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Dezbaterea cifrelor de plan în sectorul foraj-extracție

LA ORDINEA ZILEI

Consfătuiri
aie cadrelor didactice

VALORIFICAREA REERHLOR INTERNE
In aceste zile continuă în toate 

regiunile țării dezbaterea cifrelor 
de plan pe anul 1965, pe ramuri de 
producție. Pe baza discuțiilor cu 
specialiștii, cu cadrele de conducere 
din întreprinderi se stabilesc noi 
măsuri, tehnico-organizatorice pen
tru îndeplinirea planului pe anul în 
curs la toți indicatorii, pentru cre
are i condițiilor favorabile realizării 
sarcinilor sporite pe 1965 din prima 
zi a noului an.

Relatăm mai jos cîteva aspecte de 
la ședința de dezbatere a cifrelor de 
plan pe 1965 în ramura industriei 
petroliere din regiunea Argeș.

Instalațiile de foraj 
folosite la întreaga 
capacitate

— Colectivul nostru, a spus la șe
dința de dezbateri ing. Vasile Juncu, 
directorul întreprinderii de foraj Rm. 
Vîlcea, a sporit în acest an vitezele 
de avansare la forajul sondelor cu 
10—20 la sută față de plan. Prin 
creșterea vitezelor de lucru am re
ușit să forăm, cu aceleași forțe și 
mijloace, un număr mai mare de 
sonde, care au fost puse în produc
ție într-un timp mai scurt și cu chel
tuieli reduse. Acest lucru a fost po
sibil datorită atenției acordate de 
brigăzile de sondori, aplicării u- 
nui regim tehnologic optim de fo
raj, potrivit formațiunilor geologice 
străbătute, întreținerii în bune con
diții de funcționare a motoarelor și 
pompelor.

Pentru anul 1965 volumul lucrări
lor de foraj ce trebuie executate de 
colectivul acestei întreprinderi — 
ca, de altfel, pe întreg trustul de fo
raj Argeș — este mult superior rea
lizărilor din acest an. Vorbito
rul a urărat că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor prevăzute. în ul
timul timp, din inițiativa organi
zației de partid de aici s-au anali
zat rezervele interne ce pot fi puse 
în valoare pentru creșterea produc
tivității muncii. Cu acest prilej s-au 
stabilit o serie de măsuri importante 
cum ar fi : întocmirea fișelor geolo
gice și prelucrarea lor cu brigadie
rii înainte de a începe forajul sonde
lor, mecanizarea mai largă a lucră
rilor la pregătirea fundațiilor și 
montajul instalațiilor, îmbunătățirea 
muncii politice pentru prevenirea a- 
variilor la sonde și altele.

Cei care au luat cuvîntul s-au oprit 
în mod deosebit asupra problemelor 
legate de realizarea planului nu nu
mai la total metri, ci și pe feluri de 
lucrări, inclusiv la forajul geologic 
(de referință, structural și de explo
rare). Acest lucru are o deosebită în
semnătate pentru sporirea rezerve
lor de hidrocarburi. S-au propus, 
totodată, o serie de măsuri în vede
rea sporirii eficienței forajului de 
explorare : colectarea sistematică a 
probelor de sită care să fie studiate 
de geologi, mărirea recuperajului

carotelor mecanice, extinderea pro
cedeului de probare a sondelor îna
inte de tubare pentru a obține in
formații mai rapide asupra conținu
tului straturilor și altele.

Mai mulți participanți la dezba
teri, printre care și ing. Ștefan Ili
escu, directorul întreprinderii de fo
raj Bascov, s-au referit la spri
jinul pe care trebuie să-1 dea în
treprinderilor trusturile de extrac
ție și Direcția generală de foraj-ex- 
tracție din minister în vederea sta
bilirii din timp a amplasamentelor 
sondelor la care se va începe fora
jul în perioada de pînă la sfîrșitul 
acestui an și în primul trimestru al 
anului viitor. Pînă acum, au fost a- 
sigurate relativ puține locații de noi 
sonde și din această cauză întreprin
derile de foraj nu pot trece cu toa
te forțele de care dispun la pregăti
rea fundațiilor, la transportul mate
rialelor de masă și montajul insta
lațiilor de foraj. Or, este știut, cînd 
vremea se va înrăutăți, aceste lu
crări vor necesita eforturi și cheltu-

Se montează instalația de pompaj 
la o nouă sondă în producție 
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ieli mai mari. Tov. Florea Bej a, in
giner șef al întreprinderii ateliere și 
bază tubulară, a propus ca unitățile 
de foraj să fie mai îndeaproape a- 
jutate de forurile tutelare în aprovi
zionarea operativă cu sape cu role, 
de tipurile și dimensiunile cerute, cu 
burlane de tubaj și alte materiale.

Metodele moderne 
de lucru larg extinse

în atenția majorității vorbitorilor 
din schelele de extracție au stat pro
blemele legate de îndeplinirea indi
cațiilor date de conducerea partidu
lui privind creșterea factorului de 
recuperare a țițeiului din zăcăminte. 
Referindu-se la această problemă, 
ing. Constantin Tătaru, directorul 
schelei Ciurești, a arătat că aici s-a 
dobîndit o bună experiență în apli
carea procedeului de menținere de 
presiune. Există totuși condiții pen
tru extinderea acestei metode. Con
ducerea schelei a și luat măsuri să 
pregătească noi sonde în vederea in
jecției de apă și să mărească capaci
tatea stației de pompare în așa fel 
îneît anul viitor debitul de apă in
jectată să crească cu 20—25 la sută.

Și în celelalte schele din regiune 
vor fi extinse în perioada următoare 
metodele de menținere a presiunii în 
strat și de recuperare secundară a 
țițeiului. Se va continua într-un ritm 
susținut efectuarea de tratamente cu 
diferiți solvenți și cu substanțe acide 
în vederea sporirii debitului sonde
lor. Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan s-a arătat că pentru urmă
rirea operativă a felului cum se a- 
plică procedeele tehnologice noi, a 
eficienței lor economice, este nece
sar ca tehnicienii și inginerii din 
schele să colaboreze strîns cu spe
cialiștii de la Institutul de cercetări 
foraj-extracție din Cîmpina, 6ă fo
losească mai bine documentația teh
nică care le stă la îndemînă.

La dezbateri au fost apreciate 
succesele obținute pînă acum în 
realizarea planului pe ansamblul 
trustului de extracție Argeș. Totuși, 
nu s-a trecut cu vederea nici faptul 
că în schelele Băbeni și Moșoaia au 
existat în unele perioade rămîneri 
în urmă la unii indicatori, de plan. 
Cei care au luat cuvîntul au criti
cat poziția conducerii schelei Mo
șoaia, care a încercat să găsească o 
serie de justificări pentru nerealiza- 
rea în unele luni a planului de pro
ducție și a sarcinii de reducere a 
prețului de cost. Ing. Nicolae Țili- 
vea, directorul trustului, a arătat că 
adevăratele cauze trebuie căutate în 
slaba preocupare a colectivului sche
lei pentru urmărirea mersului son
delor și a producției realizate, pen
tru aplicarea celui mai potrivit re
gim tehnologic de extracție a țițeiu
lui.

în urma propunerilor făcute în 
ședința de dezbateri s-au stabilit 
măsuri concrete pentru ca toate 
schelele și întreprinderile de foraj 
din regiune să încheie anul în curs 
cu planul îndeplinit și depășit.

Ing. Nicolae PANTILIE

învățătorii și profesorii din învă- 
țămîntul de cultură generală, profe
sional și tehnic vor dezbate, în zi
lele de 7 și 8 septembrie, în ca
drul unor consfătuiri raionale și o- 
rășenești, importante probleme ale 
muncii lor. în prima lor parte, lu
crările consfătuirilor se vor desfă
șura pe secții — cu învățătorii care 
predau la clasele I—IV pe clase sau 
grupe de clase, iar cu profesorii de 
la clasele V—XI pe obiecte sau gru
pe de obiecte înrudite, așa cum sînt 
organizate cercurile pedagogice. în 
cadrul secțiilor, responsabilii cercu
rilor pedagogice raionale sau orășe
nești vor prezenta Referate privind 
„Sporirea eficienței lecției, mijloc 
principal pentru ridicarea nivelului 
activității instructiv-educative în 
școala de cultură generală“. La șe
dințele pe secții vor participa și ca
drele didactice care predau obiecte 
de cultură generală în școlile pro
fesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri. Consfătuirile se vor încheia 
printr-o ședință comună cu toate 
cadrele didactice, în cadrul căreia 
vor fi prezentate prevederile noului 
regulament al școlilor de cultură 
generală, cît și sarcinile ce revin 
cadrelor didactice în noul an de 
vățămînt.

în-

Adunare publică 
consacrată luptelor 
de eliberare

BRAȘOV 
— în sala 
din orașul Sf. 
Brașov, a avut loc duminică dimi
neața o adunare publică consacrată 
împlinirii a 20 de ani de la elibera
rea orașului și altor 
împrejurimi de sub ocupația vre
melnică a trupelor hitleriste. 
luat cuvîntul general locotenent în 
rezervă Nicolae Cambrea, ing. agro
nom Simion Cîmpeanu, locotenent 
major de miliție loan Zaharia și 
Gheorghe Șerban,

(coresp. „Scînteii“). 
Teatrului de Stat
Gheorghe, regiunea

localități din

Au

A început concursul
tinerilor interpreți

Prima zi a Con
cursului internatio
nal de interpretare 
muzicală „George 
Enescu”...

