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PE TEMELE ZILEI

ÎNSILOZAREA
FURAJELOR

Asigurarea unor cantități îndestu
lătoare de nutrețuri de bună cali
tate are un rol hotărîtor pentru 
creșterea producției animalelor.

în numeroase unități agricole so
cialiste s-a organizat o adevărată 
campanie de însilozare a furajelor. 
Gospodăriile colective din raionul 
Lehliu, regiunea București, au pre
văzut să însilozeze anul acesta 82 000 
tone de nutrețuri. Consiliul agricol 
raional a îndrumat și sprijinit gos
podăriile colective să efectueze re
coltarea plantelor de siloz la timpul 
optim, cînd acestea conțin cea mai 
mare cantitate de substanțe nutriti
ve și au suculența necesară pentru 
obținerea unui nutreț de bună cali
tate. Datorită bunei organizări a 
muncii, în acest raion s-a însilozat o 
mare parte din cantitatea prevăzu
tă. Realizări frumoase au îndeosebi 
gospodăriile colective din Tăriceni, 
Răzvani, Dor Mărunt și altele. în a- 
ceste unități au fost reparate și re
vizuite din vreme spațiile de însi
lozare, s-a făcut curățirea și dezin- 
fecția lor. Și în alte raioane au fost 
obținute rezultate asemănătoare. Ca 
urmare, în gospodăriile colective din 
regiunea București s-au însilozat 
336 000 tone furaje. Succese impor
tante fn desfășurarea acestei lucrări 
s-au ooținut și în regiunile Dobro- 
gea, Galați, Oltenia și Crișana. După 
datele Consiliului Superior al Agri
culturii, pînă la 27 august au fost în- 
silozate 2 200 000 tone de furaje.

Este necesar ca în aceste zile să 
se treacă cu toate forțele la însilo
zat. Sînt asigurate condiții ca a- 
ceastă lucrare să se facă la 
timp. Anul acesta unitățile agri
cole socialiste sînt dotate cu un nu
măr sporit de combine și tocători 
mecanice de mare capacitate. Au 
fost, de asemenea, preparate canti
tăți mari de lactobacterin — produs 
care contribuie la ridicarea calită
ții furajelor.

De mare însemnătate pentru asi
gurarea furajelor este ca, pe lingă 
porumb, să fie strînse și însilozate în 
amestec toate resursele de furaje 
existente : resturi de la grădinile de 
legume, ierburi de baltă, frunze și 
colete 3e sfeclă, .samulastra de pe 
miriști, dovleci, vrejuri etc. De\ ase
menea, amestecul plantelor mai 
verzi cu cele care au mai puțină su- 
culență, în proporțiile recomandate 
de specialiști, astfel ca masa nutre
țului să ajungă la un procent mediu 
de 65—70 la sută umiditate, înles
nește fermentațiile utile și duce la 
îmbunătățirea calității nutrețului.

Reducerea pierderilor de substan
țe nutritive din plantele verzi de
pinde în cea maj mare măsură de 
rapiditatea cu care se efectuează lu
crările de recoltare, tocare și mai 
ales de presare puternică a nutrețu
lui, astfel ca aerul din interior să 
fie eliminat cît mai complet. Folo
sirea cu întreaga capacitate a com
binelor de siloz, tocătorilor mecani
ce și mijloacelor de transport, repar
tizarea unui număr suficient de oa
meni care să execute la timp toate 
lucrările necesare, folosirea în ames
tec a unor resurse variate de furaje, 
realizarea unui procent optim de u- 
miditate în siloz trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a condu
cerilor unităților agricole socialiste, 
a fiecărui specialist din agricultură. 
Și în ceea ce privește însilozarea fu
rajelor este important să se extindă 
cele mai economice metode puse la 
îndemînă de oamenii de știință. Nu
treț de bună calitate rezultă prin în
silozarea porumbului de siloz în a- 
mestec cu soia și alte leguminoa
se bogate în proteină.

De felul cum organele și organi
zațiile de partid, consiliile agricole 
vor îndruma și sprijini campania de 
însilozare a furajelor depinde asi
gurarea unei mai bune alimentații 
a animalelor, creșterea producției 
acestora.

ÎNTRECEREA

Colectivul Uzinei de produse sodice 
din Govora a înscris pe graficul în
trecerii noi realizări. în cele 8 luni 
care au trecut de la începutul anului, 
aici s-au produs, peste plan, 3 570 tone 
sodă caustică, calitatea I, și aproape 
9 000 tone sodă calcinată de calitate 
superioară. Planul producției globale 
și marfă a fost îndeplinit în proporție 
de 103,4 la sută. în acest timp, va
loarea producției marfă a crescut, pes
te prevederile planului, cu 1 300 000 
lei, iar a producției globale — cu a- 
proape 2 000 000 lei.

Cea mai mare contribuție la reali
zarea acestor succese au dat-o sec
toarele conduse de maiștrii chimiști 
Constantin Nicolescu și Cornel Ve- 
seleanu de la secția de sodă caustică,

La G.A.C. Ștefăneștî, raionul Lehliu, se lucrează intens la însilozarea furajelor
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sodă calcinată.
Gheorghe ISPĂȘOIU
electrician

înainte față de grafic
trustului regional de con-

Lucrările Congresului international de știința solului (pag. 3-a).

Sport (pag. 3-a),

înaintea conferinței la nivel înalt a țârilor arabe (pag. 4-a).

Un artist de seamă al epocii noastre — de Ion Dumitrescu 
(pag. 2-a).

Kegiond.â
Hunedoaja-ßeva

Pe treptele unei experiențe valoroase (pag. 2-a).
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Sudorița
Gh. BALTĂ 
coresp. „Scînteii”

Cîștigătorii concursului 
studențesc

Ieri, la Casa de cultură a studen
ților din Capitală a avut loc festi
vitatea de premiere a studenților 
clasați pe primele locuri la faza fi
nală a concursului anual studențesc 
de matematică, mecanică, fizică și 
chimie, organizat de U.A.S.R., Minis
terul Învățămîntului, Societatea de 
științe matematice și Societatea de 
științe fizice și chimice din R. P. Ro
mînă. Au fost acordate 74 premii și 
mențiuni.
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zilnic, cîte o echipă de colectiviști. Mă
surile luate de conducerea gospodăriei 
din Braniștea au făcut ca înfr-un timp 
scurt să se însilozeze peste 1 600 tone 
de furaje. Colectiviștii din această co
mună au mai însilozat vreji de legume 
și diferite ierburi, iar de cîteva zile au 
început însilozatul frunzelor și colefelor 
de sfeclă. Alături de tractoriștii din bri
gada lui Romică Picioroagă, de la S.M.T. 
Șena'reni, lucrează la însilozat zeci de 
colectiviști fruntași ca Jipa Ciroca, Mi- 
lifa Costin, Ținea Teodorescu. Pentru a 
obține un nutreț de bună calitate co
lectiviștii folosesc „lactobacterinul" în 
dozele indicate, execută o tasare cores
punzătoare a furajului și se îngrijesc de 
acoperirea înfr-un timp cît mai scurt a 
gropilor.

Din ultima situație existentă la consi
liul agricol raional reiese că pînă la 
sfîrșitul lunii august gospodăriile colecti
ve din raionul Galați au însilozat aproa
pe 38 000 tone de furaje. Consiliul a- 
gricol raional a îndrumat gospodăriile 
colective să folosească toate resursele de 
nutrețuri care pot fi însilozate pentru a 
asigura o cit mai bună hrănire a anima
lelor.
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\Castelul de sub pămint

să n-o mai ia razna printre lo- 
oamenilor, prin lucrările care se

Au venit trei de la Bicaz. El, meșterul 
Cismadi Mihai, cu două calfe : Sas Ig
nat și Pop Dumitru. Toji trei zidari în 
piatră.

Au venit pe Argeș în sus după ce la 
Curtea au dat ocol minunîndu-se de mî- 
năstirea lui Manole.

— Ce știți să facefi ? i-a întrebat șe
ful șantierului.

— Ziduri din piafră, a răspuns pentru 
toji Mihai.

Prima „comandă" : să zidească albia 
Argeșului, ca atîta vreme cît va mai trece 
pe aici, pînă la înălțarea barajului, să 
nu-și mai iasă din matcă, așa cum are o- 
biceiul, 
cuinjele 
fac.

Și au 
de rîu, 
täte, în 
furie. Lupta a fost aprigă, apele smul
geau din mal piatra și betonul proaspăt, 
surpau cîte o porțiune de zid și tîrau 
în albie bolovanii, smulgeau chiar mis
tria și canciocul din mîna zidarilor, dar 
zidarii au învins.

In vremea asta, se croia drumul spre 
coronamentul barajului. Agățați cu frîn- 
ghii, suspendați între cer și abisul pră- 
păsfiilor, constructorii ciopleau stînca, a- 
runcau în aer sute de metri cubi de gra-

zidit ambele maluri cu bolovani 
cu mortar. Ziduri groase de ce- 
care Argeșul lovește în zadar cu

La Oradea, în Piața București și în 
zona de vest a orașului s-au dat zilele 
acestea în folosință noi complexe co
merciale. în prezent, aici se află în 
construcție noi blocuri care cuprind 
aproape 400 de apartamente ce vor fi 
predate pînă la sfîrșitul anului. Orga
nizarea bună a lucrului pe șantiere, 
dotarea acestora cu utilaje de înaltă 
tehnicitate: macarale turn, stații cen
trale de preparat betoane, autobascu
lante și altele, au ajutat constructo
rilor să îmbunătățească și calitatea lu
crărilor.

Sortimente 
noi de laminate

La Combinatul siderurgic Reșița și 
uzinele „Oțelul roșu“ au fost reali
zate noi sortimente de laminate, des
tinate întreprinderilor constructoare de

nit. Și în cîte un loc, muntele începea 
să se surpe. Se înlătura sterilul, dar a 
doua zi dimineața, acolo unde fusese 
seara drum, se afla o îngrămădeală de 
sfărîmăfuri. După ce au terminat cu Ar
geșul, Cismadi Mihai cu meseriașii lui 
au fost chemați să facă zidurile de spri
jin dintre drum și munte. Muntele îm
pingea în zid, zidul se umfla, crăpa, se 
prăbușea, dar și muntele a fost învins.

Intre timp brigada se mărea, veneau 
ucenici, ucenicii ajungeau calfe, calfele 
meșteri mari. Și cu toții urmau cursu
rile de calificare, pentru betonișfi, în ve
derea altor lucrări. Nici Cismadi nu cu
noștea cimentul decît cum apărea el în 
zidării. Acolo, la cursuri, a învățat să 
facă rețete și să lucreze după ele, a în
vățat tehnologia și calculul rezistențelor.

Și cei 44 de zidari ai lui Cismadi de- 
veniți betoniști au primit să 
mera inferioară a castelului 
loc unde vor poposi apele 
lacul de acumulare înainte 
puști în paletele turbinelor.

Și apoi a urmat încercarea cea mare. 
Comunistului Cismadi Mihai i s-a încre
dințat misiunea de onoare să betoneze 
centrala subterană. In grota excavată de 
ortacii lui Duruș Augustin și Irimuș . Tra
ian, unde vor fi instalate cele patru 
turbine uriașe, ar putea sta nestingherite

betoneze ca
de echilibru, 
care vin din 
de a se nă-

mașini. Aci s-au produs pentru con
structorii de autocamioane din Brașov 
noi laminate din oțel necesare jantelor 
și inelelor de închidere a roților de 
autocamioane, laminate cornier tip 
flanșe folosite de constructorii de ma
șini și utilaje de la uzinele „Grivița 
roșie“ și laminate pentru ramificații de 
cale ferată. La uzinele „Oțelul roșu“ 
s-au realizat noi sortimente de lami
nate necesare în construcția mașinilor 
electrice produse de uzinele din Să- 
cele, precum și laminate de oțel semi- 
rotund canelat, utilizate la fabricarea 
de recipiente de mare capacitate.

în prezent, laminoriștii reșițeni și 
cei de la „Oțelul roșu“ realizează peste 
120 de sortimente de laminate folo
site în industria constructoare de ma
șini din țară. O dată cu producerea de 
noi sortimente, laminoriștii celor două 
mari întreprinderi siderurgice din Ba
nat au dat peste plan, pînă Ia 1 sep
tembrie, mai mult de 21 000 tone di
ferite laminate finite.

(Agerpres)

A Via Conferință 
națională de ortopedie 
și traumatologie

La Mamaia au început joi lucră
rile celei de-a Vl-a Conferințe na
ționale de ortopedie și traumatolo
gie, organizată de Societatea de or
topedie și traumatologie a Uniunii 
Societăților de științe medicale din 
R. P. Romînă. Participă peste 140 
de specialiști în ortopedie și trauma
tologie din țară, precum și specia
liști din Austria, R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Franța, Finlanda, 
R. D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
R. P. Polonă, U.R.S.S. și R. P. Un
gară. în cuvîntul de deschidere, acad. 
Al. Rădulescu, președintele Societății 
de ortopedie și traumatologie, a sub
liniat succesele obținute de școala 
romînească de ortopedie și aportul 
ei la dezvoltarea ortopediei pe plan 
mondial. în prima zi au fost prezen
tate rapoartele cu privire la trata
mentul scoliozelor și complicațiilor 
viscerale ale acestora, precum și co
municări ale specialiștilor din țara 
noastră și din U.R.S.S., R. P. Po
lonă, R. D. Germană și Franța. Lu
crările conferinței continuă.

(Agerpres)

Cele mai bune gazete 
de perete

Luni seara, la Casa de cultură a 
studenților din Capitală a avut loc 
festivitatea înmînării premiilor con
cursului gazetelor de perete din în
treprinderile industriale, institutele 
de cercetări și de pe șantierele Ca
pitalei. Concursul a fost organizat 
de Comitetul orășenesc București al 
P.M.R., împreună cu consiliul local 
sindical în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. In 
încheierea concursului a fost orga
nizată o expoziție cu cele mai bune 
gazete de perete selecționate la faza 
pe raion. Cele două premii au fost 
acordate gazetelor de perete „Teh
nica nouă" (Uzina Automatica) și 
„Lupta noastră" (Uzina Laromet). 
Au mai fost acordate două premii 
II, două premii III și trei mențiuni.

