țări ale Americii. 
în primele zile de la deschidere,

Oficiul romînesc a fost vizitat de 
d-nii Earl Rowe, viceguvernator^ al 
provinciei Toronto, M. Fraser, -pre
ședintele Expoziției naționale cana
diene, precum și de alte persoane 
oficiale, oameni de afaceri, ziariști, 
Oaspeții canadieni au făcut apre
cieri elogioase asupra calității pro
duselor romînești, asupra modului 
reușit de prezentare. în presa cana
diană au apărut articole consacrate 
participării Romîniei la expoziție, 
cît și posibilităților de dezvoltare a 
relațiilor economice romîno-cana- 
diene.Demonstrații împotriva 

scumpetei in India
DELHI 27 (Agerpres). — Agenția 

Press Trust of India anunță că de 
mai multe zile în India se desfășoară 
o campanie de nesupunere civică or
ganizată la chemarea Partidului Co
munist din India împotriva creșterii 
prețurilor la produsele de primă ne
cesitate și a înrăutățirii situației a- 
limentare din țară. La 26 august, la 
Bombay a fost arestat S. A. Dange, 
președintele Partidului Comunist din 
India, împreună cu alți 370 de comu
niști în timp ce manifestau în fața 
reședinței guvernului din statul Ma
harashtra. Agenția Reuter anunță că 
în aceeași zi, la Delhi a fost arestat 
Bhupesh Gupta, membru al Parla
mentului indian din partea partidului 
comunist, împreună cu alți 47 de co
muniști, care au organizat pichete 
în fața Birourilor Ministerului Ali
mentației.

vamale urmau să fie incluse arti
cole noi.

Neînțelegerile ivite în alcătuirea 
listelor naționale, remarcă unii ob
servatori, reprezintă însă „o simplă 
hărțuială“ în comparație cu diver
gențele în legătură cu întocmi
rea primei liste comune. „încă 
de la sfîrșitul lunii mai, scrie zia
rul vest-german „Die Welt“, repre
zentanții statelor din zona liberului 
schimb se luptă să ajungă la o so
luție. Lista comună trebuie să cu
prindă un sfert din volumul total 
de schimburi al zonei comerțului li
ber. Dar ea nu se poate limita nu
mai la articolele tradiționale. Pro
duse noi, și din industrie, trebuie a- 
dăugate“. Acest lucru, conchide zia
rul citat, se lovește de opoziția sta
telor cu o industrie în curs de dez
voltare.

Comentînd cauzele impasului 
din L.A.F.T.A., unii economiști a- 
preciază că acestea au o bază 
obiectivă în rămînerea în urmă eco- ] 
nomică a statelor latino-americane. 
în acest sens se arată că desființa
rea taxelor vamale și a restricțiilor 
cantitative, prevăzute în Tratatul de 
la Montevideo, nu constituie decît o 
premiză în vederea creării unei pie
țe largi necesare expansiunii econo
miei. Pentru dezvoltarea schimburi
lor comerciale o cerință de prim or
din este sporirea volumului de măr
furi și lărgirea nomenclatorului. Or, 
tocmai acest lucru nu-1 pot realiza 
„cei șapte“ datorită rămînerii lor în 
urmă din punct de vedere industrial. 
Potrivit unor date publicate de 
O.N.U., comerțul cu produse indus
triale dintre țările latino-americane 
reprezenta, în ultimii ani, doar 3% 
din volumul total. Restul erau ma
terii prime agricole (66%), produse 
petroliere (27%) și alte materii pri
me (4%).

Slaba 
Americii 
nul din 
dezvoltarea schimburilor interregio
nale. Așa se și explică faptul că în 
anul 1962, față de un total de 18 
miliarde dolari cît reprezenta co
merțul exterior al Americii Latine, 
schimburile interregionale nu au 
atins decît 1,5 miliarde dolari (deci 
mai puțin de 10%).

Cu alte cuvinte „criza listei comu
ne“, provocată de numărul restrîns 
al produselor tradiționale de export, 
nu este decît o formă nouă de ma
nifestare a necesității industrializă
rii în America Latină.

Un protest ai Yemenului
CAIRO 27 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al Yemenului a 
adresat Ligii arabe o notă în legă
tură cu atacul întreprins cu cîteva 
zile în urmă de pe teritoriul Ara- 
biei Saudite împotriva frontierei ye- 
menite. Guvernul Republicii Arabe 
Yemen, se arată în notă, cere ca a- 
ceastă problemă să fie pusă în dis
cuția conferinței miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe ce urmează să 
se deschidă la Cairo la 31 august.