Impunătoarea clă-
Aieneului, înveșmîntafă în hai- 

noi pe care i le-au pregătit cu
adire 

nele 
măiestrie constructorii, are în această 
duminică însorită de septembrie un 
aspect sărbătoresc. Sala de concerte 
a devenit, curînd, neîncăpătoare. Ne
răbdarea, emoția cu care sînt așteptați 
concurenfii probelor de pian vorbesc 
de la sine despre interesul pe care-l 
suscită această 
înalt prestigiu în 
Scurtele prezentări ale 
cuprinse în elegantul 
sînt recomandări care 
printre candidați unii 
palmaresul activității lor 
orchestre renumite și 
unor dirijori străluciți, sau sînt soliști 
ai radioului și televiziunii din diferite 
țări. Impresia generală este că, mai 
mult poate decît în trecutele ediții, în 
acest an, printre cei peste 130 de con- 
curenfi, se numără mulți viitori maeștri. 
O confirmă îndată evoluția primilor

Deosebit de emoționant este felul In 
concurenfii s-au apropiat și au în- 
muzica nepieritoare a celui care, 
concurs și festival, este sărbăto- 
evocat în aceste zile — George

care

întrecere artistică de 
rindul publicului, 

concurenților 
caiet-program 
impun : 
care au 
concerte

sub bagheta

sînt 
în 
cu

competiției. Asta nu 
Juriile, 

artistice cu- 
pentru exi- 

cei mai buni 
își manifestă

pianiști care apar în fafa juriului, în fața 
publicului, și care demonstrează pe 
lingă talent o înaltă pregătire, o înfe- feles 
legere artistică matură.

în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne are loc concursul de vioară. „A 
studiat cu David Oistrah", „este elevul 
lui Milstein" — sînt cuvinte pe care le 
auzi frecvent și care dau sintetic mă
sura seriozității
însemnează emoții mai puține. 
formate din personalități 
noscute pe plan mondial 
genfa lor, vor alege pe 
dintre cei buni. Publicul
și el preferințele. Deși nu se obișnu
iește să se aplaude, uneori nici nu se 
încheie bine o sonată care a fermecat 
pe auditor și aplauzele izbucnesc fur
tunos, ca după un remarcabil spectacol 
muzical.

Cîntăreții se întrec în sala Dalles. 
După vocile frumoase, tehnica muzicală, 
prezența scenică a primilor concurenți 
ieșiți la rampă pofi face ușor afirmația 
că concursul va „lansa" cîteva nume 
care vor fi reînfîlnife, în anii ce vin, 
pe afișele marilor concerte, recitale șl 
spectacole de operă din lume.

prin 
rește
Enescu. Sonatele și suitele pentru pian, 
sonatele pentru vioară și pian, cadența 
la Concertul nr. 7 pentru vioară și or
chestră de Mozart cunosc, prin mîna 
multora dintre tinerii artiști, interpretări 
dintre cele mai alese. Muzica lui Enescu 
cunoaște in țara noastră și pe toate 
meridianele globului o largă răspîndire 
cucerind cu mesajul ei nobil, generos, 
cu frumusețile ei, conștiințele și 
ascultătorilor. Opusurile sale au 
în repertoriul curent al multora 
cei care le tălmăcesc acum.

Asculfînd pe solii artei interpretative 
de pretutindeni, în aceste zile de con
curs, încerci un sentiment de intensă 
bucurie, de îndreptățită mindrie gîn- 
dindu-fe cîf de pregnantă este prezența 
marii personalități a lui George Enescu 
în viafa spirituală a lumii muzicale de 
astăzi, cit de rodnic este exemplul artei 
lui pentru generațiile de tineri artiști.

inima 
intrat 

dintre

Mircea SIMIONESCU

Duminică seara au părăsit Capi
tala tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu și 
alte persoane oficiale, plecînd la

Turnu Severin spre a participa pe 
șantierul Gura Văii—Sip, la festivi
tatea inaugurării lucrărilor pentru 
construirea marelui baraj de la Por
țile de Fier.

La plecare, în gara Băneasa, erau 
de față membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști de 
partid. (Agerpres)

ORA PORȚILOR RE FIER
Astăzi are loc festivitatea inaugurării 

lucrărilor pentru construirea marelui ba
raj de la Porfile de Fier.

La festivitate vor participa președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, losip Broz Tito, 
precum și alte personalități din condu
cerile de stat și de partid din cele două 
țări.

O atmosferă sărbătorească domnește 
la Porfile de Fier, în întîmpinarea im
portantului eveniment.

*
Pe Dunăre, la kilometrul 943. Să

rind din mașină, fotoreporterul își fixea
ză obiectivul asupra unei construcfii de 
lemn. Patru sfîlpi cu niște șipci bătute 
în partea superioară — alcătuire în for
mă de piramidă. „Pentru istorie", își spu
ne el, satisfăcut de descoperire. Cîfiva 
turiști în trecere spre Herculane și Ca
zane par nedumerifi de interesul pe care 
îl poate stîrni această simplă piramidă de

Plecarea b Șefia a delegației de partid
și de stat a R. P. Ramîne

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia, 
delegația de partid și de stat a R.P. 
Romine, condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului Adunării Populare și Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
va participa la manifestările prile
juite de cea de-a 20-a aniversare 
a eliberării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al

★

de partid 
a sosit la

în aceeași zi delegația 
și de stat a R. P. Romîne 
Sofia.

La aeroport, membrii 
au fost întîmpinați de tovarășii ge
neral de. armată Ivan. Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte ■ al Consi
liului de Miniștri, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.B., Pencio Kuba- 
dinski, membru supleant al Biroulüi 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepreșb- 
dinte al Consiliului de Miniștri, de 
membri ai'C.C. al P.C.B., membri ai 
Prezidiului Adunării Populare, con
ducători ai organizațiilor politice și 
de masă, ziariști bulgari și cores
pondenți ai presei străine.

Consiliului de Miniștri, general lo
cotenent Mihai Burcă, membru al 
C.C. al P.M.R., adjunct al ministru
lui forțelor armate, și Ioan Beldean, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Bulgaria.

Membrii delegației au fost conduși 
la aeroportul Băneasa de tovarășii 
Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Leontin Sălăjan, de membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului R. P. Romîne.

Au fost de față ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Gheorghi 
Bogdanov, și membri

★

Erau de față șefii 
diplomatice acreditați
primire a fost prezent loan Beldean, 
ambasadorul R.P.R. la Sofia, și 
membrii ambasadei romîne.

Pe aeroport era aliniată o compa
nie, de onoare-Au fost intonate im
nurile de stat ale R. P. Romîne și 
R. P. Bulgaria. Tovarășul Chivu 
Stoica, însoțit de tovarășul Ivan 
Mihgilov,. a trecut în revistă compa
nia de onoare.

Un.grup de pionieri a oferit mem
brilor delegației buchete de flori. 
Numeroși locuitori ai capitalei 
bulgare veniți la aeroport au făcut 
delegației o caldă primire.

ai ambasadei.

unor misiuni 
la Sofia. La

delegației

lemn. Și unde? Tocmai aici, în rama unuia 
dintre cele mai superbe tablouri dună
rene. Căci 943 esfe kilometrul Porților 
de Fier, locul unde bătălia dintre fluviu 
și munfii din defileu atinge apogeul spec
taculozității. Nicăieri ca aici, în drama
ticul peisaj al Porfilor de Fier, nu-și dă 
fluviul măsura mai deplină a uriașelor 
sale energii.

Observîndu-le, trecîndu-le prin filtrul 
gîndirii științifice, oamenii, atît cei de pe 
malul romînesc cît și cei de pe malul 
iugoslav, au ajuns la concluzia că sînt 
păstrătorii celei mai concentrate surse de 
energie hidraulică din Europa. Și că a so
sit timpul, timpul socialist pe care îl tră
iesc ambele popoare, pentru ca, în co
laborare prietenească, Romînia și Iugo
slavia să facă din sălbaticele Porfi de 
Fier puternice Porfi de Beton, de unde 
să-și înceapă călătoria o Dunăre de kilo
wați. „împreună — spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — vom trans
forma „Cazanele" Dunării într-un izvor 
bogat de energie electrică, de lumină și 
forjă spre folosul ambelor noastre po
poare I”

lată ce vesfeșfe acea simplă construc
ție de lemn, piramida topometrică : fi
xează, împreună cu sora ei geamănă, de 
pe malul iugoslav, axul 
anunfă începutul marelui 
„Sistemul hidroenergetic 
Porfile de Fier".

viitorului baraj, 
act constructiv : 
?i do navigafie

Cam la hotarul dintre 
Vîrciorova, cineva a avut 
idee plastică : a înfipt pe un promonto
riu, între șosea și Dunăre, în bătaia tutu
ror privirilor, un panou sub a cărui sticlă 
se află o fotografie de mari dimensiuni 
a machetei viitoarei hidrocentrale — cea 
mai mare din Europa, după hidrocen
tralele de pe Volga. Imaginea este astfel 
așezată, îneît se suprapune peste tabloul 
dinamic al- Porfilor de Fier. î| privești, 
asculți vuietul valurilor dunărene și ai în 
același timp sub ochi imaginea zilei de 
mîine, cînd nici fluviul, nici stîncile, ci 
omul va fi stăpînul atotputernic al Porți
lor de Fier.