Noi unităti medicale 
pentru ceferiști

La Roșiori de Vede, Tulcea, 
meria, Sf. Gheorghe și Pașcani au 
fost construite noi unități medica
le pentru ceferiști dotate cu cabine
te de medicină generală, de stoma
tologie, radiologie, laboratoare de a- 
nalize medicale etc. Cu acestea, nu
mărul unităților sanitare pentru ce
feriști a ajuns la 212.

irei-pafru mînăsfiri ca cea înălțată 
de Neagoe Basarab. O boltă uria
șă fără sfîlpi, fără coloane de susți
nere, numai din beton. La 36 m de vatră, 
cupola aceasta,»care pare de sficlă, a fosf 
turnată din beton, de oamenii lui Cis
madi : Jugănaru Nicolae, Joifa Gheorghe, 
Popescu Petre, Togan Dumitru, Murgoci 
Ștefan, Preda llie, Paciulea Ion, Stănică 
Gheorghe și încă mulți alții pînă la 44, 
unii veniți de prin preajma locului, direct 
de la toiagul de cioban, sau de la secu
rea tăietorului de lemne. Au început de 
sus în jos, au început cu bolta. Lucrare 
unică în țara noastră.

Bolta aceasta uriașă, care a înghițit sute 
de tone de beton, a fost calculată nu 
numai să reziste trepidațiilor produse de 
turbine, dar și să țină în spate un munte 
întreg, peste care trece șoseaua princi
pală și, încă, albia Argeșului. Și muntele 
se împotrivea, din tavan curgea apă, de 
jos se înălța ceața prafului de la perfo
ratoarele minerilor, pereții laterali făceau 
presiuni...

Un vizitator spunea că amețești nu
mai cînd te uiți la bolta uzinei. Oamenii 
lui Cismadi n-au amețit, iar specialiștii loniță MARIN

Alte sute de tone de beton înalță barajul Hidrocentralei „16 Februarie"-
Argeș Foto : Gh. Vințilă
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Colectiviștii și mecanizatorii din raio
nul Galați lucrează intens la însilozarea 
furajelor. In fiecare gospodărie un mare 
număr de colectiviști cu tractoare, re
morci, tocători, însilozează porumb, iar
bă de Sudan, vreji de legume și dife
rite ierburi.

In aceste zile, la gospodăria co
lectivă din comuna Șivița, carele încăr
cate cu furaje sosesc unul după altul în 
apropierea grajdurilor unde au fost ame
najate silozurile. Aici, două tocători sînt 
folosite fără întrerupere, un tractor pre
sează nutrețul tocat, zeci de colectiviști 
lucrează la acoperirea silozurilor umplu
te. Inginerul zootehnist Ion Petrescu, care 
supraveghează întreaga activitate, ne-a 
informat că de asigurarea furajelor se 
ocupă în acest an o brigadă specială 
formată din 120 de colectiviști. Pentru 
campania de însilozare conducerea gos
podăriei a repartizat brigăzii 100 de ate
laje și do.uă remorci. Pînă acum au fost 
însilozate aproape 1 800 de tone de fu
raje. Pentru păsări și porci se pregătește 
un nutreț special format din dovleci, po
rumb verde și lucernă însilozate împreună. 
Deoarece numărul animalelor a cres
cut simțitor în acest an ajungînd la 1 200 
taurine, din care 400 vaci și juninci, 3 000 
de oi, aproape 500 de porci și mai mult 
de 10 000 de păsări, colectiviștii s-au 
îngrijit să asigure și alte furaje. Mai mult 
de 700 de tone de fîn de lucernă și 
borceag au fost- balotafe și depozitate 
cu grijă în apropierea grajdurilor; s-a 
adunat o mare- cantitate, de pleavă, paie 
și vreji de mazăre. Acum,- pe costișa de 
la Mălăiești se cosește pentru fîn iarba 
de Sudan de pe 30 de hectare. La aceas
tă gospodărie, ca și la Pechea, Indepen
dența și Liești, animalele sînt hrănite ra
țional. La G.A.C. Șivița, masa verde de 
porumb și lucernă esfe administrată va
cilor numai pe bază de cîntar. Celelalte 
animale sînt la pășune în lunca Brafe- 
șului.

Aceeași preocupare pentru asigurarea 
furajelor am înfîlnit-o și la gospodăria 
colectivă „11 Iunie 1948" din comuna 
Pechea. Brigada specială pentru asigu
rarea furajelor condusă de Paraschiv 
Mușat este ajutată în această perioadă 
și de celelalte brigăzi de cîmp. Colecti
viștii au pregătit aproape 2 600 tone de 
siloz format din porumb, lucernă, iarbă 
grasă și diferite ierburi recoltate de pe 
taluzele teraselor cu viță de vie. In a- 
ceastă acțiune s-au evidențiat Alecu Petcu, 
Ion Toia, Ivașcu Oană și mulți alți co
lectiviști.

Peste tof pe unde am trecut, la gos
podăriile colective din .‘Vameș, Frumu- 
șița, Tudor Vladimirescu, ca și la Inde
pendența, Tulucești și Ivești, colectiviștii, 
organizați pe echipe și brigăzi, lucrează 
la însilozatul furajelor. Bine este orga
nizată munca și la gospodăria colectivă 
din comuna Braniștea. La recoltat și 
transportat participă toate brigăzile de 
cîmp, iar la tocatul porumbului și aco
perirea gropilor lucrează, prin rotație,

și de Paul Crișan și Ion Olănescu de 
la secția de

Colectivul
strucții Crișana a executat de la în
ceputul anului un volum de lucrări 
la construcțiile social culturale și , lo
cuințe muncitorești cu aproape 20 la 
sută mai mare decît în perioadă co
respunzătoare a anului trecut. în acest 
timp au fost terminate și date în fo
losință 600 apartamente, față de 171 
cît prevedea planul. Pe o serie de șan
tiere cum sînt cele din Oradea, Beiuș, 
dr. Petru Groza, Aleșd, Nușfalău și al
tele, unde s-a extins metoda lucrului 
pe brigăzi cu plata în acord global și 
s-a organizat munca în două schim
buri, au fost terminate unele obiec
tive cu cîte 60—120 zile mai devreme.

T. FODOR Clujul întinerește

V. PANAIÏESCU
Tîrgoviște

Din concursul Scînteii „Pentru cea mai bună fotografie"

care au recepționat lucrarea, i-au dat ca
lificativul : „Foarte bună".

A urmat apoi, cronologic, construirea 
din beton a grinzilor podului rulant, be- 
tonarea pereților laterali.

Acolo unde se înfîlnesc cele patru 
„mîrieci" pe unde trece apa din turbine, 
în camera de liniștire ca să pornească 
apoi prin galeria de fugă este o îmbi
nare de arcuri și de unghiuri, afif de 
măestrită încît poți să crezi că aici și-au 
dat întîlnire stilul gotic cu cel maur, cu 
cel bizantin. Treabă inginerească, treabă 
de mineri care au lucrat cu perforatorul 
și cu fîrnăcopul, treabă de betoniști care 
au lucrat cu vibratorul și cu mistria, dar 
lucrare de artă.

în momentul de față, betoniștii de la 
centrala subterană toarnă fundațiile turbi
nelor. în pauza de prînz, Cismadi Mihai 
își rotește de jur împrejur mîna ca să 
ne arate bolta, pereții, galeria de acces, 
camera transformatorilor: „Peste 10 000 
m c beton am turnat aici".

Are 31 de ani și în urmă o asemenea 
lucrare... Și cei 43 de oameni din bri
gadă nu vor trebui 
aripi din șindrilă ca în legenda meșteru
lui Manole. în curînd își vor lua zborul 
pe alte șantiere, să înfăptuiască alte mi
nuni...

să-și confecjioneze

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Un calcul recent privind eco
nomiile realizate la Uzina meca
nică din Tr. Severin, prin aplica
rea inovațiilor maistrului Marian 
Bîrlan, se ridica la 1 100 000 lei. 
De atunci oamenii l-au numit 
„milionarul“ uzinei. Și pe bună 
dreptate.

Drumul maistrului Bîrlan spre 
milion a început cu mulți ani în 
urmă, cînd a realizat prima îm
bunătățire tehnică. Aceasta i-a 
dat încredere, l-a îndemnat să 
caute soluții practice pentru 
mărirea randamentului mașini
lor, ușurarea efortului fizic, 
îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost. 
El a conceput un dispozitiv de 
tras țevi despicate pentru borde- 
luit rama interioară a bocăpor- 
ților la șlepurile de 1 000 tone, 
care a adus întreprinderii econo
mii anuale în valoare de 148 000 
lei.

Neobosit, perseverent, a găsit și 
alte soluții practice și economi
coase. Pentru curățatul ruginei la 
construcțiile metalice executate 
în uzină, se foloseau perii care 
costau 32,75 lei bucata și du
rau doar 15 minute. Bîrlan a con
fecționat perii mult mai rezisten
te, care costă numai 7,27 lei bu
cata. Economiile : peste 400 000 
lei.

Multe îmbunătățiri tehnice a 
realizat în colaborare cu alți to
varăși de muncă, ca inginerul 
Victor Teodorescu, tehnicianul 
Ion Robit, inginerul Gheorghe 
Rupă, sculerul Gheorghe Ghiață 
și alții. Cu cîtva timp în urmă 
a prezentat, împreună cu ingine
rul Gheorghe Rupă, proiectul 
unui dispozitiv de tăiat adaosele 
de la prelucrare pentru semisu- 
porții de la arcurile vagoanelor. 
Prin noul procedeu se obțin eco
nomii în valoare de 340 0Q0 lei.

Pentru realizările obținute, 
maistrul Bîrlan a fost distins cu 
Ordinul Muncii clasa IlI-a și se 
bucură de 
lectivului. 
54 de ani. 
ne-a spus, 
prinderii 
milion".

Iloi, tovarășii săi de muncă, îi 
dorim din toată inima succes în 
această pasionantă căutare a 
noului.

stima și prețuirea co- 
Acum, el împlinește 
„Pînă ies la pensie, 

vreau să aduc între- 
economii de încă un

Arisflcă BĂGHINĂ 
lăcătuș
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în ziarul „Scânteia" nr. 6360 cîțiva constructori din cadrul Trustului 

regional Bacău au relatat fapte mai semnificative din experiența acu
mulată în construcția de locuințe. Publicăm în continuare alte aspecte 
din experiența acestui trust, precum și a colectivului de proiectanți din 
cadrul Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare a construcțiilor 
Bacău.

Sarcina noastră nu este numai de 
a construi repede, ci, îndeosebi, de a 
da în folosință apartamente bine e- 
xecutate, frumoase și cu un grad de 
confort ridicat. Iată cum asigură co
lectivul grupului nostru de șantiere 
lucrări de calitate tot mai bună.

Unul din factorii de seamă care 
contribuie la ridicarea continuă a 
calității lucrărilor este pregătirea 
profesională a cadrelor, creșterea e- 
xigenței lor față de exercitarea co
rectă a meseriei. Calificarea și ridi
carea calificării muncitorilor consti
tuie una din principalele preocupări 
ale conducerii grupului, ale fiecărui 
șef de șantier și maistru. Au func
ționat și sînt programate în conti
nuare o serie de cursuri de califica
re și ridicare a calificării, cuprin- 
zînd aproape 300 muncitori. Pentru 
un grup de 80 muncitori, care urmau 
să lucreze la blocurile executate cu 
cofraje glisante, s-a organizat un 
curs de specializare, predîndu-se o 
serie de noțiuni legate de această 
metodă. Buna pregătire profesională 
a muncitorilor pentru cofraje gli
sante s-a reflectat în lucrările cali
tativ superioare executate pe șantie
rul de locuințe din str. Bernat An
drei. Și trebuie spus că era pentru 
prima oară cînd s-au folosit cofraje
le glisante la Bacău.

Un mare accent am pus pe extin
derea metodei de predare-primire a 
lucrărilor pe faze, între echipe, 
acest fel, echipa care primește 
crarea este direct interesată în 
privește calitatea, deoarece în 
contrar ea este obligată să execute 
remedierile respective. Această me
todă este extinsă pe toate șantie
rele.

In vederea ridicării nivelului ca
litativ al lucrărilor, controlul tehnic 
de oalitate a fost întărit cu cadre 
competente. Controlorii sînt tot 
timpul în mijlocul muncitorilor pe 
șantiere, verificînd cu minuțiozitate 
fiecare lucrare pe fazele impuse de 
procesul tehnologic. Cu deosebită a- 
tenție se urmăresc lucrările de re
zistență, cele ascunse și de finisaj. 
In scopul ridicării eficienței controa
lelor efectuate pe șantiere, condicile 
în care se înscriu observațiile și de
ficiențele constatate, măsurile ce se 
cer luate au fost restituite fiecărui 
șantier. In felul acesta se poate ur
mări operativ executarea la timp a 
deficiențelor sesizate cu prilejul ve
rificărilor făcute.

O metodă folosită 
și care s-a dovedit 
este organizarea de 
pe șantiere. Ele sînt organizate pe
riodic, cu anumite teme precise, pe 
un singur șantier sau pe toate deo
dată. Cei care fac raidul — cadre 
tehnice din conducerea grupului, 
tehnicieni, maiștri, șefi de servicii

In 
lu
ce 

caz

în ultimul timp 
foarte eficientă 
raiduri-anchetă

pe 
Și 

de 
în

realizat acest ansamblu cu 367 a- 
partamente. Magazinele sînt des
prinse și amplasate în fața blocu
rilor turn.

Compus pe baza unor principii ur
banistice noi, complexul de locuințe 
din Piața gării vine să asigure loca
tarilor condiții cît mai bune de 
confort. Crearea celor două intrări 
(principală și de serviciu), ascensoa- 
rele, tuburile colectoare de gunoi cu 
legătură directă afară, anexele de 
gospodărire și administrație pe fie
care bloc, parasolariile la ferestre, 
antenele colective de radio și televi
ziune prevăzute — sînt numai cîteva 
din îmbunătățirile care aduc
mentul nou, practic și util în noul 
ansamblu. Apartamentele de una, 
două sau trei camere, elaborate pe 
baza unui partiu propriu în cadrul 
D.S.A.P.C. Bacău, se bucură de toa
te utilitățile necesare avînd și un 
finisaj deosebit. Menționăm în mod 
special că în condițiile de cost pre
văzute s-au creat la apartamentele 
de o cameră, băi, bucătării, vestibul 
și celelalte anexe de dimensiuni nor
male ca și la apartamentul de două

ele-

etc. — organizează scurte discuții 
șantiere, arătînd cele constatate 
măsurile ce trebuie luate. Modul 
efectuare a recepției lucrărilor 
vederea predării către beneficiar
contribuie în mare măsură la ridi
carea calității lucrărilor și la lichi
darea remedierilor, care apăreau ca 
anexă a procesului verbal de recep
ție. Cu cîteva zile înainte de a se 
convoca recepția pentru obiectivul 
ce urmează a fi predat, se face o 
prerecepție la oare participă orga
nele C.T.C., organele tehnice ale 
grupului și ale șantierului respectiv.