Acorduri comerciale 
ale R. D. Germane 
cu diverse tari

BERLIN 27 (Agerpres).— După 
cum transmite A.D.N., un reprezen
tant al Ministerului Comerțului Exte
rior și Intergerman al R.D. Germane 
a anunțat că recent au avut loc trata
tive cu firma franceză „Renault“ pen
tru achiziționarea de instalații indus
triale. R. D. Germană a încheiat, de 
asemenea, acorduri comerciale cu 
Anglia, prevăzînd schimburi în» va
loare de 280 milioane mărci și cu 
Franța, prevăzînd pentru anul 1964 
schimburi în valoare de 770 milioa
ne mărci. între 1958 și 1963, volu
mul schimburilor comerciale dintre 
R.D. Germană și Italia a sporit cu 
aproape 100 la sută.

LENINGRAD. Ansamblul romînesc 
„Perinița“ își continuă cu succes 
turneul prin Uniunea Sovietică. La 25 
august, ansamblul a susținut primul 
spectacol în fața publicului din Le
ningrad. Ca și la Moscova, cîntecele 
și dansurile romînești înregistrează un 
frumos succes.

membri ai Partidului Congresul na
țional african, interzis de către autori
tățile rasiste sud-africane. Ei au fost 
condamnați la închisoare pe termene 
între 3 și 6 ani. Zece africani, aruncați 
în închisoarea din Johannesburg de mai 
bine de două luni, au compărut, de a- 
semenea, în fața tribunalului. Proce
sul lor a fost fixat pentru 9 septem
brie. Printre ei se află medici, profe
sori, ziariști și studenți.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, generalul Castelo Branco, 
l-a primit miercuri pe Carlos Lacerda, 
guvernatorul stalului Guanabara. Cu 
această ocazie, Lacerda i-a comunicat 
președintelui că la expirarea mandatu
lui său, intenționează să-și abando
neze funcțiile de guvernator și să 
transmită toate împuternicirile vicegu
vernatorului.

tru a stabili cît mai repede posibil o 
viață normală în această regiune“.

ALGER. A fost dat publicității un 
decret prezidențial privind organizarea 
alegerilor pentru noua Adunare Națio
nală. Deputății algerieni au votat le
gea electorală care fixează condițiile 
de desfășurare a alegerilor de la 20 
septembrie.

diversificare a economiei 
Latine constituie astfel u- 
principalele obstacole în

PARIS. Luni va începe o reuniune 
a Comitetului special pentru cerce
tări antarctice (S.C.A.R.) în vede
rea coordonării programelor de cer
cetări pe acest continent. La reuniune 
participă delegați din 12 țări între 
care Statele Unite, U.R.S.S., Marea 
Britanic, Franța, Argentina.

LONDRA. Agenția Reuter relatea
ză că Arthur Bottomley, purtătorul de 
cuvînt în problemele Commonwealth- 
ului al Partidului laburist din Anglia, 
a declarat, referindu-se la situația din 
Federația Arabiei de sud, că „ar li de 
mult timpul să știe toată lumea că 
Anglia nu va putea să protejeze la ne- 
sfîrșit un guvern împotriva noilor 
forțe naționale“.

BAGDAD. Postul de radio Bagdad 
a anunțat miercuri seara că generalul 
Abdel Rahman Aref, șef adjunct al 
statului major al armatei irakiene, s-a 
întîlnit în localitatea Chouarta din re
giunea Mossul cu liderul populației 
kurde, 
a avut loc după ce generalul Abdel 
Rahman Aref și-a încheiat o inspecție 
de trei zile în regiunile de nord ale 
Irakului. Postul de radio Bagdad a 
precizat că întrevederea cu Barzani 
„s-a desfășurat într-o atmosferă ami
cală“ și a fost consacrată „discu
tării mijloacelor ce trebuie luate pen-

PRAGA. în localitatea climaterică 
Tale din munții Tatra (Slovacia) au 
început la 25 august lucrările confe
rinței pentru literatura antifascistă. La 
conferință participă scriitori din țările 
socialiste. Din partea Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă participă Lau- 
rențiu Fulga.

CIUDAD DE MEXICO. Explozia 
care a avut loc la fabrica de artificii 
din Atlatahuca, în regiunea centrală 
a Mexicului, a provocat moartea a 37 
de persoane. 55 de persoane sînt grav 
rănite.

sens
un

în 
nu a 

comun pentru terți, 
fiecare țară este liberă să 

stabilească propriile ei taxe vamale 
în relațiile comerciale cu statele
neparticipante la acord. în schimb, 
Tratatul de la Montevideo cuprinde 
dispoziții speciale în ce privește a- 
gricultura, în sensul că fiecare aso
ciat are posibilitatea să-și limiteze 
importurile de produse agricole pînă 
la necesarul pentru acoperirea defi-

acest 
instituit

liberă

Gheorghe CERCELESCU

Mustafa al Barzani. întâlnirea

CAPETOWN. 23 de africani au fost 
condamnați miercuri de către tribuna
lul din Capetown pentru vina de a fi

WASHINGTON. N.A.S.A. a anun
țat, potrivit buletinului de știri al Casei 
Albe, că satelitul artificial „Explorer“, 
lansat recent, a început să transmită 
date cu privire la ionosferă.
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