Imaginea viitoarei hidrocentrale, una 
dintre cele mai puternice de pe conti
nent, este impresionantă. Puterea insta
lată : 2 milioane kilowați (cîf zece hidro
centrale de felul Bicazului). Producfia de 
energie electrică : peste 10 miliarde kilo- 
wafi-ore pe an (jumătate, cît va reveni 
larii noastre, echivalează cu actualul con
sum de energie electrică a patru orașe 
ca Bucureștiul). Important este faptul că 
prețul de cost al acestei uriașe energii 
va fi mai ieftin decît al energiei produse 
de termocentrale.

lată Dunărea de mîine, la Porțile 
Fier : zăgăzuită pe toată lăfimea ei 
un kilometru. Imagina|i-vă în mijlocul 
biei un piept de beton lung de 441 
metri și înalt de 60 de metri. La cele 
două capete ale acestui baraj, la un mal 
și la celălalt al Dunării, se vor înălța

Gura Văii și 
o ingenioasă

de 
de 
al
de

două centrale hidroelectrice gemene, a 
căror înăljime (66 metri de la fundafie) 
o atinge pe aceea a unui bloc cu a- 
proape 25 de etaje. Cele 12 agregate 
turbină-generator, amplasate tn număr 
egal în aceste două centrale, vor avea 
fiecare o putere de circa 170 000 kW 
(prin fiecare va trece un debit de apă 
cit 5 Olfuri I), fiind astfel printre cele 
mai mari din lume. De cele două cen
trale vor fi lipite cele două ecluze (lun
gime 310 metri, lăjime 34 de metri), si- 
tuîndu-se ți ele la cel mai înalt nivel al 
tehnicii mondiale. Pe oglinda lor de 
apă, vasele vor aluneca lin spre lacul de 
acumulare, întins, în spatele barajului, pe 
o lungime de peste 150 de kilometri.

Prefăcute în unde liniștite, în tot sec
torul Cataractelor, apele dunărene se 
vor înălța cu circa 33 de metri fată de 
nivelul lor mediu. Localitățile, porturile 
din zona lacului de pe ambele maluri ? 
Ele vor fi mutate, reconstruite, Mii 
de locuitori vor intra în case noi. 
Proiectele vădesc ți o grijă deosebită 
fafă de strămutarea, păstrarea valorilor 
arheologice și a monumentelor istorice 
de pe locurile mîngîiate de viitoarele 
valuri. Vaste lucrări vor duce la crearea 
unor noi ți importante căi de comunica
ție : 110 kilometri șosele ți 24 kilometri 
de cale ferată pe malul: romînesc. Un 
adevărat nou Bumbești-Livezeni — așa 
va arăta spectaculosul traseu feroviar, 
brăzdînd munfii, între Gura Văii și Co- 
ramnic. Zeci de tuneluri, viaducte...

Din această simplă schifare se poate 
ușor deduce amploarea operei proiecta
te, conducînd la transformarea potenția
lului hidroenergetic al Dunării din sec
torul Porfile de Fier în energie electrică 
pentru cele două țări riverane, iar pa de 
altă parte, la îmbunătățirea condițiilor de 
navigație în bazinul dunărean. Realizarea 
acestui complex de lucrări de un înalt 
nivel tehnic implică, desigur, considera
bile eforturi tehnico-economice, un ritm 
accelerat de construcție, astfel ca acest 
măreț obiectiv comun să fie dat în ex
ploatare, la capacitatea lui totală, în 1971.

Cutezătoare ți înțeleaptă, noua cetate 
a luminii căreia i se așează acum piatra 
de temelie, dă măsura orizonturilor des
chise de partid în fafa industriei ener
getice, una dintre ramurile hotărîtoare ale 
economiei noastre, pe treapta desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

PILOTAJ PE DUNĂRE
Dunărea, o știți: majestuoasă, de un 

calm imperturbabil, născut poate din con
știința forjei sale de neînfrînt. Singurul 
loc unde își iese din fire este la întîl- 
nirea Carpafilor și Balcanilor, iar mînia 
care o cuprinde — zbatere, volburi, sor
buri — se numește: Cataracte. Aici, unde 
ne-am oprit, munfii i-au aruncat în cale

Vider VÏNTU
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Așa va arăta marea construcfie hidroenergetică do la Porțile do Fier



buletin La Expoziția realizărilor 
economiei naționale
Pe vorbă cu un ghid

Masiv, la nivelul tehnicii celei mai 
înaite, strungul Carusel 2 500 atrage 
irezistibil atenția. întrebările vizita
torilor cad în avalanșe și ghidul, un 
tînăr cu expresie inteligentă, expli
că totul cu calm și siguranță. într-o 
clipă de „acalmie“ îl solicităm :

— De unde cunoașteți atîtea de
talii ?

— îi știu toate piesele, i le văd cu 
ochii închiși. Sînt electrician la Fa
brica de mașini unelte și agregate 
București, care l-a produs, și am lu
crat și eu la montarea lui. Strungul 
Carusel 2 500 execută operații de 
strunjire — cilindrice, interioare și 
exterioare, frontale, conice și plane 
— a unor piese mari, cu înălțime 
pînă la 2 metri. Strungul are carac
teristici tehnice moderne, toate 
operațiile pe care le execută fiind 
dirijate de un „creier“ electronic.

— Cum reacționează vizitatorii ?
— Sînt uimiți și mîndri. Se vede 

acest lucru și pe fețele lor. Ba mai 
mult, sînt destui care-mi.-.. îmbogă
țesc și mie cunoștințele, povestind 
despre mașinile, instalațiile ori o- 
biectele fabricate la întreprinderile 
unde lucrează.

— Cum vă simțiți în postura de 
ghid ?

— Cam obositoare, dar are far
mecul ei. De fapt, majoritatea ce
lor care pun întrebări sînt, într-un 
fel, specialiști, și între noi — pre
cizează electricianul de montaj loan 
Ghiorghiu — au loc adeseori un fel 
de convorbiri pe probleme tehnice. 
Este interesant.

Chipul lemnului
Un loc de atracție pentru vizita

tori este standul economiei fores
tiere. Decorat în cea mai mare parte

Atenția vizitatorilor osto reținută de modernul strung Carusel
Foto : M. Cloo

ATRIBUȚIILE Șl SARCINILE COMISIEI DE REVIZIE 
!N GOSPODĂRIA AGRICOLĂ COLECTIVĂ

Intr-o scrisoare adresată ziarului 
nostru, colectivistul Nicolae Crăciun 
din G.A.C. Stoenești, regiunea Ar
geș, ne întreabă care sînt atribuțiile 
și sarcinile comisiei de revizie din 
gospodăria colectivă. Am solicitat pe 
tov. Traian Dumbravă, de la Consi
liul Superior al Agriculturii, să răs
pundă la această întrebare. ■

Potrivit prevederilor statutului- 
model, la baza gospodăriilor agri
cole colective stă proprietatea ob
ștească asupra mijloacelor de pro
ducție. întrucît proprietatea ob
ștească constituie izvorul sporirii 
veniturilor gospodăriei colective și. 
prin aceasta, al creșterii bunăstării 
colectiviștilor, dezvoltarea și apăra
rea avutului obștesc trebuie să con
stituie o preocupare principală a 
consiliilor de conducere, a tuturor 
membrilor gospodăriilor colective. 
Este o datorie a tuturor colectiviș
tilor de a veghea la apărarea pro
prietății obștești, de a nu permite 
înstrăinarea ei sub nici o formă, de' 
a lua toate măsurile, așa cum pre
văd legile țării noastre și statutul- 
model, împotriva celor care risipesc 
bunurile obștești. Consiliul de con
ducere și comisia de revizie din gos
podăria colectivă au o mare răs
pundere în ce privește păstrarea și 
folosirea cu grijă și cu simț gos
podăresc a tuturor bunurilor ob
ștești, precum și folosirea fonduri
lor bănești.

Organul superior de conducere și 
control în gospodăria colectivă este 
adunarea generală a colectiviștilor. 
Pentru exercitarea funcției de con
trol, adunarea generală alege co
misia de revizie a cărei sarcină este 
să verifice activitatea economico- 
financiară a gospodăriei colective în 
cursul anului. Comisia de revizie 

cu elemente silvice naturale, acesta 
reflectă progresele înregistrate în 
gospodărirea pădurilor și industria
lizarea lemnului. în cei 20 de ani 
au fost împădurite în țara noastră 
peste un milion de hectare. Dintre 
numeroasele elemente care suge
rează vasta muncă de refacere și 
exploatare a patrimoniului silvic, se 
remarcă dispozitivul colorat și lumi
nat care reprezintă o zonă împădu
rită! Pe 16 mp, el înfățișează diferi
te detalii specifice ale zonei : șantier 
de împăduriri, exploatarea cu ajuto
rul unui sistem de funiculare și a 
tractoarelor speciale, șantiere de 
construcție a drumurilor forestiere, 
amenajări pentru vînătoare etc.

Oșlta-în m@zaic
Delta Dunării, acest uriaș și fer

mecător monument al naturii din 
țara noastră, este și ea prezentă în 
expoziție. Un mare interes manifes
tă vizitatorii față de demonstrațiile 
practice cu utilajele de recoltat stuf. 
Ele aduc în fața vizitatorului o ima
gine autentică a unei părți din pro
cesul complicat al exploatării stufu
lui. Alături de âceste mașini se află 
un mare mozaic artistic pe care sînt 
reprezentate marile unități stuficole 
și lucrările de amenajare din deltă. 
Biologul Marioara Neagu, de la In
stitutul de proiectări pentru celulo
ză, fibră, stuf din București, dă ex
plicațiile necesare. Ea vorbește, 
printre altele, despre marele Combi
nat de celuloză și hîrtie — Brăila, 
în perioada 1956—1964 s-au execu
tat în deltă 850 km canale, s-au con
struit 162 km diguri, platforme pen- 

este un organ care nu depinde de 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective, răspunzînd de activi
tatea sa numai în fața adunării ge
nerale a colectiviștilor. Prin urma
re, comisia de revizie poate primi 
sarcini de control numai din par
tea adunării generale. .