Ca urmare a măsurilor luate și

camere, ceea ce reprezintă un con
fort sporit. Rezolvarea plastică a fa
țadelor, proporția, distribuția mate
rialelor și unitatea coloristică se în
scriu pe linia unor exprimări ce im
primă o notă nouă și personală no
ilor edificii. Soluțiile constructive a- 
daptate — cofraje glisante, planșee 
preturnate — au permis constructo
rului un ritm rapid de execuție. Din- 
tr-o analiză judicioasă a spațiului 
din subsolul creat datorită adîncimii 
de fundare s-a creat, fără a depăși 
valorile aprobate, pe fiecare bloc cîte 
cinci garaje auto și opt-zece boxe 
pentru motociclete. Este un alt ele
ment nou, strict necesar în rezolva
rea ansamblurilor noastre urbanis
tice.

Preocupările noastre nu s-au oprit 
aici. în proiectarea unui nou ansam
blu de circa 4 000 apartamente în 
orașul Bacău colectivele noastre de 
proiectanți caută să rezolve noi ele
mente de confort, amenajări exteri
oare deosebite, alei largi asfaltate, 
împodobite cu flori, arbuști, vase 
ornamentale de ceramică și alte do
tări. Pentru aceasta va trebui să ne 
organizăm munca mai bine, să întă
rim simțul de răspundere pînă la 
ultimul proiectant, să colaborăm și 
să împrumutăm din experiența îna
intată a altora, să găsim metodele de 
muncă cele mai corespunzătoare.

Ing. Ștefan CICHI 
director tehnic 
al D. S. A. P. C.-Bacău

Un grup de constructori fruntași de pe un șantier din Bacău, care concretizează pe teren ideile proiec- 
tanților și arhitecțiior (de la stînga la dreapta) : Dumitru Radu, fierar-betonist, Ioje Șchiopu, șef echipă 
dulgheri, Gheorghe Victor, șef brigadă mozaicari, Traian Breahnă, șef echipă zugravi. Dumitru Salichi, șef 
echipă. Anton Cazacu, linolist. Constantin Hodină, șef brigadă montaj prefabricate, Vasile Georgescu și 

Fiorea Leonache, instalatori Foto : Gh. Frunză
îndeosebi a raidurilor, graficele de 
execuție sînt respectate, numărul re
medierilor și refacerilor de lucrări 
s-a redus simțitor. Majoritatea 
blocurilor date anul acesta în folo
sință au primit la recepție califica
tive bune și foarte bune. întregul co
lectiv de muncitori, ingineri și teh
nicieni din cadrul grupului nostru 
depune toate eforturile ca și în con
tinuare rezultatele ce vor fi obți
nute să marcheze noi progrese 
ridicarea calității lucrărilor.

Ing. Aurel ENICĂ 
Grupul de șantiere nr. 1 
Bacău

în

Sarcina de a proiecta și construi 
mai mult, mai repede, mai ieftin și 
mai bine nu a fost prea ușoară pen
tru tînăra noastră organizație de 
proiectare. Pornind de la acel sis
tem de „plombe“ folosit în anii 1957- 
1959, construite fără un plan de sis
tematizare, cu un confort relativ re
dus, în următorii ani s-a trecut la 
o etapă nouă — aceea a reconstruc
ției orașelor Bacău și Roman după 
planuri de sistematizare aprobate, 
încep să-și facă apariția ansambluri 
de locuințe tot mai frumoase, mai 
confortabile.

Căutarea permanentă de noi solu
ții adecvate ce începe să caracteri
zeze colectivele noastre de proiecta
re au făcut ca noile blocuri și an
sambluri să prezinte elemente de 
confort sporite. Suprafețele locuibile 
ale apartamentelor de 2 camere au 
crescut la 29—30 mp, bucătăriile 
și-au căpătat dimensiunile normale, 
secțiunile folosite au căutat să a- 
sigure luminarea și ventilarea di
rectă a băilor, uscătorii grupa
te ; balcoanele și logiile comple
tează linia arhitecturală modernă a 
blocurilor, precum și un confort spo
rit locatarilor. Introducerea încălzirii 
centrale contribuie, de asemenea, la 
creșterea gradului de confort al a- 
partamentelor. Jaluzelele de la fe
restre au dat un aspect organizat, 
frumos, fațadelor din centrul orașu
lui Bacău. Gradul de finisare — la 
care buna colaborare și înțelegere 
cu constructorul își spune tot mai 
mult cuvîntul — folosirea unor ma
teriale noi, mai rezistente, au con
dus la obținerea unor lucrări supe
rioare. Ansamble mari au început să 
apară și în orașul Roman — în car
tierul Anton Pann.

Pe noi, proiectanții, ne-a bucurat 
acea întrecere spre „mai bine“ care 
s-a înfiripat în rîndul constructo
rilor, acea tendință a fiecărui șef de 
șantier de-a executa exemplar lu
crările pe șantierul său. Și este îm
bucurător că această întrecere nu s-a 
oprit, ci continuă și în momentul 
de față cu o intensitate sporită. Pen
tru noi, proiectanții, aceasta consti
tuie un factor mobilizator, o pre
ocupare continuă de a găsi noi so
luții și rezolvări în scopul unui grad 
de confort cît mai ridicat.

în aceste condiții, ajutați și de re
zultatele unor consfătuiri cu locata
rii, organizate de comitetul regional 
de partid, am trecut la o nouă etapă 
în proiectarea construcțiilor de locu
ințe. Linia tot mai modernă a blo
curilor (colorit viu, care să imprime 
ansamblurilor de locuințe un suflu

tineresc, vesel, optimist), folosirea li
nei arhitecturi caracteristice etapei 
noastre rapide de dezvoltare a ora
șelor au făcut posibilă crearea unor 
cartiere moderne în orașele Bacău, 
Roman, Bicaz, Adjud, Comănești, 
Moinești.

Soluții constructive noi, ca pano
uri mari prefabricate, folosirea pe 
scară tot mai largă a planșeelor pre
fabricate, cofrajele glisante vin în 
ajutorul constructorului pentru obți
nerea unei productivități sporite, 
pentru asigurarea la timp a dării în 
folosință a apartamentelor. Se expe
rimentează în Bacău (ansamblul de 
350 apartamente din Parcùl Libertă
ții) — în deplină colaborare cu con
structorul — apartamente cu 3 ca
mere, din care două avînd un pe- 
rete-mobilă glisant. Aceasta oferă 
locatarului un plus de confort prin- 
tr-o perfectă organizare a mobilei, 
un plus de spațiu rezultat din a- 
ceasta (paturi rabatabile) precum și 
posibilitatea folosirii spațiului — 
dormitor și cameră de zi — după 
nevoie.

Arhitecții noștri au fost preocu
pați și de găsirea unor secțiuni ale 
unor blocuri în care să se obțină un 
grad de decomandare a camerelor la 
vestibul de 100 la sută pentru apar
tamentele de două camere. Blocurile 
cu parter și 4 etaje sînt executate 
în soluție de cofraje glisante pe str. 
Bcrnath Andrei — metodă aplicată 
pentru prima oară în țară la con
strucții cu puține nivele. Realizarea 
unui vestibul de dimensiuni mărite 
oferă locatarilor posibilitatea multi
plă a folosirii lui. Prin utilizarea la 
acest ansamblu a materialelor de 
placaj — cărămidă și ceramică —
lături de tencuieli rezistente de tera- 
sit, armonizate coloristic — se va 
îmbogăți arhitectura orașului Bacău.

Sosind cu trenul la Bacău întreză
rești de departe trei siluete înalte, 
argintii, ce apar și se desprind din 
ce în ce mai clar, deasupra pro
filului unui oraș, care pînă nu de 
mult nu îndrăznea să clădească decît 
construcții modeste cu parter, parter 
și etaj, iar în ultimă etapă parter și 
patru etaje. în proporții mărețe, în 
frumusețea și eleganța lor; în ima
ginea deosebită pe care ți-o sugerea
ză din multe puncte îndepărtate ale 
orașului, blocurile înalte parter și 
nouă etaje din actuala Piață a gării 
vin să imprime cu mult curaj și la 
Bacău noua etapă de dezvoltare a 
construcțiilor de locuințe — dezvol
tarea pe verticală. Este expresia 
hărniciei și spiritului creator al pro- 
iectanților și constructorilor care au

a-

Fiorea Leonache, instalatori

O primă sarcină, care se pune în 
fața unui maistru — și nu de mică 
importanță — este cunoașterea pre
cisă a ceea ce are de făcut. în cali
tate de maistru principal, caut ca o 
dată cu primirea documentației s-o 
studiez temeinic și să sesizez even
tualele omisiuni sau nepotriviri. 
După aceasta, în baza planului de 
situație primit, întocmesc proiectul 
de organizare și trec la executarea 
lucrărilor pregătitoare. Mai concret, 
iată cum am lucrat la blocul C 2 :

Pe baza proiectului studiat și a 
termenului de dare în folosință a 
blocului, am întocmit un grafic pe 
faze de lucrări. în funcție de aceasta 
am stabilit numărul de muncitori 
necesari pe toată perioada execuției, 
ținînd seama de sarcinile fizice și 
valorice care trebuiau executate 
lunar. Pentru buna desfășurare a 
lucrurilor, sarcinile de plan au fost 
repartizate pe fiecare echipă în par
te. Am ținut seama însă de numărul 
de muncitori din fiecare echipă, 
precum și de pregătirea lor profe
sională. Graficele de execuție sînt 
urmărite zilnic, luînd operativ mă
suri pentru înlăturarea eventualelor 
deficiențe. Și efectul practic s-a vă
zut. La blocul C 2 din Piața gării, cu 
parter și 9 etaje, am început la 1.0 
martie montarea planșeelor prefa
bricate. în acea perioadă, la blocu
rile CI și C 3 erau executate tencu- 
ielile interioare, pardoselile, instala
țiile și o parte din zugrăveli și vop
sitorii. Pînă la urmă, blocul pe ca
re-1 executam a fost dat în folosință 
numai cu 8 zile mai tîrziu decît 
blocurile C 1 și C 3.

Mă îngrijesc în permanență ca 
fiecare echipă să aibă asigurat front 
de lucru. Munca echipelor este ana
lizată zilnic după terminarea pro
gramului, luîndu-se imediat măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor semna
late în ziua respectivă. Caut să co
mand din timp materiale, urmăresc 
felul cum sînt aprovizionate puncte
le de lucru, cum sînt asigurate cu 
utilaje și mijloace de transport.

în centrul atenției maistrului stă 
controlul permanent asupra calității 

■ lucrărilor executate. Mi-am dat sea
ma că, efectuînd un control siste
matic pe faze și ajutînd pe muncitori 
la timp, calitatea lucrărilor se îm
bunătățește mult. Lucrările execu
tate la blocul C 2 au fost mult a- 
preciate de comisia de recepție și de 
cei care locuiesc acum în apar
tamente. A fost mult îmbunătățit 
finisajul prin executarea zugrăveli
lor din holul de la parter și la etajul 
I, cu ștucatură de ipsos în jocuri de 
culori. Pereții au fost executați în 
nuturi verticale și colorați în mai 
multe nuanțe. La 21 apartamente 
s-au montat ca pardoseli covoare 
din PVC. Glafurile exterioare din 
tablă de la ferestre au fost înlocuite 
cu glafuri mozaicate, care sînt mai 
frumoase și rezistente.

Echipele cu rezultate mai slabe, 
atît în ce privește randamentul, cît 
și calitatea, sînt ajutate în perma
nență. în afară de aceasta, ne preo
cupăm de însușirea a tot ce e nou în 
construcții, înțelegînd că numai așa 
putem obține rezultate tot mai bune.

Ilie RELEA 
maistru principal

viața muzicianul,
de Ion DUMITRESCU 

maestru emerit al artei din R.P.R., 
președinte al Uniunii Compozitorilor

acti- 
mîn- 
miș-

S-a stins din 
strălucitul șef de orchestră și acti
vistul pe tărîmul culturii noastre, 
artistul poporului George Georgescu. 
Din coloana de onoare a muzicii ro
mînești dispare un reprezentant de 
seamă, cu a cărui prezență și 
vitate, cu ale cărui succese ne 
dream și se mîndrea întreaga 
care muzicală contemporană.

Prin moartea lui, muzica romî- 
nească e lipsită de unul dintre slu
jitorii ei devotați, de un artist su
perior, de un educator al gustului 
pentru frumos, pentru creația mari
lor compozitori clasici și contempo
rani, de un animator al vieții și ac
tivității muzicale înfloritoare pe care 
o cunoaște țara noastră în ultima 
vreme.

Am pierdut un muzician de seamă 
al epocii noastre, am pierdut un di
rijor din cei care nu se nasc des. 
Timp de peste 40 de ani, bagheta lui 
George Georgescu a deschis publi
cului porțile fermecate ale muzicii 
mari, adevărate. Ne-a entuziasmat 
întotdeauna și am aplaudat cu toții 
fiecare apariție a lui George Geor
gescu pe scenele sălilor noastre de 
concert, după cum ne-au bucurat și 
am aplaudat succesele dobîndite 
peste hotare de acest reprezentant 
eminent al marilor înzestrări artis
tice ale poporului romîn. Legat de 
țara și de poporul său, s-a ținut ne
clintit la datorie o viață întreagă, 
punîndu-și tot talentul, toată expe
riența și energia, cu pasiune tine
rească, în slujba dezvoltării muzicii 
romînești și a ridicării prestigiului ei 
pe plan internațional.

Ucenic al unor mari muzicieni și 
continuator strălucit al bunelor tra
diții ale muzicii, George Georgescu 
a rămas slujitor consecvent al lu
crărilor cu puternic conținut emo
țional, al capodoperelor muzicii 
universale, pe care s-a străduit și 
a reușit să le interpreteze în formă 
măiastră, cu stil și personalitate.

Urmînd lui Eduard Wachman și 
Dimitrie Dinicu, vrednicii înaintași 
și pionieri ai activității dirijorale la 
noi, din 1920 — de la înființarea Fi
larmonicii — și pînă astăzi, necedînd

oboselilor și vîrstei, neprecupețind 
eforturile unei profesiuni de mare 
tensiune, George Georgescu a urcat 
întotdeauna la pupitru cu vigoarea, 
calmul și prestanța marilor șefi de 
orchestră, din familia cărora făcea 
parte.

Concepția, intuiția muzicală, fine
țea, forța, căldura, gestul expresiv 
și elegant — arta înaltă a dirijoru
lui romîn a impus peste tot. Alături 
de George Enescu, George Geor
gescu a purtat faima artei inter
pretative romînești peste hotare, 
într-o vreme cînd eram prea puțin 
cunoscuți, în acest domeniu.

Viața și activitatea lui George 
Georgescu se leagă și se împletește 
strîns, de la început și pînă la sfîr- 
șit, cu activitatea și evoluția Filar
monicii noastre, prima orchestră 
simfonică a țării. De numele lui se 
leagă și afirmarea Operei romînești, 
al cărui dirijor și director a fost o 
vreme, îmbogățirea repertoriului ei 
cu lucrări reprezentative. A dirijat 
și alte formații muzicale din Capi
tală și provincie, a condus nu
meroase turnee în orașele țării, a 
fost prezent în fruntea Filarmonicii 
la concertele date în marile între
prinderi. Mii și zeci de mii de oa
meni au putut cunoaște datorită lui, 
în interpretări de înaltă clasă lu
crări fundamentale ale muzicii uni
versale.

întotdeauna și cu dragoste George 
Georgescu s-a aplecat asupra parti
turilor compozitorilor romîni, con
tribuind prin măiestria și exigența 
sa la dezvoltarea creației noastre 
muzicale.

Sub bagheta lui au concertat la 
noi în țară artiști ca Stravinski, Ca
sals, Bartok, Cortot, Thibaud, Sauer, 
Gieseking, Rubinstein, Kempf, Bak- 
haus, Oistrah, Menuhin, Brailovski, 
Mainardi, Hubermann, Piatigorsky, 
Arrau, Richter, ca să nu menționez 
decît pe cei mai renumiți — precum

și cei mai de seamă artiști romîni 1 
George Enescu, Dinu Lipatti, Made-« 
leine Cocorăscu, Aurelia Cionc- ; 
Nadia Kebab, Teofil Demetriescu, 
Florica Cristoforeanu, George Fo-i 
lescu, Constantin Stroescu, Nicu- 
lescu-Basu, Silvia Șerbescu, Maria 
Fotino și pînă la generația din care 
fac parte Valentin Gheorghiu, Ion 
Voicu, Radu Aldulescu.

Din multele turnee întreprinse 
în orașele Europei și în Ame* 
rica a adus țării prestigiu și simpa
tiile oamenilor de pretutindeni« 
George Georgescu a contribuit prin 
activitatea sa la situarea Capitalei 
țării noastre alături de cele mai imn 
portante centre muzicale europene«

Cu înțelepciune și răbdare, el a 
crescut și educat la Filarmonica din 
București generații de artiști instru
mentiști, care au ridicat calitatea or-« 
chestrei romînești la nivelul celor 
mai bune orchestre din lume, așa' 
cum a fost apreciată în numeroasele 
turnee peste hotare desfășurate sub 
conducerea sa.

în anii Republicii, George Geor
gescu s-a aflat în primele rînduri« 
alături de cei mai valoroși oameni 
de artă și cultură din țara noastră, 
desfășurînd o activitate susținută ca 
șef de orchestră, director al Filar
monicii, președinte și membru al 
juriilor în concursul Enescu și în 
alte concursuri internaționale, pre
ședinte al Consiliului muzicii — 
peste tot unde competența și presti
giul de care s-a bucurat întotdeauna, 
îl solicitau.

înaltele distincții pe care le-a 
primit în acest timp sînt răsplata 
contribuției pe care a adus-o la în
florirea vieții muzicale și a cultu
rii noastre noi. Lungul șir de suc
cese și înfăptuiri artistice de înaltă 
calitate, la care se adaugă dovezile 
dragostei față de muzica romînească, 
justifică sentimentul legitim de re
cunoștință pentru ceea ce a realizat 
în timpul unei vieți bogate în în
făptuiri remarcabile, profunda du
rere și regretul amar pe care-1 sim
țim la această despărțire, dar și con
vingerea adîncă pe care o avem că 
nu-1 vom uita niciodată.

măsură evitate. Din unele pachete, 
însă, ca cele expediate de între
prinderea Poligraiică din Cluj, se 
mai întîmplă să lipsească manuale..

se asigura tuturor școlilor numărul 
necesar de volume. Coletele cu ma
nuale sînt bine ambalate, deterio
rările de orice fel fiind astfel în marePLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). —

între 1 și 10 august, manualele care decurgă în condiții bune, centrele 
se distribuie în mod gratuit elevilor , 
din clasele I—VIII au fost trimise .
la toate școlile din Ploiești și din ■ 
regiune. Folosind judicios toate 
mijloacele de transport de care 
dispun și respectînd graficele 
livrare, unitățile cooperației 
consum din raioanele Cislău, 
iești, Tîrgoviște, Mizil, Teleajen 
prin intermediul cărora se difuzea
ză cărțile la sate, au expediat ma
nualele pentru fiecare școală în 
parte.

lare destinate claselor IX—XI să

de 
de 

Plo- 
ș.a..

★
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

Pentru ca vînzarea manualelor șco-

de librării și difuzare a cărții din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră au amenajat în fiecare librărie 
standuri speciale, vitrine, au întoc
mit panouri de popularizare. Tot
odată, s-au lüat măsuri pentru o cît 
mai bună coordonare a acțiunii de 
difuzare a manualelor pentru clase
le I—VIII. La 10 august a început în 
întreaga regiune expedierea la 
școli a pachetelor de manuale, 
pentru ca în prima zi de cursuri să 
fie împărțite gratuit elevilor. Li
vrarea se face pe bază de grafice 
pentru a se evita aglomerația și a

- In
an 

fosi

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). 'j 
vederea deschiderii noului 
școlar, în regiunea Argeș au 
luate o serie de măsuri pentru ter
minarea noilor construcții școlcțre, 
a reparațiilor curente necesare în 
școli, precum și pentru apro
vizionarea cu manuale, combus
tibil, material didactic. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
asigurării necesarului de unifor
me atît pentru școlarii de la 
orașe cît și pentru cei de la sate, 
Pînă în prezent, în rețeaua corner-

cială a O.C.L. există aproape 10 000 
de. uniforme, majoritatea magazine
lor avînd raioane amenajate anu
me pentru vînzarea lor. 20 000 uni
forme școlare au fost trimise maga
zinelor sătești ale cooperației de 
consum. Din păcate, la această 
dată se mai află în depozit neli
vrate unităților de desfacere peste 
3 000 de uniforme. Nu toate maga
zinele și unitățile comerciale din 
regiunea Argeș s-au îngrijit de asi
gurarea tuturor taliilor și mărimilor 
cerute de cumpărători.

Cum e VREMEA

. (16; 18,15; 
12,30; 15,30; 
16; 10; 20). 
(9; 11; 13;

12; 14; 16; 
vară : Bu- 

orele

„Herăstrău“):
20). Teatrul satiric muzical 
(în sala .,Savoy“): 
(orele 20). Circul de 
circ (orele 20).

TEATRE : Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la teatrul de vară din parcul 

■Cezar și Cleopatra (orele 
,,C. Tănase" 

Carnaval Ia Tunase 
stat : Sărbătoare Ia

: Moral ’63: Bucu- 
17; 19; 21), Caipați 
20,30); Singurătatea

Muzeul satului 
din București este 
vizitat în aces
te zile- de sute 
și mii de turiști 
din țară și de pes
te hotare. în afară 
de exponatele o- 
riginale ale mu
zeului, vizitatorii 
pot vedea aici un 
lucru oarecum 
neobișnuit. Pe o 
tufă de liliac, care 
își desface petale
le doar în luna 
mai, au înflorit 
acum zeci și 
zeci de flori. Un 
capriciu al natu
rii ? Nu. Acest li
liac înflorit este 
rodul muncii hor
ticultorului Gh. 
Grosu. El a făcut 
vreme de 17 ani 
numeroase expe
riențe. Printre a- 
cestea se numără 
și obținerea lilia
cului care înflo
rește toamna, 
această tufă 
liliac a altoit 
mai puțin de 
soiuri de liliac 
diferite culori, 
nuanțe și parfu- 
muri. Liliacul, pe 
care se pot vedea 
flori albe, roz pal. 
violet, roșu des
chis, albastru-ar- 
gintiu, mov, violet închis, va înflori 
toată luna septembrie pînă la sfîr
șitul lui octombrie. De altfel, pe 
toate ulițele acestui sat din Bucu-

rești, vizitatorii pot admira bogata 
podoabă florală realizată cu migală 
de Gheorghe Grosu, un pasionat al 
meseriei sale.

CINEMATOGRAFE 
rești (9; 11; 13; 15;
(10; 12; 14; 16; 18,15; _____ „ ........ ..
alergătorului de cursă lungă : Patria (19; 
12,45; 15,30; 18,15;- 21), Capitol (10: 12,30; 
15; 17,45; 21 — )a grădină orele 19,30), Au
rora (10; 12,15; 14.30; 16,45; 19 - la gră
dină orele 20,30). Brațul nedrept al le
gii : Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare orele 19,45), Luceafărul (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). Rîul 
negru: Adesgo (15,30; 18; 20,30). Rebelul 
magnific : Melodia (9.30; 11,45; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Modern- (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20). Madame Sans-Gêne, ci
nemascop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Victoria (10; 12 ; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucegi (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30 — la grădină — orele 19,30). 
La strada ; Central (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
18,30; 20,45), Cotroceni (16; 18,15; 20,30). 
Pagini de istorie — Romînia, orizont ’64: 
Lumina (10; 12,45; 1G; 19). Unde-i gene
ralul ? Union (16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 
18 — la grădină — orele 20). Program 
pentru copii : Doina (orele 10 dimineața), 
întuneric în plină zi : Doina (11,30; 13,45: 
16; 18; 20,30), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Giulești (9; 12; 15; 18; 21), Flo- 
reasca (10,30; 15; 18; 21). Cerul și mocirla
— Șase fabule și un struț: Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Doi colonei : în
frățirea între popoare (10; 16; 18,15; 20,30). 
Zile de fior și rîs : Cultural
20.30) . Bărbații: Feroviar (10; : 
18; 20,30), Flamura (10; 12; 14; 
împușcături în ceață : Dacia 
15; 17; 19; 21), Miorița (10; : 
18,15; 20,30). Un suris în plină 
zești (15,30; 17,30 — la grădină 
20). Ocolul pămîntului în 80 de zile — ci
nemascop (ambele serii) : Crîngași (16;
19.30) . Primul troleibuz : Grivița (10; 12; 
16; 18; 20), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Sechestratul din Altona : Flacăra 
(14; 16,15; 18,45; 2Ï), Volga (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Grădina Vitan (Calea Dudești
— orele 20,15). Kozara : Vitan (16; 18,15;
20.30) , Popular (15,30; 18; 20,30). Comisa
rul : Munca (15; 17; 19; 21), Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Domnul Topaze — cinema
scop : Arta (16; 18,15; — la grădină —

orele 20). M-am îndrăgostit la Copenhaga: 
Moților (15; 17; 19 — la grădină — orele 
20,15). Căliți în foc — cinemascop: Co- 
lentina (16: 18; 20). Locotenent Cristina: 
Rahova (15; 17; 19; — la grădină — o- 
rcle 20), Două duminici : Progresul (15,30; 
18, 20,15), Lira (15,30; 18). Inspectorul și 
noaptea : Drumul Sării (16; 18; 20), Pacea 
(16; 18: 20). Cauze drepte — cinemascop: 
Ferentari (15,30; 18; 20,30). Cu toții acasă: 
Grădina „Modern" (Sțr. 11 Iunie nr. 75 
— orele 19,30). Privește înapoi cu mînie: 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,15). Nu-i loc pentru al 
treilea : Grădina „Colentina” (Sos. Co- 
leritina nr. 84 — orele 19,30). Valsul ne
muritor : Grădina „Tomis“ (Calea Văcă
rești nr. 21 — orele 19,30). Aventurile unui 
tînăr — cinemascop : Grădina „Progre
sul" (Str. Ion Vldu nr. 5 — orele 20). Cel 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) ; Cosmos (15; 19).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru pionieri 
și școlari : însemnări din tabără. 19,35 — 
Din viața animalelor (XVI) — Viețuitoare 
cu armură. 20,00 — Emisiunea „Săptă- 
mîna“. 21,00 — Un artist acuză o lume... 
21,15 — Pentru că sînt tînără — Cîntă 
Bgrbel Wachholtz. în încheiere : Bule
tin de știri, buletin meteorologic.

Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat în 
toate regiunile țării. Cerul a fost varia
bil șl a prezentat înnourări mai accen
tuate în Banat și Oltenia. Vîntul a suflat 
în general slab, prezentînd intensificări 
pînă la tare în estul Munteniei și Dobro- 
gea, predominînd din sectorul nord-estic. 
Temperatura aerului a crescut în jumă
tatea de nord-vest a țării și a rămas sta
ționară în rest. La ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 23 grade la Măică- 
nești și 16 grade la Joseni și Intorsura 
Buzăului. In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul nord-estic. 
Temperatura maximă a atins 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 septembrie. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. înnourări parțiale se vor 
produce la sfîrșitul intervalului în sud- 
vestul țării, vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In București 
și pe litoral : Vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vînt potrivit din 
sectorul sud-estic. Temperatura în creș
tere ușoară.
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Lticrăriie Congresului internațional 
de știința solului

în preajma celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George Enescu“

Lucrările celui de-al VIH-lea Con
gres internațional de știința solului 
au continuat joi în Capitală, pe co
misii de specialitate și în ședință 
plenară. Oameni de știință partici
pant la Congres au înfățișat noi re
zultate ale cercetărilor întreprinse 
în ultimii ani în diferite țări din 
lume privind principalii factori care 
influențează direct producția agri
colă. Un grup de comunicări s-au re
ferit la dinamica apei în solurile sa
turate și nesaturate, la influența iri
gațiilor asupra regimului sărurilor 
pe diferite tipuri de sol, eficacitatea 
micro-elementelor folosite ca îngră
șăminte în raport cu condițiile pe
doclimatice, noi metode de amelio
rare și utilizare a solurilor saline în 
condiții de irigație și drenaj, forma
rea și caracterizarea solurilor de pă
dure și a celor din regiunile umede, 
geneza mineralelor și compoziția mi
neralogică a solului. Alte comunicări 
s-au ocupat de metode practice pri
vind stabilirea factorilor care deter
mină procesul de eroziune a solului. 
In cadrul unei comunicări a fost pre
zentat un aparat pentru determina
rea eroziunii eoliene a solului — de- 
flametru D.2.

în ședință plenară a fost expusă 
comunicarea în legătură cu unele 
aspecte ale metabolismului azotului 
în sol.