Comisia de revizie este alcătuită 
din 3 persoane și se alege pe timp 
de 2 ani. în comisia de revizie nu 
pot fi aleși membri ai consiliului de 
conducere sau colectiviști înrudiți 
cu membrii acestuia pe linie direc
tă (tată, fiu, nepot etc) și pe linie 
colaterală (frate, soră, unchi, mătu
șă) și nici colectiviști care sînt ges
tionari sau care fac parte din per
sonalul administrativ (magaziner, 
casier, contabil, brigadier sau alți 
responsabili). în comisia de revizie 
trebuie aleși colectiviștii cei mai ca
pabili, cinstiți, buni gospodari, care 
să pună mai presus de orice întări
rea și apărarea bunurilor obștești, 
în felul acesta comisia de revizie 
capătă autoritatea necesară activi
tății sale, obține încrederea și spri
jinul colectiviștilor. După alegere, 
comisia de revizie este confirmată 
în scris de către comitetul execu
tiv al sfatului popular raional.

îndatoririle comisiei
de revizie

în conformitate cu prevederile 
statutului-model al gospodăriei co
lective, comisia de revizie este obli
gată să efectueze revizii generale la 
sfîrșitul fiecărui trimestru și revizii 
parțiale ori de cîte ori este nevoie. 
Ea controlează cum s-a desfășurat 
activitatea gospodăriei de la ultima 
verificare, face aprecieri asupra si

tru depozitarea stufului. La Maliuc 
și la unitățile stuficole s-au clădit 
aproape 200 de apartamente și peste 
100 de garsoniere pentru muncitorii, 
inginerii- cercetătorii și tehnicienii 
care lucrează în acest domeniu. Lu
crările de exploatare sînt deservite 
de 656 tractoare speciale, 300 recol- 
tatoare, 1 040 de remorci ; pentru 
transportul stufului pe apă există 
șalupe, remorchere și ceamuri.

Ârtezienele agricole
La ieșirea din pavilionul central 

privirile vizitatorilor sînt atrase de 
un bazin de 400 m p din care țîșnesc 
jeturi de apă. Aici sînt expuse multe 
tipuri de pompe din care peste 20 
sînt în funcțiune. Iată pompa A.G. 
100 destinată în special pompării a- 
pelor cu suspensie. în dreptul ei se 
poate urmări circuitul apei în care 
plutesc diferite particule și alte im
purități, împinse cu putere de insta
lații. Seriile de pompe : „Dunărea“, 
„Brateș“ și „Șiret“, de asemenea în 
funcțiune, redau sugestiv imaginea 
amplei acțiuni de irigare a culturi
lor agricole, întreprinsă în țara 
noastră pentru sporirea producției 
cerealiere. Mai sînt expuse aici și 
pompe pentru nevoile industriei chi
mice, pompe de vid, pompe submer
sibile, pentru pastă de ciment etc.

Părerea unor oaspeți 
străini

Numeroși oaspeți de peste hotare 
vizitează cu interes expoziția, avînd 
aprecieri frumoase la adresa celor 
văzute- Iată, de pildă, ce spune dl. 
Nelson Vainer, scriitor brazilian, 
„Pînă astăzi cunoșteam țara dv. nu
mai din revista „Romania de Hoy“ 
și din alte surse de informare pe 
care le-am găsit în Brazilia. Ceea 
ce văd însă aici a întrecut toate pre
supunerile mele. Este într-adevăr re
marcabil să realizezi, în numai două 
decenii, ceea ce în alte țări s-a con
struit, în mod uzual, în 50—60 de 
ani, să realizezi prin eforturi pro
prii ritmuri de creștere atît de di
namice în producția industrială. Sînt 
bucuros că mi s-a oferit prilejul să 
vizitez această expoziție și să plec 
de aici cu convingerea că Romînia 
înaintează cu mult succes pe un 
drum luminos, pe care a și făcut 
pași remarcabili*.

După ce a subliniat interesul cres- 
cînd, manifestat de cercurile de afa
ceri străine, pentru dezvoltarea re
lațiilor- cu întreprinderile romînești 
de comerț exterior, dl. Morland D. 
Clinton, de la „Fairchild Publica
tions of New York“ a spus : „Expo
ziția este bine organizată, iar pre
zentarea exponatelor — sugestivă, 
reușind să pună în evidență realiză
rile fiecăreia din ramurile de pro
ducție ale economiei dv. Iar aceste 
realizări sînt impresionante, dacă 
punem față în față ceea ce văd aici, 
cu ceea, ce se poate vedea în orice 
anuar economic străin editat acum 
20 de ani. Cred că mulți oameni de 
afaceri americani ar fi interesați să 
vadă această expoziție care su
gerează grăitor potențialul dv. mo
dern de producție șl de export, și 
consider că aceasta este în interesul 
dezvoltării relațiilor comerciale re
ciproc avantajoase“.

tuației economice și financiare și 
prezintă în adunarea generală a co
lectiviștilor concluziile șl propune
rile sale.

Pentru buna desfășurare a mun
cii sale, comisia de revizie își în
tocmește un plan în care sînt pre
văzute obiectivele ce urmează să se 
verifice și în ce termen. Dintre o- 
biectivele ce cad în sarcina comi
siei de revizie și care se trec în 
„Planul de revizie“ menționăm : ve
rificarea mijloacelor bănești șl a hîr- 
tiilor de valoare (verificarea casei); 
controlul îndeplinirii hotărîrilor lua
te în adunările generale privind rea
lizarea planului de măsuri întocmit 
cu ocazia reviziei precedente ; cum 
se înregistrează producția atît la in
trări, cît și la Ieșiri, cum se păstrea
ză aceasta; inventarierea tuturor bu
nurilor — mijloace fixe și circulante 
de care dispune gospodăria colecti
vă și care au fost date în primire 
brigadierilor, magazinerilor, șefilor 
de ateliere și altor responsabili ; 
verificarea relațiilor financiare cu 
Banca de Stat și cu alte instituții și 
persoane ; verificarea calculării și 
evidențierii zilelor-muncă pentru 
membrii colectiviști ; verificarea de
contărilor cu membrii gospodăriei 
pentru zilele muncă ; verificarea 
operațiunilor de valorificare a pro
duselor ; verificarea îndeplinirii 
prevederilor planului de producție 
și financiar al gospodăriei colective. 
De asemenea, comisia de revizie ur
mărește cum se îndeplinește de că
tre gospodărie livrarea produselor 
agricole contractate în vederea rea
lizării de venituri bănești, precum 
și modul cum se achită unitatea res-
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în zilele Festivalului internațional „George Enescu'-

Pe scena Operei

îmbogățit șl reamenajat, muzeul 
„George Enescu* atrage în aces
te zile un public larg. Viori, pia
ne, baghete, afișe de concert, 
partituri, distincții obținute re
constituie drumul mereu ascen
dent al celui ce a slujit cu ab
negație Idealurile artistice cele 
mai înalte. Nu de mult au intrat 
aici două viori cu care a cîntat, 
în ultimii ani ai vieții sale, maes
trul. Printre noile exponate sînt 
cîteva manuscrise din timpul stu
diilor la Viena și Paris : „Simfo
nia de școală în re minor* com
pusă la 14 ani, „Balada pentru, 
vioară" ș.a. Recent a fost recon
stituită o cameră de lucru a com
pozitorului. Numeroși vizitatori 
din țară și de peste hotare, între 
care participanțli la concursul și 
festivalul „George Enescu", se 
opresc în fața obiectelor ce evo- , 
că viața șl activitatea genialului 
muzician. In fotografie : membri 
ai juriilor concursurilor de vioa
ră, pian șl canto vizitînd muzeul.

Cultura și frumosul 
pentru publicul larg

Interviu cu Arnold Wesker
Dramaturgul Arnold Wesker, unul din

tre cei mai cunoscufi scriitori tineri ai 
Angliei, se află de cîteva zile în țara 
noastră.

Făcîhd parte dintr-o familie de emi
grant (tatăl originar din Rusia, iar mama
— din Transilvania), stabiliți cu decenii 
în urmă în cartierul muncitoresc al Lon
drei, Arnold Wesker a început a-și cîștiga 
existența lucrînd prin dughenele unor 
mici meseriași și apoi ca chelner în res
taurante. Prima sa piesă, „Bucătăria", este 
rezultatul acestei experiențe din tinerețe. 
De altfel, întreaga sa operă poartă pu
ternic amprenta biografiei autorului.

Trilogia .„Supă de pui cu ovăz*, „Ră
dăcini* și „Vorbesc despre Ierusalim* 
este povestea unei familii de muncitori 
din East-End și înfățișează momente ale 
luptei clasei muncitoare din Anglia, în- 
cepînd din anii 1936. In aceste lucrări 
ale lui Wesker, vechii militanți ai mișcării 
muncitorești rămîn neclintiți pe poziții 
înaintate, dar cel cîțiva tineri inte
lectuali care apar pe scenă, sleiți de 
război, se lasă lesne derutați și descu
rajați. Piesa „Cartofi prăjiți cu orice* 
se petrece în mediul ostășesc, privit ca 
un microcosm al vieții sociale complexe, 
în cadrul căreia relațiile antagonice din
tre clase sînt minuțios analizate.