*
Joi dimineața grupuri de oameni 

de știință participanți la congres au 
vizitat Institutul central de cercetări 
agricole, Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea, Institutul de cercetări hi
drotehnice și Stațiunea experimenta
lă de preparate microbiologice.

Tot în cursul zilei, participanți din 
36 de țări au organizat un simpozion 
într-una din sălile Marii Adunări 
Naționale cu tema : „Activitatea en- 
zimatică din sol“.

★
Participanții la cel de-al VIII-lea

Participanții la Congres vizitează expoziția organizată in unul din holu
rile sălii Palatului R, P. Romîne

Dicționarul de
Cu ocazia celui de-al VIII-lea 

Congres internațional de știința so
lului, un colectiv de specialiști ro
mîni din cadrul Comitetului de or
ganizare al Congresului a alcătuit o 
lucrare de o deosebită importanță : 
■„Dicționarul de știința solului“ în 
cinci limbi (engleză, franceză, ger
mană, romînă și rusă) pe baza bi
bliografiei existente și a cuvintelor 
și expresiilor date de către comi
siile științifice ale Congresului.

Dicționarul cuprinde 6 452 din ex
presiile și cuvintele cele mai frec
vente legate de știința solului. El 
permite consultarea și traducerea 
lucrărilor de știință a solului, în ori
care din limbile menționate mai sus. 
De asemenea, dicționarul facili
tează munca de documentare în
tr-un prim stadiu de cercetare, fă- 
cînd accesibile și mai ușor de utili
zat publicațiile străine, tratatele, 
cărțile și revistele.

Concursul de admitere la institutele 
pedagogice de învățători

Ministerul învățămîntului comu
nică : în ziua de 25 septembrie 1964 
se va organiza concursul de admi
tere la institutele pedagogice de în
vățători cu durata de 2 ani, curs de 
zi, în următoarele localități : 
Cîmpulung-Muscel, Bacău, Arad, 
Blaj, Cluj, Oradea, Galați, Deva, 
Iași, Baia Mare, Craiova, Buzău, 
Suceava și Constanța ; Odorhei (cu 
limbile de predare romînă și ma
ghiară) ; Aiud (cu limba de predare 
maghiară) și Sibiu (cu limba de 
predare germană). La concurs se 
pot înscrie absolvenții școlilor me
dii de cultură generală, cu diplomă 
de maturitate, care nu au depășit 
vîrsta de 27 ani.

Tot în ziua de 25 septembrie 1964 
se va ține concursul de admitere 

Congres internațional de știința so
lului au asistat seara la un specta
col de folclor oferit în cinstea lor

Interesant și instructiv
în sala Palatului R. P. Romîne 

a fost deschisă cu prilejul celui 
de-al VIII-lea Congres interna
țional de știință a solului o ex
poziție in care sînt prezentate 
toate tipurile de sol din țara 
noastră, zonele de vegetație, hărți 
și diagrame, lucrări științifice de 
specialitate de la noi și din alte 
16 țări. Pentru a afla unele amă
nunte în legătură cu această ori
ginală expoziție, un redactor al 
ziarului nostru s-a adresat tov. 
prof. DAVID DAVIDESCU, mem. 
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romine.

Țara noastră prezintă o mare va
rietate de forme de relief, rocă, ve
getație. în aceste condiții naturale 
se pot găsi diferite soluri, pornind 
de la cele mai acide pînă la ceæ 
alcaline, cu conținut de elemente 
nutritive și cu caractere genetice 
diferențiate. Nu întîmplător, la cel 
de-al VII-lea Congres de știința so
lului. care s-a desfășurat la Madi
son (S.U.A.), participanții au apre
ciat că datorită și acestor condiții 
naturale este foarte potrivit ca cel 
de-al VIII-lea Congres să se desfă
șoare în țara noastră.

Comitetul romîn de organizare a 
congresului a trecut în planul de 
muncă prezentarea unei game va
riate de soluri. în această muncă au 
fost antrenate colective de cercetă
tori de la institutele de specialitate, 
care au identificat cele mai carac
teristice profile de soluri, au făcut 
analizele fizice și chimice. Totodată, 

știința solului

la institutele pedagogice de învăță
tori cu durata de 2 ani — cursuri 
fără frecvență, din următoarele lo
calități : Cîmpulung-Muscel, Arad, 
Cluj, Galați, Iași, Baia Mare, Su
ceava și orașul București ; Odorhei 
(cu limba de predare maghiară).

Concursul de admitere la cursu
rile de zi și fără frecvență constă 
din vizita medicală, proba de apti
tudini muzicale și probe la discipli
nele : limba și literatura romînă — 
scris și oral ; aritmetica — scris și 
oral ; istoria Romîniei — oral. Can- 
didații de la institutele pedagogice 
de învățători cu limbi de predare 
ale minorităților naționale vor da 
probe scrise și orale și la limba și 
literatura maternă.

în sala Palatului R.P. Romîne de 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“. (Agerpres) 

s-a dat posibilitatea să se includă 
cea mai mare parte din aceste zone 
în cele trei trasee ale excursiilor 
prevăzute în programul congresului.

Prezentarea făcută în cadrul ex
poziției se bazează pe principii noi 
care dau posibilitatea vizitatorului 
să facă legătură între vegetație, re
lief, precum și însușirile și modul 
de folosință a terenului. Solurile 
au fost grupate după criterii știin
țifice în 20 de clase, în fiecare pre- 
zentîndu-se cîte 6 tipuri caracteris
tice. Prin diapozitive mari se pre
zintă integral caracteristicile celor 
20 de clase de soluri. Fiecare din 
aceste diapozitive sînt însoțite de 
grafice și date climatice specifice, 
precum și de analize care permit 
să se aprecieze însușirile lor agro
productive.

Sînt prezentate și rezultatele 
muncii desfășurate în cadrul di
feritelor institute privind întocmi
rea de hărți pedologice la scările 
1 :1 000 000 ; 1 : 500 000 ; 1 : 200 000,
hărți de folosință a terenului, harta 
geobotanică. hidrologice, de geogra
fie fizică, harta Deltei Dunării (pri
vind relieful, vegetația, utilizarea 
actuală), planul de amenajare în 
perspectivă ; harta terenurilor apte 
pentru irigare, planuri de organiza
re a teritoriului, complexe de stu
dii hidroameliorative, flora indica
toare de soluri etc. Alte asemenea 
lucrări de valoare ale cercetătorilor 
romîni care ilustrează și comple
tează expoziția dau o imagine de 
ansamblu a realizărilor științei romî- 
nești a solului. Volumele „Agroteh
nica“, „Agrochimia“, „Metode de 
cercetare a solului“, „Metode de a- 
naliză“, „Tehnologia îngrășăminte
lor“, „Pedologia“ și multe altele se 
bucură de aprecierea unanimă a 
specialiștilor străini.

Totodată a fost organizat un stand 
de cărți cu vînzare în cadrul căruia 
s-au expus lucrări reprezentative 
ale științei și culturii romînești. De 
o deosebită apreciere se bucură 
„Dicționarul de știința solului“.

La expoziție mai participă, cu di
ferite materiale, hărți, profile, lu
crări de specialitate, 16 țări, printre 
care U.R.S.S., S.U.A. R.D. Germană, 
Spania, Olanda, Maroc, Tunis, Ma
dagascar, Dahomey etc. O grupă de 
specialiști din cadrul F.A.O. și 
UNESCO au prezentat hărțile pe
dologice ale continentelor : Europei, 
Americii de Nord și de Sud, Africii. 
Au fost expuse, de asemenea, o se
rie de materiale documentare —lu
crări de specialitate ale unor sa- 
vanți și instituții de peste hotare.

Expoziția, prin modul ei de pre
zentare și prin materialul științific 
valoros pe care îl cuprinde, a stîr- 
nit aprecierea unanimă din partea 
specialiștilor prezenți la congres.

Carnet olimpic

Intensă activitate in atletismul mondial
Campionatele mondiale de ciclism
Echipa Romîniei pe locul

PARIS 3 (Agerpres). — Campio
natele mondiale de ciclism pe anul 
1964 6-au deschis ieri în localitatea 
Albertville (Franța) cu disputarea 
probei contra cronometrului pe 
echipe, probă inclusă și în progra
mul Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
Echipa romînă — alcătuită din Ion 
Cosma, Gheorghe Bădără, Emil 
Rusu și Constantin Ciocan — a ob
ținut o performanță meritorie, cla- 
sîndu-se pe locul patru dintr-un lot 
de 19 formații participante. Este cel 
mai bun rezultat înregistrat pînă a- 
cum de rutierii noștri la campiona
tele mondiale.

Titlul mondial a revenit echipei 
Italiei, care a confirmat pronosticu
rile și rezultatele foarte bune din 
acest sezon. Pe locul doi s-a clasat 
Spania, iar pe locul trei Belgia. 
Franța, deținătoarea titlului, s-a 
clasat în urma echipei romîne.

Clasamentul final : 1. Italia

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE POLO DE LA „DINAMO"

A doua etapă s-a soldat cu re
zultate scontate. în primul meci, for
mația R.D. Germane a întrecut echipa 
noastră de tineret: 5—2 (1—1; 3—1; 
0—0; 1—0), cu toate că scorul a fost 
deschis de Popa chiar în primul minut 
de joc. Partida cu R.P. Bulgaria nu a 
pus probleme reprezentativei romîne, 
care însă datorită ineficacității a în
vins numai cu scorul de 4—1 (1—0;
1— 0; 1—1; 1—0). După ce a condus cu
2— 0, echipa R.P. Ungare a părăsit
piscina învinsă, deoarece poloiștii so
vietici au șutat mult și periculos din 
orice poziție. Scor final : 3—2 (0—1;
1—1; 0—0; 2—0) pentru U.R.S.S. Etapa 
de azi : U.R.S.S.—Romînia tineret (ora 
15,30); R.D. Germană—Bulgaria ; Ro
mînia—Ungaria.

în cursul zilelor de miercuri și 
joi au sosit în Capitală, pentru a 
participa la cel de-al III-lea Con
curs și Festival internațional „Geor
ge Enescu“, tineri interpreți din 
R.P. Chineză, Ecuador, Franța, Gre
cia, Italia, Japonia, Liban, S.U.A., 
U.R.S.S., R.D. Vietnam. Printre invi
tații Festivalului sosiți pînă acum se 
află compozitorul belgian Jean Ab- 
sil, compozitorul și dirijorul Antio- 
chos Evanghelatos, președintele U- 
niunii compozitorilor greci,' compo
zitorul grec Andreas Nesseritis, 
Frans Vroons, directorul Operei o- 
landeze, profesor la Conservatorul 
de muzică din Haga. De ase
menea, de cîteva zile se află în 
țară compozitorul Mîn Po, membru 
în Consiliul permanent al Uniunii 
muzicienilor din R.P. Chineză, șeful 
Direcției culturii din orașul Șanhai, 
pianistul chinez Li Min Cean, com
pozitorul Marcel Mihalovici și pia
nista Monique Haas, ambii din 
Franța.

*

Au fost încheiate pregătirile pen
tru desfășurarea celui de-al III-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu“. manifestare mu
zicală de prestigiu mondial care 
reunește între 5—22 septembrie con- 
curenți și personalități din 39 de 
țări. In timpul concursului tine
rii interpreți se vor întrece în 
cadrul a trei etape. Primele două 
etape vor avea loc după cum ur
mează : pian — sala Ateneului R. P. 
Romîne; vioară — sala mică a Pala
tului R. P. Romîne; canto — sala 
Dalles. Etapa a III-a se va desfășura 
pentru toate disciplinele în sala Ate
neului R.P. Romîne. Programul eta
pelor este următorul : pian — etapa 
I, 6—11 septembrie ; etapa a 11-a,

INFORMAȚII
I

LA AMBASADA R. P. BULGARIA

Joi la amiază, la Ambasada R. P. 
Bulgaria din București, a avut loc o 
conferință de presă cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste din Bulgaria. Au 
participat redactori ai presei cen
trale, ai radiodifuziunii și Agenției 
Romîne de Presă — Agerpres, co
respondenți străini acreditați la 
București, precum și atașați de pre
să ai unor misiuni diplomatice.

Ambasadorul R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov, a vorbit despre 
realizările obținute de poporul bul
gar în diferite domenii de activitate,

Amenajări în stațiunile balneo-dimatice
în stațiunile balneo-climatice se 

creează în permanență noi condiții 
de tratament. Astfel, la Govora a 
fost dat de curînd în folosință încă 
un magnetodiaflux — aparat gene
rator de cîmpuri electromagnetice 
pentru tratamentul unor afecțiuni 
reumatice cronice. Totodată, aici a 
sporit debitul de apă sulfuroasă prin 
darea în funcțiune a două sonde mai 
vechi. La Herculane, prin reame-

4 la contratimp
(Andreoli, Della Bona, Guerra, Man- 
za) a parcurs ' 101,200 km în 
2h07’20"36/100 (medie orară 47,683 
km) ; 2. Spania 2hll'07‘’41/100 ; 3.
Belgia 2hllTl”82/100 ; 4. R. P. Ro
mînă 2hllT5"74/100 ; 5. Dane
marca 2hll’29"60/100 ; 6. Franța
2hll’56”24/100; 7. Suedia 2hl2'34”
25/100; 8. R. P. Polonă 2hl3’14"14/100; 
9. U.R.S.S. 2hl3'19"65/100 ; 10. R. P. 
Ungară 2hl4’31'Tl/100 etc.

In cîteva rînduri
Constanța (prin telefon). Aseară, în 

sala sporturilor din localitate, au înce
put întrecerile celei de-a XIII-a ediții 
a Balcaniadei de lupte.

Sportivii noștri, care au evoluat asea
ră în primul tur de lupte clasice, au 
fost îndelung aplaudați pentru victo
riile obținute și pentru frumoasa lor 
comportare. Ei au folosit procedee noi, 
bine executate, și au obținut victorii în 
fața unor adversari renumiți pe arena 
internațională. I. Cernea (categ. 57 kg) 
l-a întrecut la puncte pe F. Mete (Tur
cia), un luptător cu deosebite calități 
fizice. Luptătorul nostru a fost la un 
pas de a cîștiga prin tuș. M. Bolocan 
(categ. 63 kg) l-a învins prin tuș, în 
minutul 2, pe iugoslavul F. Krizan.

Mîine dimineață, începînd de la o- 
rele 10 și după-amiază de la orele 18,30, 
întrecerile continuă.

★
SOFIA 3 (Agerpres). — Joi, la So

fia, formația Rapid București a susți
nut meciul retur cu echipa bulgară 
Levski în cadrul „Cupei Balcanice“ la 
fotbal. Sportivii romîni au învins cu 
scorul de 1—0 (0—0). Clasîndu-se pe 
primul loc în seria a Il-a, Rapid va în
tâlni săptămîna viitoare, în primul meci 
al finalei, pe Spartak Plovdiv, cîștigă- 
toarea primei serii. 

13—15 septembrie; etapa a III-a, 20 
septembrie ; vioară — etapa I, 6—10 
septembrie ; etapa a Il-a. 13—15 
septembrie ; etapa a III-a, 18 sep
tembrie ; canto — etapa I, 6—9 sep
tembrie ; etapa a Il-a, 12—13 sep
tembrie ; etapa a III-a, 16 septem
brie.

In juriile concursului și la mani
festările Festivalului vor fi pre
zenți peste 100 de muzicieni din 
întreaga lume. Cele cinci orchestre 
simfonice, care își vor da concursul 
în cadrul festivalului — Orchestra 
Filarmonicii de Stat „George Enes
cu“. Orchestra Radioteleviziunii, Or
chestra simfonică a Cinematografiei. 
Orchestra Filarmonicii din Arad și 
Orchestra Filarmonicii din Viena, 
avînd la pupitru sau ca soliști re
prezentanți de seamă ai vieții mu
zicale din țară și de peste hotare, 
vor susține 17 concerte. Programul 
festivalului va mai cuprinde 9 reci
taluri ale soliștilor noștri și invitați- 
lor de peste hqtare și 10 spectacole 
de operă și balet la care își vor da 
concursul ansamblul Teatrului de 
Operă și Balet .al R. P. Romîne și 
baletul Teatrului Mare din Moscova.

★

La Comitetul de organizare a ce
lui de-al III-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu“ a so
sit următoarea telegramă din partea 
Măriei George Ènescu :

„Cu ocazia celui de-al treilea 
Festival, vă adresez cele mai căl
duroase urări de succes, ca și în
treaga mea recunoștință pentru tot 
ceea ce guvernul și poporul romîn 
arată memoriei lui George Enescu. 
Regret că sănătatea nu-mi permite 
să fiu prezentă“.

(Agerpres)

în decursul celor două decenii de la 
victoria revoluției socialiste.

VIZITELE OASPEȚILOR 
ELVEȚIENI

Joi la amiază, dl. André Guinand, 
membru de onoare al Uniunii inter
parlamentare, cu soția, și dl. Hans 
Oprecht, membru în Consiliul Na
țional al Elveției, foști președinți ai 
Consiliului Național al Federației 
elvețiene, au fost primiți la Palatul 
Marii Adunări Naționale de Comi
tetul de conducere al Grupului na
țional romîn al Uniunii interparla
mentare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres) 

najările făcute băii „7 Noiembrie“, 
capacitatea acesteia a crescut cu cir
ca 200 de tratamente zilnic. De ase
menea, la băile „1 Mai“ din apro
piere de Oradea a fost dată în folo
sință o nouă secție de electrotera- 
pie și o sală de cultură fizică me
dicală, înzestrată cu aparatura res
pectivă, iar la Victoria „9 Mai“ s-a 
extins secția de electroterapie și s-a 
înființat un serviciu de cardiologie.

ÆF SOTWB
Declarația participanților 
la intilnirea de la Alger

ALGER 3 (Agerpres).— Partici
panții la cea de-a șasea sesiune a 
Consiliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii, care și-a încheiat 
lucrările la Alger, au adoptat o de
clarație în care cheamă toate for
țele progresiste din lume să-și in
tensifice lupta împotriva politicii 
blocurilor militare agresive. „Lichi
darea bazelor militare străine din 
țările Asiei și Africii, se arată în 
declarație, constituie o parte com

Programul Frontului național 
al opoziției din Venezuela

CARACAS 3 (Agerpres). — Fron
tul național al opoziției (F.N.O.) 
din Venezuela a adresat o petiție 
președintelui țării. Raul Leoni, în 
care cere să fie recunoscut dreptul 
său de a activa legal și anunță că 
va lupta pentru eliberarea națio
nală a Venezuelei. Această organi
zație a fost înființată la începutul 
lunii august cu participarea parti
dului Avangarda națională popu
lară, a partidului comunist, a Miș
cării revoluționare de stînga, a 
Centralei sindicale unite a oameni
lor muncii, a Federației centrelor 
universitare și a altor organizații de 
stînga venezuelene.

într-un prim manifest adresat 
poporului venezuelean, Frontul na
țional al opoziției s-a pronunțat

Âmîtîarea unor programe cosmke americane
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

James Webb, directorul Adminis
trației naționale pentru aeronau
tică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), a declarat că au fost 
abandonate planurile zborurilor 
spre Marte prevăzute pentru anul 
1966 și a fost micșorat programul de 
explorare a Lunii, din cauza redu
cerilor bugetare. El a arătat că o

•W- PfiETU TINDE HI'
O STATUIE STRĂVECHE 
DIN COLȚI DE MAMUT

în timpul săpăturilor arheologice 
efectuate lîngă comuna Gagarino, din 
regiunea Lipețk, a fost descoperită o 
statuietă de femeie, străveche, lu
crată din colți de mamut. în a- 
ceeași regiune au fost găsite ante
rior și alte opere de artă străveche 
executate din colți de mamut. Tot 
aici a fost găsită o paletă din pia
tră, humă roșie și vopsele naturale 
ale unui pictor antic. Săpăturile ar
heologice lîngă comuna Gagarino con
tinuă.

MARI INUNDAȚII ÎN INDIA
în urma inundațiilor catastrofale 

provocate în ultimele zile de muson, 
în regiunea Delhi și în statele Punjab 
și Uttar Pradesh, 32 de persoane au 
murit, iar sute de sate au fost dis
truse. Recoltele devastate au fost a- 
preciate la mai multe milioane de 
rupii. Potrivit declarațiilor oficiale, 
inundațiile din acest an din India 
sînt considerate cele mai grave din 
1924, iar pagubele sînt considerate 
oficial ca fiind „colosale“.

Cartiere întregi din vestul orașului

vorifi. Toate aceste pronosticuri se ba
zează pe evoluția rezultatelor din acest 
an ale fiecărui atlet și fin seamă de ex
periența competifională, de puterea de 
mobilizare într-un concurs important.

Făcînd abstracție de pronosticuri se 
cuvine să subliniem uriașul salt valoric 
înregistrat de atletismul mondial în pe
rioada care a trecut de la precedentele 
Jocuri Olimpice și pînă astăzi. Dacă cer
cetăm lista recordurilor lumii constatăm 
că, în acest interval de timp, au fost co
rectate cifrele majorității probelor, că au 
fost îmbunătățite serios mediile rezulta
telor celor mai buni performeri.

Anul acesta, în cadrul intenselor pre
gătiri făcute pentru Olimpiadă, afle)ii de 
pe toate meridianele globului au înre
gistrat nenumărate performanțe de mare 
valoare care anunță că lupta pentru me
dalii la Tokio va fi 
deosebit de aprigă, 
în acest an au fost 
întrecute recordurile 
mondiale la 200 m 
plat bărbați (ame
ricanul Henri Carr a 
înregistrat 20,2 sec.), 
la disc bărbați (ce
hoslovacul Ludvik 
Danek a aruncat dis
cul la 64,55 m), la
prăjină (americanul 
Hansen a sărit 5,28 
m), la suliță bărbați 
(tînărul norvegian 
Pedersen a realizat 
91,72 m), a fost ega
lat recordul lumii la 
100 m (10,0 sec.) de 
către venezuelianul 
Esteves. Dintre per
formanțele feminine 
ale anului 1964 tre
buie subliniate ex
cepționalele rezul
tate ale lolandei Ba
laș (1,90 m la înăl
țime), Elvirei Ozolina 
(61,38 m la suliță), 
Tatianei Scelkanova 
(6,70 m la lungime). 
Dar acestea sînt nu
mai cîteva dintre re
zultatele cele mai re
prezentative înregis

ponentă a luptei de eliberare na-* 
ționajă ce se desfășoară pe a- 
ceste continente, deoarece blocu
rile de genul N.A.T.O., S.E.A.T.O. 
și C.E.N.T.O. sînt folosite pentru 
înăbușirea mișcărilor de eliberare 
națională și pentru amestecul în tre
burile interne ale popoarelor din 
țările afro-asiatice“.

Sesiunea a proclamat ziua de 1' 
septembrie ca zi de luptă împotriva 
blocurilor militare și a bazelor mi
litare de pe teritorii străine.

în favoarea unității tuturor sectoa
relor și forțelor populare, naționa
le și revoluționare ale țării, a ce
rut încetarea amestecului străin în 
treburile interne, acordarea unei 
amnistii generale pentru deținuții 
politici, restabilirea libertăților de
mocratice, încetarea represiunilor și 
lupta împotriva mizeriei.

Pe plan economic, F.N.O. a subli
niat în manifest necesitatea înlocui
rii actualului sistem al latifundiilor 
și înfăptuirea unei largi reforme 
agrare. De asemenea, se cere adop
tarea de măsuri progresive de con
trol asupra dezvoltării industriei 
naționale și o politică de industria
lizare a țării pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului.

navă cosmică perfecționată, de ti
pul „Mariner“, va fi pregătită pen
tru a fi lansată spre Marte, dar a- 
ceastă experiență va putea avea loc 
abia în anul 1969. Totodată, el a 
declarat că N.A.S.A. va continua 
eforturile pentru trimiterea unui 
om în Lună spre sfîrșitul actualu
lui deceniu.

Delhi au fost inundate miercuri și se 
crede că aceste inundații vor conti
nua să se extindă. în multe raioane 
din oraș echipe speciale au început 
evacuarea populației. în suburbiile din 
sud-vestul capitalei indiene nivelul 
apei a atins 1,5 metri.

POPULAȚIA BUDAPESTEI
Presa ungară relatează că orașul 

Budapesta numără în prezent 
1 920 000 de locuitori. Din anul 1949 
pînă la 1 ianuarie 1964 populația ora
șului a crescut cu 330 000 de per
soane.

SUBMARINUL „ALUMINIAUT"

La șantierele navale din Groton 
(Connecticut) a fost lansat primul 
submarin din aluminiu „Aluminiaut“. 
Submarinul are un echipaj de trei 
persoane dar poate transporta 15 per
soane și este capabil să opereze pînă 
la o adîncime de 4 500 metri. „Alu
miniaut“ a fost proiectat ca un la
borator de cercetări submarine și va 
putea executa eventual la mare adîn
cime lucrări de racordare a cablurilor 
și de sondaje petroliere. Submersibi
lul, care a fost construit de firma 
„General Dynamics“, va intra7 în fo
losință în primăvara anului viitor.

Atletismul programează an de an nu
meroase mari competiții — campionate 
cu caracter nafional, „regional" sau con
tinental. Cu toate acestea atletismul nu 
are un campionat mondial propriu. „Mon
dialele” de atletism au loc, o dată la pa
tru ani, cu ocazia întrecerilor din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Acest lucru este stipu
lat în regulamentul internațional de atle
tism dar, în mod practic, la J.O. se vor
bește mai puțin despre „campionate 
mondiale" și mai mult despre titlurile 
olimpice.

Atletismul, cel mai vechi sport din is
toria olimpiadelor, n-a lipsit de pe pro
gramul de concurs al niciuneia dintre 
edițiile moderne ale competiției, fiind 
considerat sportul olimpic nr. 1. Dată 
fiind marea sa răspîndire geografică, 
popularitatea de care se bucură pe tot 
globul, marele număr de probe ce le cu
prinde, atletismul a adunat la toate olim
piadele cel mai mare număr de compe- 
iitori. Aproape n-a existat echipă olim
pică a vreunei țări care să nu fi avut 
reprezentanți la o probă de atletism.

In clasamentele neoficiale, care se al
cătuiesc la fiecare olimpiadă', pe număr 
de medalii și pe puncte, întotdeauna at
letismul își aduce o substanțială contri
buție! învingătorul la 100 m, de exemplu, 
primește o medalie de aur și același nu
măr de puncte ca și prima clasată în 
turneul olimpic de polo pe apă sau de 
fotbal. Și daca ținem seama că pe pro
gramul olimpic figurează nu mai puțin 
de 36 de probe atletice, este clară pon
derea pe care o are atletismul la alcă
tuirea acestor clasamente.

întrecerile de atletism de la Tokio, 
care vor avea loc pe Stadionul Național 
între 14 și 21 octombrie, .se anunță cele 
mai disputate din istoria acestei compe
tiții. Cu foarte puține excepții, lupta pen
tru victorie rămîne deschisă. O serie de 
ziare și reviste de specialitate din în
treaga lume au și întocmit liste ale „fa- 
voriților" la Tokio, pe baza unor an
chete întreprinse printre cei mai apre- 
ciafi cunoscători ai problemelor atletis
mului. în această privință la „unison" au 
fost pronosticate victoriile lolandei Ba
laș la înălțime, Tamarei Press la greuta
te și disc, ale lui Valeri Brumei la înălțime 
și Dalas Long la greutate. Pentru toate 
celelalte probe figurează mai mulți fa-

trate în acest sezon olimpic. Ele de
monstrează creșterea valorică a atletismu
lui și lasă să se întrevadă că la Tokio, 
vor fi înregistrate alte și alte cifre și 
mai bune, noi recorduri olimpice și mon
diale.

Atleții noștri au privit și privesc cu 
toată seriozitatea întrecerile olimpice, 
Pentru aceasta s-au pregătit temeinic și 
au și realizat o serie de rezultate care 
le dau dreptul să aspire cu încredere la 
locuri fruntașe în clasamentele diferite
lor probe. Dar, mai înainte de a se nu
măra printre concurență olimpici, atleții 
noștri mai au de susținut un examen foar
te pretențios — Jocurile Balcanice de la 
București — care vor fi în măsură să-i. 
decidă pe cei ce vor pleca la Tokio.

Romeo V1LARA

La 3 septembrie, torța olimpică, în drum spre Tokio, a 
sosit pe aeroportul din Kuala Lumpur (Malaya). în 
fotografie : torța este purtată la New Delhi de 

atletul indian Singh
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LA GENEVA Convorbiri angio-americane

Lucrările Comitetului in legătură cu Cipru

celor ÎS state
Joi a
230-a

GENEVA 3 (Agerpres). — 
avut loc la Geneva cea de-a 
ședință a conferinței Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare. Dis
cuțiile s-au axat în jurul propune
rii de a se convoca o conferință in
ternațională în vederea semnării 
unei convenții care să interzică fo
losirea armei atomice. Reprezentan
tul Uniunii Sovietice, S. K. Țarap- 
kin, a declarat în cuvîntarea sa că 
o asemenea convenție ar constitui 
în orice condiții o anumită barieră 
în calea dezlănțuirii unui război. 
Pentru convocarea unei astfel de 
conferințe s-au pronunțat repre
zentanții Nigeriei, Poloniei și Ceho
slovaciei. Luînd cuvîntul în înche
ierea ședinței, delegatul S.U.A., Wil
liam Foster, a declarat că Statele 
Unite nu consideră utilă convocarea 
unei astfel de conferințe.