— Dar piesa mea cea mai ambițioasă, 
la care azi țin cel mai mult și care este 
întă în lucru — ne-a mărturisit Wesker
— se intitulează „A lor cetate de aur*. 
Tema este compromisul — lucrul de care 
mă tem cel mai mult șl împotriva că
ruia încerc să mă apăr cu înverșunare. 
In piesă este vorba de un tînăr arhitect 
al cărui ideal este să realizeze o orîn- 
duire socială mai bună în țara sa și are 
convingerea că va izbuti dacă va ridica 
șase cetăți în care oamenii să nu fie 
numai proprietarii caselor lor, ci și ai 
uneltelor de producție, ai fabricilor și 
uzinelor. Se bizuie pe ajutorul sindica
telor, pe ajutorul partidului laburist — e 
însă obligat să accepte donațiile con
servatorilor ; în loc de șase cetăți va 
construi doar una, și așa, din compromis 
în compromis, reușește să înalțe un oraș 
foarte frumos, devine celebru și i se 
acordă titluri de noblețe. Idealul însă nu 
și-l realizează.

Exprimîndu-și credința tn această pie
să, Wesker ne vorbește în continuare 
despre prietenii săi, alături de care a 
început organizarea „Centrului 42*, și 

I care, ca și el, detestă compromisul.

pectivă de alte obligații față de stat. 
Pe baza celor constatate, comisia de 
revizie propune consiliului de con
ducere și adunării generale a gospo
dăriei măsuri de îmbunătățire a 
muncii și de lichidare a lipsurilor.

întocmirea actelor 
de control

In timpul verificării, flecare 
membru al comisiei de revizie tre
buie să-și noteze toate observațiile 
și problemele ce se ivesc. Pe baza 
acestor însemnări se întocmesc pro
cesele verbale parțiale de verifi
care. Ele se fac în două exemplare, 
pentru flecare sector verificat șl 
sînt semnate de membrii comisiei 
de revizie și de responsabilul sec
torului verificat. Pe baza acestor 
procese verbale parțiale se întoc
mește procesul verbal general, în 
care se trec cele constatate, conclu
ziile, propunerile, precum și cel vi- 
novațl de anumite lipsuri. In cazul 
consemnării unei pagube aduse gos
podăriei colective, în procesul-ver- 
bal trebuie să se mai arate : valoa
rea pagubei, cine se face răspunză
tor, împrejurările în care s7a pro
dus, dispozițiile legale încălcate șl 
care sînt documentele și actele din 
care rezultă constatarea pagubei.

Procesul verbal general astfel în
tocmit, înainte de a fi prezentat în 
fața adunării generale, trebuie dis
cutat cu membrii consiliului de 
conducere și cu contabilul principal 
al gospodăriei colective.

Masuri concrete, 
operative

Constatările comisiei de revizie, 
menționate în procesul verbal, tre
buie urmate de măsuri pentru înlă
turarea lipsurilor și îmbunătățirea 
activității în cadrul gospodăriei co
lective. De mare importanță este 
ca în timpul controlului să se 
remedieze deficiențele constatate. 
Pentru cele care nu se pot remedia

„Centrul 42” este concretizarea unei 
vechi credințe a dramaturgului, deseori 
repetată și în piesele sale, anume că 
poporului i se cuvine arta de cea mai 
bună calitate ; țăranii și muncitorii nu 
trebuie să se mulțumească să mănînce 
„cartofi prăjiți cu orice* (aluzie la obi
ceiul celor neînstăriți din Anglia de a 
mînca cartofi prăjiți pe lîngă orice mîn- 
care), ci au dreptul la hrana cea mai 
bună și mai consistentă, — nu trebuie 
să se mulțumească cu rudimente de artă, 
ci au dreptul să se bucure de realizările 
artistice de cel mai înalt nivel. însufle
țit de această idee, a inițiat formarea 
„Centrului 42“ — nucleu de artiști pro
gresiști care s-au străduit să pună la 
îndemîna populației din provincie și din 
centrele muncitorești producții artistice 
valoroase.

— Ne o cu atît mai mult teamă de 
compromis — spune Wesker — cu cît 
încercarea noastră prinde viață. De cu- 
rînd am obținut și un local pentru insti
tuția noastră. în nordul Londrei, pe lîngă 
gară, exista din secolul trecut un fel de 
magazie circulară uriașă — cam de di
mensiunile Circului din București — în 
care se reparau locomotive. De cîțiva 
zeci de ani servea drept depozit de vi
nuri, iar acum proprietarul ne-a donat-o. 
Aici avem de gînd să ne facem sediul. 
Vom organiza expoziții, vom face o sală 
de concerte, de spectacole de teatru, 
balet etc. Vom căuta să adunăm și Isă 
formăm pictori, actori, muzicieni, scriitori, 
în așa fel ca, oriunde și oricînd va fi 
cazul, oamenii să găsească la noi un 
mare, „rezervor* de artiști gata să-i ajute, 
tn stare să nu precupețească nimic pen
tru a duce lumina culturii și bucuria fru
mosului în cele mai depărtate coifuri ale 
țării. Aceasta este năzuința noastră. 
Avem de înfrînt multe greutăți și de 
dezlegat multe semne de întrebare. Rea
lizarea țelului nostru depinde în mare 
măsură de public, fără de participarea 
căruia nu existăm. Iar acest public tre
buie educat. Cum se face oare educația 
lui, fără a păcătui prin didacticism și fără 
a știrbi cu nimic calitatea artistică ? Se 
pare că în țara dumneavoastră ați reușit 
în mod cu fotul remarcabil să educați 
publicul. In cursul șederii mele aici voi 
încerca să descopăr mijloacele pe care 
le-ațl folosit și poate că în felul acesta 
voi dezlega unul din semnele de între
bare care mă preocupă.

Dana CRIVĂȚ

pe loc, consiliul de conducere al 
gospodăriei colective va întocmi un 
plan de măsuri, în care se vor arăta: 
deficiențele constatate de către co
misia de revizie, modul de rezolvare, 
persoana însărcinată cu aducerea 
la îndeplinire a măsurilor propuse. 
Acest plan de măsuri, după aproba
rea de către adunarea generală a 
colectiviștilor, devine obligatoriu de 
îndeplinit de către consiliul de con
ducere. Comisia de revizie are sar
cina să controleze cum pune în 
aplicare consiliul de conducere mă
surile adoptate de adunarea gene
rală.

Comisia de revizie a gospodăriei 
colective este îndrumată și spriji
nită de specialiști contabili care fac 
parte din aparatul consiliilor a- 
gricole raionale. Fiecare revizie tri
mestrială sau anuală trebuie să se 
facă cu ajutorul efectiv al unui con
tabil desemnat de consiliul agricol 
raional.

Majoritatea comisiilor de revizie 
din gospodăriile colective au efec
tuat verificări trimestriale în toate 
sectoarele de producție. Au mun
cit bine comisiile de revizie din 
gospodăriile colective din Dobridor, 
Dioști, Gostavăț, regiunea Oltenia, 
Valea Neagră, Zebil,Ciamurlia de 
Jos, regiunea Dobrogea, Sîncrai, 
Bunila, Buituri, regiunea Hunedoa
ra, și altele. Nu același lucru se poa
te spune despre comisiile de revizie 
din gospodăriile colective din Băi- 
culești și Olaru, regiunea Argeș, 
Pădina Mare, Stirconița din regiu
nea Oltenia și altele, care nu efec
tuează verificările prevăzute și de 
aceea în gospodăriile colective res
pective pot avea loc unele păgubiri 
din avutul obștesc.

Comisiile de revizie își îndepli
nesc rolul lor cu sprijinul activ al 
maselor de colectiviști, care mani
festă exigență față de munca și bu
nurile încredințate, luptă pentru 
dezvoltarea și păstrarea avutului 
obștesc — chezășia consolidării con
tinue a gospodăriei colective, a 
creșterii veniturilor lor.

Numeroase manifestări artistice 
ale Festivalului internațional „Geor
ge Enescu“ sînt programate în sala 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne. In afară de spectacolele cu 
„Lacul lebedelor“, „Floarea de pia
tră“ și un recital de balet, prezen
tate de colectivul Teatrului Mare 
Academic de Stat din Moscova, pe 
scena acestui teatru va avea loc 
marți premiera operei „Pelléas și 
Mélisande“ de Cl. Debussy în inter
pretarea artiștilor Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne. Condu
cerea muzicală aparține lui Mihai 
Brediceanu, regia este semnată de 
George Teodorescu, iar scenografia

La' radio și
După concertul inaugural, in zilele 

următoare, posturile noastre de ra
dio vor prezenta zilnic selecții din 
manifestările Concursului și Festi
valului internațional „George Enes
cu“. Vor fi transmise emisiuni cu- 
prinzînd aspecte de la competițiile 
de pian, vioară și canto (luni, marți, 
joi șl sîmbătă pe programul I — la 
ora 11,00, miercuri și vineri, pe pro
gramul II — la ora 11,03).

Radiodifuziunea va transmite zil
nic, pe programul II, la ora 18,00, 
emisiunea „Jurnalul Concursului și

Săptămâna aceasta pe ecrane
Dragoste la zero grade — comedie 

muzicală, în culori, producție a stu
dioului cinematografic „București". 
Scenariul H. Nicolaide, Cezar Grigo- 
riu. Regia : Geo Saizescu, Cezar Gri- 
goriu. Imaginea : George Cornea. 
Muzica : George Grlgoriu. Cu : Flo
rentina Mosora, Iurie Darie, Coca 
Andronescu, Dem. Rădulescu, Dumi
tru Rucăreanu, Mihai Popescu, Nae 
Roman.

Ciociara — coproducție italo-fran- 
ceză, după romanul lui Alberto Mora
via. Scenariul : Cesare Zavattini. Re
gia : Vittorio de Sica. In rolurile prin
cipale : Sophia Loren (pentru acest 
film a primit premiul Oscar în anul 
1962 și premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină la Cannes 1963), 
Jean Paul Belmondo, Eleonora Brown,

Cadru din filmul „Ciociara“

C I M E M Â © TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 

(Bd. Magheru nr. 12—14). Brațul nedrept 
al legii : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Luceafărul (Bd. 1 848 nr. 6), Grivița (Ca
lea Grivițel — podul Basarab), Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizea- 
nu), Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 
9). Moral ’63 : Carpați (Bd. Magheru nr. 
29), București (Bd. G Martie nr. 6), Excel
sior (Bd. 1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea 
Grlviței nr. 80), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie), Stadionul „Dinamo“ (Șos. ște
fan cel Mare). Falsificatorul : Capitol 
(Bd. 6 Martie nr. G — ruleăză și la gră
dină), Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57 — ru
lează șl la grădină), Arta (Calea Călărași 
nr. 153). Banda de Iași : Festival (Bd. 6 
Martie nr. 14 — rulează și la grădină — 
Pasajul „Eforie"), înfrățirea între po
poare (Bd. Bucureștii Noi), Aurora (Bd. 
Dimitrov nr. 118 — rulează șl la grădină). 
Sechestratul din Altona : Victoria (Bd. 
G Martie nr. 7), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5). Bărbații : Central (Bd. G 
Martie nr. 2), Floreasca (Str. J. S. Bach 
nr. 2), Cotroceni (Șos. Cotroceni nr. 9). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Lu
mina (Bd. 6 Martie nr. 12). Comisarul : 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7). 
Program pentru copii (dimineața) : Doi
na (Str. Doamnei nr. 9). Singurătatea a- 
lergătorului de cursă lungă (după-amia- 
ză) : Doina (Str. Doamnei nr. 9), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21 — rulează și la 
grădină), Drumul Sării (Ștr. Drumul Să
rii nr. 30), Grădina „Vitan“ (Calea Du- 
dești). Galapagos : Giulești (Calea Giu- 
lești nr. 56), Moșilor (Calea Moșilor nr. 
221 — rulează și Ia grădină). Totul pen
tru viață — Galapagos : Timpuri Noi 
(Bd. G Martie nr. 18). La strada : Cultu
ral (Piața I. Pintiiie nr. 2). Cel trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) : 
Dacia (Calea Griviței nr. 137), Grădina 
„Buzeștl“ (Str. Buzeștl nr. 9—11). Domni
șoara... Barbă Albastră : Buzești (Str. 
Buzeștl nr. 9—11). Primul troleibuz : 
Crîngașl (Șos. Crîngașl nr. 42), Volga 
(Șos. I. Pintiiie nr. Gl). M-ain îndrăgostit 
la Copenhaga : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 
143 — rulează șl la grădină), Munca (Șos. 
Mihal Bra'vu nr. 221). Inspectorul șl

este realizată de Roland Laub. în 
distribuție : Teodora Lucaciu, Doro
thea Palade, Ileana Cotrubaș, Valen
tin Teodorian, Octav Enigărescu, 
Viorel Ban, Dumitru Brebenel.

In reluare va fi prezentată P8 
aceeași scenă opera „Oedip" de 
George Enescu.

Dintre spectacolele de operă ce vor 
fi prezentate în timpul Festivalului 
amintim : „Nunta lui Figaro“ (cu 
concursul cîntăreților Kim Borg și 
Patricia Johnson), „Boris Godunov“ 
și „Bărbierul din Sevilla" (cu con
cursul cîntărețului Miroslav Cian- 
galovici), „Iancu Jianu" și „Motanul 
încălțat“.

televiziune
Festivalului internațional George 
Enescu“, care va cuprinde 'ironica 
manifestărilor, a concertelor, recita
lurilor și a spectacolelor de operă, 
precum și aspecte de la cele trei în
treceri artistice. Emisiunile radiofo
nice vor însera și interviuri cu ar
tiști prezenți la festival, cu membrii 
juriilor și cu alte personalități care 
ne vizitează țara cu acest prilej.

în programele televiziunii vor fi 
prezentate aspecte ale manifestări
lor, în cadrul emisiunii „Agenda 
Festivalului Enescu“.

Raf Vallone, Renato Salvatori, Carlo 
Ninchi, Andrea Checchi.

Banda de lași — film realizat de 
studiourile franco-ltaliene care redă 
o întîmplare dramatică petrecută în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial în Italia. Regia : Fabrizio Ta- 
glioni. Cu : Pascale Petit, Roger Mo
ore, Aroldo Tieri, Scilla Gabel.

Falsificatorul — o producție a stu
diourilor „Hunnia" (R.P.U.). Scena
riul : Bencsik Imre, inspirat din opera 
lui Tolnay Lajos. Regia : Frigyes Bău. 
Din distribuție : Sandor Pécsi, Itala 
Békés, Hilda Gobbi și alții.

Galapagos — film realizat de stu
diourile din R. F. Germană (regia : 
Heinz Sielmann) care prezintă vege
tația și animalele insulelor de origine 
vulcanică Galapagos.

noaptea : Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22), 
Grădina „Arta" (Calea Călărași nr. 153). 
Vara în nordul sălbatic : Vitan (Calea 
Dudeștl nr. 97). Rebelul magnific : Mio
rița (Calea Moșilor nr. 127), Popular (Str. 
Mătăsari nr. 31). Căliți în foc — cinema
scop : Cosmos (Bd. 30 Decembrie nr. 89). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : Viitorul (Str. M. Emlnescu nr. 
127), Pacea (Bd. Libertății nr. 70—72). 
Frații corsicanl — cinemascop : Colen- 
tina (Șos. Colentina nr. 84). Ocolul Pă- 
mintului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Rahova (Calea Rahovei 
nr. 118 — rulează și la grădină, Calea 
Rahovei nr. 103). Pagini de istorie — Ro- 
nilnia, orizont ’G4 : Modern (Piața G. 
Coșbuc nr. 1).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Prima cunoștin
ță (Intîlnire cu manualele școlare). 19,30 
— Filmul documentar „Douăzeci de ani 
de pictură romînească". 19,50 — Agenda 
Festivalului Enescu. 20,10 — Filmul ar
tistic „Cum stăm, tinere 7“ 21,35 — Te- 
lesport. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru

moasă și a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost senin, exceptînd vestul ță
rii, unde s-a înnourat. Vîntul a suflat 
slab și a predominat din sud-est. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 21 grade la Mangalia și Petroșeni 
și 28 grade la Timișoara, Lugoj și Băl- 
lești. Timpul probabil pentru trei zile : 
Vreme frumoasă, cu cei- variabil. Innou- 
rări parțiale se vor produce în vestul 
și nord-vestul țării, unde vor cădea ploi 
locale. Vînt slab pînă la potrivit, cu unele 
intensificări în Banat. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de, iar maximele între 22 șl 32 grade. In 
București șl pe litoral : Vreme frumoasă, 
cu cer variabil. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară.

I
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CAMPIONATUL EUROPEAN 
FEMININ DE BASCHET

Romîma-Franța 42-41
Televiziunea a oferit ieri amatori

lor de sport o nouă și plăcută sur
priză : transmisia de la Budapesta 
a meciului de baschet feminin Ro- 
mînia-Franța din cadrul campiona
tului european. Partida, făcînd par
te din programul inaugural al cam
pionatului, s-a desfășurat pe un te
ren special amenajat la „Kiss-sta- 
dion“.

începutul meciului le-a găsit 
cam nepregătite pe baschetbalis
tele noastre. Ele n-au reușit să sca
pe de emoțiile oarecum inerente de
butului într-un concurs de o ase- 

■ menea importanță și au greșit dese
ori aruncările la coș. Din păcate 
cel mai mare procent de ratări l-au 
înregistrat la aruncările libere. E- 
chipa Franței a jucat cu multă ver
vă în atac și s-a strecurat cu ușu
rință prin apărarea om la om prac
ticată (nu cu destulă siguranță) de 
baschetbalistele romîne. Prima re
priză se încheie cu scorul de 21—15 
pentru echipa Franței.

Repriza secundă se desfășoară 
mult timp în același fel. Adversa
rele noastre îșl mențin Inițiativa, 
măresc chiar scorul și lăsau impre
sia că vor obține victoria. în ulti
mele două minute însă baschetbalis
tele noastre, cu o condiție fizică 
mai bună, insistă mereu în atac, 
luptă pentru fiecare minge încer- 
cînd să refacă din terenul pierdut. 
Echipa Franței dă semne de obosea
lă. Scorul îl rămîne totuși favorabil: 
41—36 ; 41—37 ; 41—38... Cronome
trai arată ultimele secunde ale par
tidei. Cu o dîrzenie' excepțională 
baschetbalistele noastre continuă să 
atace, aruncă la coș șl — ceea ce nu 
prea reușiseră pînă atunci — înscriu 
din poziții destul de dificile. Scorul 
devine 41—40 pentru Franța cînd 
arbitrii erau aproape gata să fluiere 
sfîrșițul meciului. Dar la un nou a- 
tac, echipa noastră înscrie încă două 
puncte și cîștigă cu 42—41. O vic
torie valoroasă, dar obținută după o 
dispută dramatică, după multe emo
ții transmise firesc și celor care din 
țară au urmărit partida în fața mi
cului ecran.