La ședință a luat, de asemenea,

cuvîntul Vasile Dumitrescu, șeful 
delegației R. P. Romîne, care a de
clarat : Interzicerea folosirii armei 
nucleare ar constitui un pas însem
nat pe calea eliberării unor imense 
resurse economice, umane, ce ar pu
tea fi dedicate scopurilor paș
nice. Interzicerea folosirii arme
lor atomice de către toate sta
tele ar corespunde în cea mai 
mare măsură intereselor fundamen
tale ale popoarelor și ar contribui 
la rezolvarea problemei dezarmării 
generale și totale. în acest spirit, de
legația romînă sprijină propunerea 
delegației Etiopiei ca acest comitet 
să recomande Adunării Generale a 
O.N.U. convocarea unei conferințe 
pentru semnarea unei convenții care 
să interzică folosirea armelor nu
cleare, convenție la care să adere 
toate statele.

LONDRA 3 (Agerpres). — Joi au 
avut loc la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Angliei convorbiri angio- 
americane în legătură cu problema 
Ciprului, la care au participat R. 
Butler, ministrul de externe englez, 
D. Sandys, ministru englez pentru 
problemele Commonwealthului și 
coloniilor, precum și fostul secretar 
de stat al S.U.A. Dean Acheson. în 
urma acestor convorbiri a fost dat 
publicității un scurt comunicat.

Agenția France Presse, citind sur
se autorizate, arată că în cursul a- 
cestor convorbiri, fostul secretar de 
stat american și reprezentanții gu
vernului britanic au discutat în pri
mul rînd o nouă inițiativă diploma
tică pe care Acheson urmează să o 
prezinte președintelui Johnson. Dacă 
guvernul american se va declara de 
acord cu această acțiune vor avea 
loc în viitor consultări între Wa
shington și Londra asupra mijloa
celor aplicării ei.

EVOLUȚIA PROBLEMEI CONGOLEZE 
@ ACȚIUNILE MILITARE ALE PARTIZANILOR Șl TRUPELOR 
GUVERNAMENTALE • RESPINGEREA CERERII AUTORITĂȚILOR DE LA 
LEOPOLDVILLE DE AMÎNARE A REUNIUNII M LA ADDIS ABEBA

COMENTARIUL ZILEI

înaintea conferinței
la nivel înalt a țărilor arabe

Conferința internațională a O.N.U. pentru 
folosirea energiei atomice in scopuri pașnice

Oamenii de știință americani au 
prezentat comunicări despre reac
toarele cu radioizotopi construite în 
Statele Unite cunoscute sub denu
mirea „Snap". Unele din aceste 
reactoare au fost instalate pe bor
dul unor sateliți lansați de S.U.A.

Reprezentanții francezi au vorbit 
despre experiențele efectuate în 
cîteva laboratoare, printre care la 
Comisariatul pentru energia atomi
că al Franței în domeniul magneto- 
hidrodinamicii, sistem în virtutea 
căruia o flacără foarte puternică 
produce un jet de plasmă care pă
trunde într-un cîmp magnetic, ofe
rind posibilitatea producerii de e- 
nergie electrică. De asemenea, la 
conferința de la Geneva au fost 
prezentate pînă acum numeroase 
comunicări cu privire la diferite 
tipuri de reactoare nucleare pentru 
producerea energiei electrice.

★

GENEVA 3 (Agerpres).— Proble
ma transformării directe a energiei 
nucleare în energie electrică for
mează obiectul a numeroase comu
nicări ținute în cadrul celei de-a 
treia Conferințe internaționale de la 
Geneva a Națiunilor Unite pentru 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice. Aparatele sau insta
lațiile care permit această transfor
mare se pot dovedi deosebit de uti
le pentru alimentarea cu energie 
electrică a vehiculelor spațiale, a 
stațiunilor meteorologice în largul 
mării sau a acelor instalații auto
mate care se află în regiuni izolate 
ale Pămîntului.

Reprezentantul sovietic s-a refe
rit la intrarea în funcțiune, la Insti
tutul de energie ' atomică „Acad. 
Igor Kurceatov“, a instalației nu
cleare experimentale „Romașka“, 
care transformă direct energia ter
mică în energie electrică. în această 
instalație, energia termică, generată 
în zona activă a reactorului nuclear, 
se transformă în energie electrică 
prin intermediul unor termocupluri 
așezate pe suprafața reactorului.

La Geneva s-a deschis cea de-a 
19-a sesiune a întîlnirilor interna
ționale pe tema „Cum să trăim în 
lumea de mîine“. La sesiune parti
cipă ca invitați peste 100 de perso
nalități din 17 țări. în cuvîntul său, 
cunoscutul savant atomist american 
Robert Oppenheimer s-a pronunțat 
în favoarea unui larg schimb in
ternațional de informații în dome
niul cercetărilor nucleare. El a lan
sat în acest sens un apel puterilor 
nucleare. Referindu-se la problema 
dezarmării, el a subliniat că întrea
ga lume este interesată în completa 
lichidare a pericolului unui război 
atomic. La deschiderea sesiunii a 
luat, de asemenea, cuvîntul conf. 
unif. Valentin Lipatti, care participă 
ca invitat.

NOTE

(Agerpres). — Vineri 
să sosească la Atena 

externe al Ciprului, 
care, potrivit agenției 

urmează să aducă

ATENA 3 
este așteptat 
ministrul de 
S. Kyprianu,
France Presse, 
răspunsul președintelui Makarios la 
un mesaj al primului ministru Pa- 
pandreu. în mesajul lui Papandreu, 
relatează aceeași agenție, se subli
niază că orice măsuri unilaterale în 
legătură cu situația din Cipru ar 
putea avea consecințe grave.

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — 
Postul de radio Stanleyville, captat 
la Leopoldville, a transmis o decla
rație a lui Nicolas Olenga, coman
dantul armatei populare de elibera
re, în care a anunțat că orașele Li- 
sala și Bumba, situate în împrejuri
mile orașului Stanleyville, continuă 
să se afle în mîinile detașamentelor 
de partizani. El a făcut cunoscut că 
armată sa va începe înaintarea spre 
Coquillatville, situat pe drumul spre 
Leopoldville.

Pe de altă parte, într-un comuni
cat dat publicității de Ministerul 
Informațiilor al Congoului s-a anun
țat că armata guvernamentală a re
cucerit orașele Manono și Mitwaba.

★
ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — 

Cererea congoleză privind amînarea 
pînă la 17 septembrie a conferinței 
miniștrilor de externe ai țărilor a- 
fricane consacrată examinării situa
ției din Congo nu a putut fi accep
tată de secretariatul Organizației 
Unității Africane, deoarece, pe de o 
parte, a sosit prea tîrziu, iar pe de 
altă parte, urgența problemelor care 
urmează a fi dezbătute a fost recu
noscută de toate țările interesate, 
transmite agenția France Presse. Re
ferindu-se la motivele care au deter
minat guvernul congolez să ceară 
această amînare, agenția Reuter re
levă, citind cercurile diplomatice 
din Leopoldville, că el ar dori ca 
trupele guvernamentale să obțină în
tre timp o serie de succese pe plan 
militar în lupta împotriva răscula-

ților, pentru a se prezenta cu o pozi
ție mai puternică la conferință.

La Addis Abeba, sediul permanent 
al Organizației Unității Africane, a 
sosit un mesager al guvernului 
central congolez. El intenționează 
să discute cu secretarul general al 
O.U.A., Diallo Telli, cererea pre
ședintelui congolez Kasavubu de a 
se amîna conferința miniștrilor de 
externe africani programată pentru 
5 septembrie la Addis Abeba.

Diallo Telli a făcut joi dimineață 
o nouă declarație în care a insistat 
asupra necesității ținerii conferinței 
la 5 septembrie, deoarece, a spus el, 
„sîntem legați de hotărîrea luată de 
majoritatea de două treimi din nu
mărul membrilor O.U.A. și nu este 
în puterea noastră să modificăm o 
asemenea hotărîre“. Mai mult, el a 
declarat că numeroase delegații au 
și sosit la Addis Abeba, iar altele 
sînt în drum.

DECLARAȚiA 
AFACERILOR
AL R. P.

MINISTERULUI

EXTERNE

CHINEZE

septembrie, în portul medite- 
Alexandria (R.A.U.) se des-

Noi surse de fricțiuni la Saigon
SAIGON 3 (Agerpres). — Joi s-a 

înapoiat pe neașteptate la Saigon 
și și-a reluat funcția de prim-mi- 
nistru generalul Nguyen Khanh. El 
s-a aflat „la tratament“, în localita
tea Dalat. în cursul unei conferințe 
de presă ținute la puțin timp după 
sosirea sa în capitala Vietnamului de 
sud, generalul Khanh a declarat, 
după cum menționează agenția 
U.P.I., că „se simte bine“. Agenția 
Reuter relatează că în cele cinci 
zile cît s-a aflat în localitatea Da
lat „pentru tratament“, 
primit noi asigurări de

Khanh a 
sprijin din

»

Aspect de la una din demonstrațiile antiguvernamentale de la Saigon

„Cazul Peron
și necunoscutele sale

it

străinătate, după care a revenit la 
viața politică. Postul de radio Sai
gon a afirmat că joi el a avut între
vederi cu Thion Tarn Chan, unul 
din conducătorii cercurilor budiste, 
căruia i-a promis că va renunța la 
arestarea budiștilo.r și va înceta per- 

• secuțiile împotriva lor. Potrivit a- 
genției Reuter, triumviratul aflat la 
putere în prezent „este pe cale de 
dizolvare“ și urmează să fie înlocuit 
printr-un comitet format din 15 per
soane, care să desemneze pe mem
brii viitorului guvern civil al Viet
namului de sud.

O sută de slujitori budiști au a- 
nunțat pentru joi după-amiază o 
grevă a foamei de 48 de ore pentru 
a sprijini cererea de a se opri defi
nitiv orice arestări ilegale și de a fi 
puse în libertate toate persoanele 
victime ale acestor arestări.

Agenția France Presse menționea
ză că „noi evenimente politice 
iminente în Vietnâmul de sud“.

PEKIN 3 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția China Nouă, Mi
nisterul Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a dat publicității o decla
rație în legătură cu situația din 
Congo, în care se arată că proble
ma congoleză nu poate fi rezolvată 
decît de însuși poporul congolez. Gu
vernul și poporul chinez, se spune 
în declarație, nutresc o simpatie 
profundă față de poporul congolez 
și sprijină cu hotărîre lupta sa pa
triotică împotriva imperialismului, 
pentru eliberarea națională.

Lupta poporului congolez este jus
tă și cu toate că el va întîmpina 
încă dificultăți, obstacole și cotituri 
în calea sa spre progres, cu sigu
ranță va dobîndi independența și 
libertatea adevărată.

La 5 
ranean 
chide cea de-a doua conferință ara
bă la nivel înalt.

După cum se știe, prima conferință 
de acest gen a avut loc. in cursul 
lunii ianuarie, la inițiativa președin
telui Republicii Arabe Unite, Nasser, 
și a avut drept scop declarat coor
donarea atitudinii țărilor arabe față 
de proiectul israelian de deviere a 
apelor Iordanului în deșertul Ne- 
ghev. Ea s-a încheiat prin adoptarea 
unui proiect al țărilor respective în 
vederea creării unui „comanda
ment arab unic“, fără a reuși însă 
să găsească o rezolvare pentru un 
șir de probleme divergente.

Noua conferință, așa cum arată 
majoritatea observatorilor, este me
nită să reia lucrurile de-acolo de unde 
au fost lăsate la începutul anului. 
Redactorul șef al ziarului „Al A- 
hram“, care apare la Cairo, Heykal, 
scrie, bunăoară, că este vorba de o 
întrunire urgentă destinată luării u- 
nei hotărîri în legătură cu proiectul 
de deviere a apelor Iordanului de 
către Israel. în afară de aceasta, a- 
daugă el, „toate celelalte mari neîn
țelegeri rămîn“. După ce menționea
ză eforturile depuse pentru „purifi
carea atmosferei arabe" înaintea 
conferinței, evidențiind ca una din
tre cele mai mari realizări recunoaș
terea regimului republican din Ye
men de către Iordania, Heykal se o- 
prește asupra a două probleme prin
cipale aflate în suspensie : raportu
rile dintre Arabia Saudită și Yemen 
și conflictul dintre Siria și Irak.

Conferința la nivel înalt a fost 
precedată de o conferință a miniștri
lor de externe, care s-a deschis luni 
la Cairo. Aceasta a avut drept scop 
să pregătească viitoarea întîlnire de 
la Alexandria. Ordinea de zi a aces
teia, definitivată joi seara, cuprinde, 
printre altele, raportul secreta
rului general al Ligii Arabe a-

supra aplicării rezoluțiilor primei 
conferințe arabe la nivel înalt, pro
iectele de folosire a apelor Ior
danului și problema palestinea- 
nă, probleme legate de crearea 
unei armate unite arabe, rapor
tul miniștrilor de externe arabi cu 
privire la călătoriile în diverse ca
pitale ale lumii, situația din Arabia 
de sud, acordurile economice înche
iate în cadrul Ligii Arabe. Va fi 
luată, de asemenea, în discuție pro
blema relațiilor între unele țări 
arabe.

în ceea ce privește mult dezbătută 
problemă a Iordanului, organismul 
arab însărcinat cu examinarea ei 
relevă în raportul său importanța 
construirii unui baraj în apropiere 
de localitatea Makhiba din Iorda
nia, ca lucrare de primă urgență în 
cadrul proiectelor arabe de folosire 
a apelor rîului.

Un cerc destul de larg de proble
me se înscriu și la capitolul econo
mic. în cursul lunii trecute, un nu
măr de cinci țări : R.A.U., Irak, Ior
dania, Siria și Kuweit au hotărît să 
formeze, începînd de la 1 ianuarie 
1965, o piață arabă comună. Publica
ția vest-germană „Handelsblatt“ își 
exprimă părerea că „la conferința a- 
rabă la nivel înalt de la Alexandria 
urmează să fie cîștigați parteneri 
noi“. O mare atenție va fi acordată 
de asemenea problemei petrolului, 
știute fiind eforturile depuse în ul
tima vreme de țările arabe de a ob
ține revizuirea sistemului de împăr
țire a veniturilor rezultate din ex
ploatarea aurului negru, sistem care 
creează mart avantaje companiilor 
străine.