în deschidere la meciul Romînia- 
Franța, a avut loc întîlnirea dintre 
selecționatele Bulgariei și Poloniei. 
Prima formație a obținut victoria 
cu 49—37.

Sulceniiada de lupte libere Campionate, competiții
Timp de două zile sportivii din 

țările balcanice — R. P. Bulgaria, 
Grecia, R.S.F. Iugoslavia, Turcia și 
R. P. Romînă au oferit spectatorilor 
meciuri de calitate, cu numeroase 
acțiuni tehnice, multe din ele con- 
ducînd la victorii prin tuș ; spre 
deosebire de luptele „clasice“, unde 
s-au înregistrat doar două rezultate 
de tuș, la „libere“ ele au fost în nu
măr de 14.

întrecerile au fost dominate de 
luptătorii turci, cate au ocupat pri

O pasionantă întrecere de gimnastică

Sonia Iovan la bîrnâ

mul loc la majoritatea categoriilor 
și tot primul loc pe națiuni. Repre
zentanții noștri au avut o compor
tare sub posibilități și au comis și 
unele greșeli tactice.

Cîștigătorii balcaniadei : 52 kg — 
M. Esenceli (Turcia) ; 57 kg — M. 
Seving (Turcia) ; 63 kg — M. Ka- 
banli (Turcia) ; 70 kg — D. Marinov 
(R. P. Bulgaria) ; 78 kg — I. Ogan 
(Turcia) ; 87 kg — A. Ayic (Turcia) ; 
97 kg — I. Topcan (Turcia) ; peste 
97 kg — S. Mustafov (Bulgaria).

Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit sîmbătă și duminică dubla 
întîlnire de gimnastică dintre echi
pele R. P. Romîne și R. D. Germa
ne, cea mai importantă întîlnire de 
verificare a celor două formații îna
intea jocurilor olimpice de la Tokio. 
Atît în întrecerile feminine, cît și 
cele masculine, spectacolul sportiv 
a fost de o înaltă ținută tehnică, el 
fiind în repetate rînduri aplaudat 
de public. ,
Rezultate tehnice: Feminin: R.P.R.- 

R.D.G. 379,05—377,10. La individual 
compus : 1. Sonia Iovan, 2. Elena 
Popescu, 3. Brigit Radochla, 4. Ingrit 
Fost. Masculin : R.P.R.-R.D.G.
563,45—562,45. Individual compus : 
1. Siegfrid Fülle (R.D.G.), 2. Anton 
Cadar (R.P.R.), 3. Fr. Orendi (R.P.R.).

Iată declarațiile unora din arbitrii 
neutri prezenți la competiție : Joz- 
sef Dobai (Ungaria) : „După ce am 
vizionat concursul internațional din 
vara aceasta de la Constanța, apre
ciez că echipa dv. masculină se află 
în real progres. Impresionează în 
mod deosebit omogenitatea întregii 
formații, toți concurență prezentîn- 
du-se la un nivel ridicat apropiat. 
Victoria echipei romîne, pe cît de va
loroasă e pe atît de meritată“. Rad- 
ka Penceva (Bulgaria) a făcut ur
mătoarea remarcă : „Mi-a plăcut 
foarte mult echipa dv. feminină 
Cele mai frumoase evoluții le-au a- 
vut Sonia Iovan și Elena Popescu. 
O surpriză plăcută pentru mine a 
fost tînăra Ceampelea, un talent au
tentic, susceptibil de mari progrese. 
După evoluția din acest meci, con
sider că la Tokio echipa feminină 
romînă candidează cu mari șanse 
pentru o medalie olimpică, iar Iovan 
și Popescu pot să se clasifice pe lo
cul I la 1—2 aparate“.

POLO PE APA — Duminică, la ba
zinul Dinamo din Capitală, a luat sfîr- 
șit turneul internațional de polo pe apă. 
în meciul hotărîtor pentru desemnarea 
echipei cîștigătoare, reprezentativa 
R. P. Romîne a întrecut selecționata 
U.R.S.S. cu 3—2 (1—0; 1—1; 1—1;
0—0). Iată și celelalte rezultate din ul
tima zi : R. P. Romînă (tineret) — R. P.

Șut la poarta echipei Progresul

Sportul pe
Ultimele două meciuri de volei 

masculin ale „Turneului capitalelor“, 
care a avut loc la Paris, s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Moscova— 
București 3—2 (meciul a durat două 
ore și 27 minute) ; Varșovia—Paris 
3—0. . Ordinea în clasament a fost 
stabilită pe baza setaverajului, întru- 
cît trei echipe au avut același număr 
de victorii. Pe locul întîi s-a clasat 
echipa Varșoviei, urmată de Bucu
rești, Moscova și Paris.

★
în cadrul unui concurs pregătitor 

pentru Jocurile balcanice de la Bucu
rești, atleta Draga Stamecici a egalat 
recordul mondial in proba de 80 m 
garduri cu timpul de 10“5/10. Stame
cici devine, astfel, a patra corecord-

Bulgaria 4—2 ; R. P. Ungară — R. D. 
Germană 4—3.

HANDBAL — Sîmbătă și duminică 
s-au disputat jocurile primei etape a 
celei de-a VlI-a ediții a campionatelor 
republicane de handbal. Partidele din 
Capitală au arătat că echipele bucu- 
reștene (Știința — masculin și feminin, 
Progresul, Electromagnetica și Confec
ția — feminin) mai au numeroase la
cune în pregătire. Surpriza plăcută a 
cuplajului de pe Stadionul Tineretului 
a constituit-o formația Recolta Hălchiu, 
care, deși învinsă de către studenți cu 
scorul de 17—14, a demonstrat o bună 
orientare în jocul ofensiv.

Studentele bucureștene au obținut o 
victorie muncită în dauna Confecției 
(3—1), la fel ca și Electromagnetica :
10— 9 cu Progresul.

Alte rezultate : Masculin : Ști
ința Galați-Steaua 15—15 ; Dinamo 
Brașov-Tractorul Brașov 25—17 ; Știința 
Petroșeni-Știința Timișoara 27—12 ; Di
namo Bacău-Dinamo București 11—18. 
Feminin : Știința Cluj-Voința Sibiu
11— 13 ; S.S.E. Ploiești-Tractorul Bra
șov 8—11 ; Mureșul Tg. Mureș-Ra- 
pid București 15—7.

RUGBI — Exceptînd evoluția for
mației Dinamo, meciurile din Capitală 
nu s-au ridicat la un nivel tehnic satis
făcător. Dinamo a surclasat Știința Pe- 
troșeni cu scorul de 38—3. Echipa Pro
gresul a obținut prima victorie în re
tur, întrecînd C.S.M.S. cu 14—3. în 
meciul disputat sîmbătă Gloria și Con
structorul și-au împărțit punctele : 
3—3. în țară s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Steaua-Știința Cluj 13—3; 
Grivița Roșie-Știința Timișoara 24—12; 
Rulmentul Bîrlad-Ancora Galați 23—0.

sie hotare
mană mondială în această probă, ală
turi de Gisela Birkenmayer (R. D. 
Germană), Betty Moore (Australia) și 
Irina Press (U.R.S.S.).

★
La Budapesta se desfășoară un con

curs internațional de atletism la care 
participă sportivi și sportive dip R.P. 
Polonă Austria, R.P. Ungară și alte 
țări. în prima zi de întreceri, echipa 
feminină de ștafetă a R. P. Polone 
(Piatkowska, Gorecka, Globukowska, 
Kirsenstein) a stabilit un nou record 
european la ștafeta 4x100 m cu timpul 
de 44-4/10

Disputat pe circuitul de la Sallan- 
ches, Campionatul mondial ciclist de 
fond, rezervat alergătorilor profesio
niști, s-a încheiat cu victoria olande
zului Jan Janssens Acesta a parcurs 
distanța de 290 km în 7 h 35'52’’ (me
die orară 38,074 km) în același timp 
cu învingătorul au trecut linia de so
sire italianul Adorni și francezul 
Poulidor.

Știri din R.
TERMOCENTRALĂ DATĂ 
ÎN FUNCȚHUNE

După cum relatează știri sosite 
din R. P. Bulgaria, lingă Sofia 
a intrat în funcțiune centrala 
termo-electrică „Traicio Kostov". 
Noul obiectiv, care funcționează 
pe bază de păcură, are o putere 
de 60 000 kW și va produce a- 
nual peste 420 milioane kWh 
energie electrică. Producția ei va 
fi de 1,5 ori mai mare decît în
treaga energie electrică produsă 
în Bulgaria în întreg anul 1939.