într-un cuvînt, apropiata întîlnire 
de la Alexandria, prin numeroasele 
probleme ce le va aborda, va consti
tui un eveniment important în yiața 
politică a lumii arabe.

Nicolae N. LUPU

par

Stare excepțională 
in Federația Malayeză

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). 
— în urma unei ședințe extraordi
nare a guvernului malayez, Tunku 
Abdul Rahman, primul ministru al 
Federației Malayeze, a anunțat că 
a fost adoptată hotărîrea cu privire 
la instituirea stării excepționale în 
întreaga federație. Starea excepțio
nală intră în vigoare la 4 septem
brie.

După cum se știe, corespondenții 
agențiilor occidentale de presă au 
transmis în ultima vreme numeroa
se știri cu privire la existența unei 
mișcări de partizani deosebit de 
puternice în statul Johore din sudul 
Malayei, nu departe de Kuala Lum
pur.

a campaniei
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Candidatul partidului republican, 
senatorul Barry Goldwater, a rostit 
joi un discurs la Prescott (statul 
Arizona), dînd astfel semnalul de 
pornire oficială a campaniei electo
rale în vederea alegerilor preziden
țiale din S.U.A. Totodată, la Wa
shington s-a anunțat că președin
tele Johnson, candidatul partidului 
democrat, va începe luni campania 
sa electorală prin tradiționalul dis
curs . cu prilejul „Zilei muncii“, pe 
care îl va rosti la Detroit, în fața 
muncitorilor de la fabricile con
structoare de automobile.

La două luni înaintea alegerilor 
prezidențiale, un număr sporit de 
ziare, mari și mici, care sprijineau 
în trecut pe candidații republicani 
sau independenți, au făcut cu-

noscut că acordă sprijinul lor can
didaturii președintelui Johnson. 
Săptămîna aceasta, ziarul „Kansas 
City Star“, care de multe decenii a 
favorizat pe candidatul republican, 
a făcut cunoscut că se pronunță în 
favoarea alegerii președintelui John
son. Printre alte ziare care au adop
tat o poziție asemănătoare se află 
„Oregon Journal“, „Orlando Senti
nel“, „Brattloboro Reformer“ din 
Vermont și „Wisconsin State Jour
nal“.

Cît privește ziarul independent 
„New York Times“, agenția France 
Presse arată că sprijinul acordat 
candidatului democrat va avea o 
greutate deosebită dată fiind influen
ța pe care o exercită ziarul în opi
nia publică.

SCURTE BBT
La 2 septembrie,

Activitatea în jurul 
problemei laoțiene

PARIS 3 (Agerpres). — Premie
rul laoțian, Suvanna Fumma, lider 
al grupării neutraliste din Laos, a 
avut o lungă întrevedere cu Sufa- 
nuvong, liderul grupării Neo Lao 
Haksat. Agenția .France Presse re
levă că absența de la Paris a lide
rului grupării de dreapta, Fumi No- 
săvan, constituie un obstacol în ca
lea întrunirii efective a conferinței.

Premierul Suvanna Fumma a fost 
primit în audiență de președintele 
Franței, iar ambasadorul S.U.A. . în 
Franța s-a întîlnit la un dineu cu 
Suvanna Fumma și Boun Oum.

Pe de altă parte, citind o decla
rație a lui Sufanuvong, agenția 
France Presse relatează că în Laos 
au avut loc lupte și că Valea Ul- 
eioarelor, unde se află pozițiile gru
pării Neo Lao Haksat, a fost bom
bardată.

în momentul de față, numele fos
tului președinte argentinean Peron, 
aflat în exil în Spania, revine des 
în coloanele presei apusene. Zilele 
trecute la Madrid s-a ținut o con
sfătuire a conducătorilor mișcării 
„justițialiste" conduse de Peron și 
care s-au deplasat în acest scop de 
la Buenos Aires în capitala spa
niolă. La sfîrșitul acestei reuniuni, 
s-a publicat un comunicat anunțînd 
hotărîrea „irevocabilă" a lui Peron 
de a se reîntoarce în Argentina 
încă înainte de sfîrșitul acestui an.

Ziarele amintesc că nu este pentru 
prima oară cînd fostul dictator își 
anunță această intenție. Dacă el nu 
a adus-o pînă acum la îndeplinire, 
aceasta se datorește unei puternice 
împotriviri manif estate în unele 
cercuri conducătoare argentinene. 
O stavilă o constituie, de asemenea, 
unele acțiuni judiciare rămase des
chise intentate lui Peron. De aceea, 
observatorii politici încearcă să pă
trundă tilcul hotărîrii bruște și „ire
vocabile" a conducătorului mișcării 
„justițialiste".

Comentatorii de presă se întreabă 
care ar fi șansele lui Peron de 
a reveni pe scena politică în e- 
ventualitatea unei întoarceri în 
patrie, după zece ani. Se încheie 
bilanțuri și se întocmesc tablouri 
ale forțelor „pro" și „contra" a- 
cestei reveniri. Se notează astfel că 
conservatorii, partidul generalului 
Aramburu (care a prezidat regimul 
provizoriu după căderea lui Peron), 
radicalii conduși de Ricardo Balbin,

socialiștii sînt 
In favoarea a-

președintele Illia și 
împotriva revenirii, 
cesteia s-ar pronunța democrat-creș- 
tinii, conservatorii conduși de So
lano Lima, „radicalii intransigenți“ 
de sub șefia lui Oscar Alende și fi
rește „justițialiștii", divizați în pre
zent, dar care reprezintă o grupare 
importantă din punct de vedere 
electoral.

în acest evantai politic, care sînt 
totuși atu-urile pe care mizează Pe
ron ? Potrivit cercurilor latino-ame- 
ricane din capitala Spaniei, condu
cători ai armatei argentinene și-ar 
fi dat asentimentul la întoarcerea a- 
cestuia la Buenos Aires. Un acord 
secret ar fi fost negociat cu repre
zentanți ai armatei, prin care fostul 
general ar accepta „regulile jocului", 
renunțînd adică la orice activitate 
politică. Dealtminteri, in mai multe 
rînduri ministrul de interne Jüan 
Palmero a declarat în mod public că 
Peron s-ai putea reîntoarce „ca 
simplu cetățean". în cadrul tacticii 
adoptate, fostul președinte s-a și 
grăbit de altfel să declare că inten
ționează să „ușureze unitatea tutu
ror argentinenilor și să readucă cal
mul în țară".

Pe de altă parte, după cum re
levă corespondenții de presă, în 
cercurile guvernante argentinene se 
încearcă o minimalizare a semnifi
cației eventualei întoarceri, apre- 
ciindu-se că nu ar fi vorba decît de 
un cetățean oarecare, care are de 
răspuns în fața justiției pentru un

anumit număr de delicte politice și 
de drept comun.

In legătură cu necunoscutele din 
jurul „cazului Peron“ au reținut a- 
tenția și două fapte petrecute la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

Primul îl constituie semnalarea dis
pariției din arhivele curții de apel, 
unde se, afla spre judecare, a dosa
rului voluminos privitor la un de
lict de imoralitate care ar fi 
comis de Peron. Cel de-al doilea — 
arestarea unui participant la atacul 
împotriva unei societăți comerciale 
din capitala argentineană, ceea ce a

permis să se descopere existența unei 
rețele teroriste peroniste dirijate, se 
crede, de ex-generalul Iniguez, fost 
în anturajul lui Peron. Potrivit agen
ției A.F.P., această rețea, după cum 
crede poliția, urma să-și procure 
sume pentru cumpărarea de arme în 
vederea unei acțiuni armate. Poliția 
ar fi capturat numeroase arme și ex
plozibile și ar fi arestat șase persoa
ne aparținînd „statului major" al lui 
Iniguez. Arestat vineri seara, acesta 
a fost pus în libertate în ziua, urmă
toare, neexistînd un mandat împo
triva sa.

VARȘOVIA. La 2 septembrie, 
Adam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, s-a întâlnit 
cu participanții la seminarul interna
țional al tineretului, care are loc la 
Teresin, lîngă Varșovia, pe tema 
„Pentru pace și securitate în Euro
pa“. A. Rapacki a vorbit despre ro
lul tineretului în lupta pentru pace, 
politica externă a R.P. Polone și pro
blemele actuale ale situației interna
ționale.

au scăzut în luna august cu 33 mi
lioane lire sterline, reprezentînd, la 
31 august, 923 milioane lire sterline. 
Agenția Associated Press scrie că ni
velul atins în august este cel 
scăzut, începînd din iulie 1961.
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ROMA. La 
un simpozion 
și aplicațiile 
marcate cu izotopi radioactivi“. La a- 
cest simpozion au participat și chi- 
miștii romîni A. Ț. Balaban, membru 
corespondent al Academiei R.P. Ro- 
mîne, P. Frangopol, cercetător prin
cipal la I.F.A., și A. B. Susan, can
didat în științe chimice. Delegații ro
mîni au prezentat în cadrul simpo
zionului o lucrare despre cercetarea 
științifică cu izotopi în chimia săru
rilor de piriliu, care a suscitat un viu 
interes.

Veneția s-a desfășurat 
cu tema : „Prepararea 
substanțelor organice

ALGER. Tribunalul militar 
Oran l-a condamnat la moarte 
fostul colonel Mohamed Chaabani. 
Sentința a fost executată. După cum 
se știe, el a fost judecat pentru aten
tat la securitatea statului și încer
carea de a organiza o răscoală an
tiguvernamentală în sudul Algeriei.

LA PAZ. 25 000 de profesori din 
școlile de stat ale Boliviei au de
clarat grevă. Ei cer majorarea sala
riilor. In urma grevei au fost sus
pendate cursurile școlilor.

TOKIO. Banca Japoniei a hotărît 
emiterea a 80 milioane de monede 
jubiliare de 100 yeni în cinstea Jocu
rilor Olimpice. Moneda va avea în 
locul unei 
cele

milioane de asemenea monede vor fi 
puse în circulație, începînd de Ia 21 
septembrie. Vor fi emise și 15 mi
lioane de monede de 1 000 de yeni.

LUSAKA. Ministrul educației din 
Rhodesia de nord, John Mwanakatwe, 
a inaugurat miercuri în orașul minier 
Kitwe cea de-a doua conferință anuală 
a Uniunii învățătorilor nord-rhode- 
sieni. El a anunțat stabilirea de că
tre guvern a unui plan privind dezvol
tarea învățămîntului în 
1965—1970.

perioada

CAPE KENNEDY. S-a 
cea de-a treia treaptă 
„Titan-3A", care, pentru 
necunoscute, nu a putut 
sată, marți, pe orbită, s-a prăbușit 
în sudul Oceanului Pacific, cu o vi
teză de 28 000 km/h. Aviația milita
ră americană, care a efectuat această 
experiență, a anunțat că intenționea
ză lansarea unei alte rachete de ti
pul „Titan-3A“ în octombrie 
noiembrie.

anunțat că 
a rachetei 
cauze încă 
să fie pla-

Tetracyclina 
și cele 30

Dintre toate antibioticele folosite 
în S.U.A., tetracyclina deține, incon
testabil, recordul : peste 10 milioa
ne de americani îl folosesc în fie
care an. Rețeta vînzărilor atinge 
suma de 100 000 000 dolari anual.

După cum relatează însă presa, in 
jurul acestui medicament se desfă
șoară un adevărat război judiciar, 
care a dat curs la peste 30 de pro
cese. Ultimul a fost intentat zilele 
trecute de „Mc Kesson and Rob
bins“, cea mai mare firmă din 
S.U.A. pentru desfacerea cu ridicata 
a medicamentelor, împotriva altor 
giganți farmaceutici : „Chas-Pfizer 
and Co" și „American Cyanamid 
Co“. Daunele imputate se ridică la 
150 milioane de dolari.

Conflictul este generat de spio
najul comercial. Un oarecare Sid
ney M. Fox, chimist la „Cyana
mid“, a izbutit să sustragă în 
1958 și 1959 secretele unor prepara
te evaluate la suma de 5 milioane 
de dolari. După o serie de negocieri 
care au avut loc la New York și

de procese
Roma, el a cedat aceste secrete unor 
firme italiene în schimbul a 257 500 
dolari. A început apoi un adevărat 
război al prețurilor, întrucît produ
cătorii italieni ai tetracyclinei, do
rind să pătrundă pe piața america
nă, îl desfăceau la prețul de 1,43 
cenți drageul, în timp ce drageul 
fabricat de „Pfizer“ costa 6 cenți. 
Curînd s-au găsit mai multe firme 
americane care, cumpărînd materie 
primă din Italia, au început, de ase
menea, să facă afaceri bune cu vîn- 
zările de tetracyclina. Deși toate a- 
ceste surse „ilegale" nu reprezintă 
decît 2 la sută din volumul global al 
vînzărilor de tetracyclină ale firmei 
„Pfizer“, aceasta a intentat proces 
tuturor firmelor care nu posedă li
cență, precum și... municipalității o- 
rașului New York pentru încălcarea 
legii patentelor. Iar întrucît sînt în 
joc domenii atît de rentabile, avoca- 
ții firmelor „Pfizer“ și „Cyanamid“ 
se pregătesc să-și intenteze reciproc 
procese.

WASHINGTON. Ministrul de justi
ție al S.U.A., Robert Kennedy, și-a 
prezentat joi demisia președintelui 
Johnson în legătură cu desemnarea sa 
drept candidat democrat la postul de 
senator din partea statului New York 
la alegerile de la 3 noiembrie.

HELSINKI. După cum anunță a- 
genția TASS, la Helsinki a sosit o 
delegație sovietică condusă de G. Or
lov, ministru al U.R.S.S., care va vi
zita întreprinderi ale industriei hâr
tiei și Celulozei din Finlanda și va 
duce tratative privitoare la achizi
ționarea de mașini și licențe pentru 
industria forestieră a U.R.S.S.

NEW YORK. Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a prezentat 
miercuri Consiliului de Securitate un 
raport cu privire la activitatea desfă
șurată de misiunea de observatori ai 
O.N.U. în Yemen prin care aduce 
la cunoștința consiliului decizia sa de 
a pune capăt, începînd din 4 septem
brie, activității acestei misiuni.

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate de trezoreria britanică, rezer
vele de aur și de valută ale Angliei

cupe cu orez, o torță și 
cercuri olimpice. 35 decinci

La Muzeul de stat de artâ plastică „A. S. Pușkin" din Moscova s-a des
chis expoziția de artă plastică rominească
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