DEZVOLTAREA
INDUSTRIEI TEXTILE

Industria textilă, una din ra
murile mai vechi ale economiei 
naționale, s-a dezvoltat mult în 
anii puterii populare. Au fost 
construite noi unități, iar cele 
vechi au fost reutilate și coma
sate în întreprinderi mai mari. 
Dacă în 1939 întreprinderile tex-

La combinatul textil din apropierea orașului Vrața

Spectacol cu „Oedip“ 
ia Teatrul de Operă și Balet

Duminică seara, la Teatrul de O- 
peră și Balet al R.P.R. a avut loc 
un spectacol cu opera „Oedip" de 
George Enescu, prezentat în cinstea 
participanților la lucrările Congre
sului internațional de știința solu
lui, care se desfășoară în Capitală. 
Conducerea muzicală a aparținut lui 
Mihai Brediceanu, regia — Jean Rîn-

P. Bulgaria 
tile au produs 5,3 milioane metri 
țesături de lină, anul acesta nu~ 
mai combinatul textil de lînă 
„Gh. Dimitrov" din Sliven va 
produce aproape 7 milioane me
tri. In ce privește bumbacul, nu
mai combinatul textil de bum
bac din Sofia produce anual 50 
milioane metri țesături, în timp 
ce în 1939 cele cîteva sute de ate
liere meșteșugărești laolaltă pro
duceau doar 34 milioane metri.

CREȘTE NUMĂRUL 
STUDENȚILOR

înainte de eliberare în R. P. 
Bulgaria existau doar cinci insti
tute de învățămînt superior. A- 
cum numărul lor este de 25. A- 
proape 78 000 studenți urmează 
cursurile de zi și fără frecvență. 
In anii puterii populare, în insti
tutele de învățămînt superior au 
fost pregătiți 98 000 specialiști, 
adică de cinci ori mai mulți de
cît în ultimii 20 de ani ai re
gimului trecut.

zescu, scenografia — Roland Laub. 
Spectacolul, care a avut ca soliști 
pe David Ohanesian, loan Hvorov, 
Dan Iordăchescu, Viorel Ban, Ladis- 
lau Konya, Elena Cernei, Zenajda 
Pally, Maria Șindilaru, Cornel Rusu, 
s-a bucurat de succes, fiind viu a- 
plaudat.

(Agerpres)

Categoria A:
Rezultatele de ieri
Progresul—Petrolul 
Crișul—Știința Craiova 
TJ.T.A.—Dinamo Buc. 
Steaua—Minerul 
Știința Cluj—Farul 
Dinamo Pitești—Rapid 
C.S.M.S.—Steagul roșu

2— 4 (1—2)
0—1 (0—0)
0—3 (0—2)
3— 1 (2—1)
3—0 (1—0)
0—2 (0—1)
1—0 (1—0)

CLASAMENTUL
Dinamo București 2 2 0 0 5:0 4
Steaua 2 2 0 0 7:1 4
Rapid 2 2 0 0 6:1 4
Știința Cluj 2 1 1 0 5:2 3
Petrolul 2 1 1 0 6:4 3
Steagul roșn 2 1 0 1 3:1 2
Minerul 2 1 0 1 4:4 2
Farul 2 1 0 1 3:4 2
C.S.M.S. 2 1 0 1 2:4 2
Știința Craiova 2 1 0 1 1:4 2
Progresul 2 0 0 2 3:7 0
Dinamo Pitești 2 0 0 2 1:5 0
Crișul 2 0 0 2 0:3 0
U.T.A. 2 0 0 2 0:6 0

BUCUREȘTI. — Jumătate din golu
rile înscrise în meciurile etapei a 
Il-a a campionatului categoriei A 
au fost „opera" formațiilor care au 
jucat în cuplajul din Capitală : Pe
trolul — Progresul și Steaua — Mi
nerul. Și cum numărul punctelor 
marcate pe marele stadion bucureș- 
tean este destul de serios (10) reie
se că zecile de mii de spectatori 
prezenți ieri în tribune n-ar avea 
motive să regrete deplasarea. în 
ansamblu, cuplajul amintit a avut o 
desfășurare interesantă, în multe 
momente ale partidelor au existat 
faze de bună calitate, combinații 
reușite, șuturi puternice, intervenții 
curajoase ale portarilor. Progresul 
a deschis scorul în meciul cu Pe
trolul, (Mateianu a transformat un 
penalti), dar echipa ploieșteană a 
dominat cu autoritate, a egalat prin 
Mocanu și a luat conducerea la o 
acțiune extrem de palpitantă la 
poarta lui Cosma. Momentele de 
relaxare ce și le-a permis Petrolul 

Ploieșteanul Ionescu „saltă" mingea peste poartă

etapa a Si-a 
imediat după pauză a invitat parcă 
la ofensivă pe bucureșteni. Voinea 
a adus egalarea pentru echipa sa. 
Cu zece minute înainte de termi
narea partidei, ploieștenii îșl revin 
și-și asigură victoria în urma unor 
acțiuni impetuoase finalizate cu 
măiestrie (au înscris Dridea și Ba
dea).

Pînă în .minutul 44, Steaua și Mi
nerul Baia Mare sperau cam în a- 
ceeași măsură la victorie. Jocul se 
desfășura la mijlocul terenului, echi
pa militară părînd oarecum surprin
să de replica băimărenilor. Scorul 
l-a deschis Crăiniceanu în minutul 
6, iar peste aproximativ 20 de mi
nute Czako a egalat. Cu un minut 
înainte de pauză, Crăiniceanu —• 
ieri în mare vervă — înscrie un nou 
punct. După pauză Steaua are multe 
ocazii de a marca, dar Minerul se 
apără cu toate forțele. De abia în 
ultimele secunde de joc, același 
Crăiniceanu înscrie după o acțiune 
personală.

Două lucruri i-au nemulțumit pe 
spectatori : nesportlvitatea lui Ba
dea (Petrolul) și Stoicescu (Progre
sul) care și-au lovit intenționat ad
versarul — și arbitrajul coniuz, nesi
gur al băcăoanului Ad. Macovei la 
meciul Steaua — Minerul.

CLUJ. — în partida disputată la 
Cluj în fața a aproape 30 000 de 
spectatori, dintre Știința din locali
tate și Farul Constanța, gazdele au 
reușit să obțină victoria cu scorul 
de 3—0. Golurile au fost înscrise de 
Adam, în minutele 3 și 60 și Mure- 
șan în minutul 82.

Fazele plăcute, aplaudate de 
spectatori, au fost create în special 
de studenți în primele 20 de minute. 
Apoi jocul a început să scadă din 
intensitate.

PITEȘTI. — Meciul Dinamo Pi
tești — Rapid s-a încheiat cu victo
ria oaspeților. Primul gol este mar
cat în minutul 30 de Codreanu, care 
a profitat de ezitările lui Ilie Stelian 

și ale portarului Matache. Piteștenll 
au cîteva ocazii de a înscrie, dar 
le ratează copilărește de la cîțiva 
metri. Al doilea gol este marcat în 
minutul 87 tot de Codreanu, care 
transformă o lovitură de la 11 m. 
Jucătorii Pătrașcu (Dinamo) și Grea- 
vu (Rapid) s-au lovit reciproc în 
timpul jocului.

IAȘI. — Primul joc oficial de fot
bal disputat în acest sezon la Iași 
a făcut ca stadionul „23 August" să 
fie arhiplin. Dar întîlnirea C.S.M.S.— 
Steagul roșu n-a fost pe măsura 
marelui interes cu care era aștep
tată această confruntare. Jucătorii 
ambelor echipe au practicat un 
fotbal de slabă calitate, cu multe 
pase greșite și puține șuturi spre 
poartă. Echipele au avut perioade 
egale de dominare : ieșenii în pri
ma repriză, brașovenii în cea de-a 
doua. Gazdele au ciștigat datorită 
unei lovituri de la 11 m transfor
mată de Vornicu în minutul 15.

ARAD. — întîlnirea de fotbal de 
la Arad dintre formațiile U.T.A. — 
Dinamo a fost de o factură tehnică 
mediocră. Oaspeții reușesc să des
chidă scorul chiar în primul minut 
prin Ene II, care a reluat cu pieptul 
balonul respins de portarul forma
ției arădene, Weichelt. U.T.A. revine 
în atac însă acțiunile sale sînt ani
hilate de apărarea adversă. Cei 
care înscriu sînt tot dinamoviștii 
care, în minutul 18, ridică scorul la 
2—0 prin Nunweiller VI. După pau
ză U.T.A. atacă susținut, însă ine
ficace. La un contraatac Ene II pro
fită de o ezitare a apărării gazde
lor și înscrie plasat : 3—0.

ORADEA. — Cei aproape 15 000 
de suporteri orădeni au părăsit ieri 
stadionul decepționați de numeroa
sele ratări ale echipei lor favorite, 
îițcă din primele minute de joc, 
Vlad, aflat singur în fața porții ad
verse, ratează un gol sigur. Apoi, 
fotbaliștii orădeni ratează cel puțin 
5 ocazii clare, prin Bakoș, Szücs, 
Mănescu și alții. Mai mult, în mi
nutul 45, la un henț în careu comis 
de craioveni arbitrul acordă un 11 
metri, dar Damian trimite mingea în 
afara terenului de joc.

în minutul 55 craioveanul Sfîrlo- 
gea deschide scorul : 1—0. Din acest 
moment toate încercările gazdelor 
de a schimba rezultatul partidei ră- 
mîn fără efect. Craiovenii nu nu
mai că se apără cu dîrzenie, dar 
construiesc faze periculoase și pun 
la grea încercare poarta gazdelor.

Rezultate, categoria B
Seria I : Metalul București — Poiana 

Cîmpina 2—3; C.F.R. Roșiori — Side- 
rurgistul Galați 1—4; Laminorul Brăila 
— Dinamo Bacău 3—1; Unirea Rm. 
Vîlcea — Metalul Tîrgoviște 3—1; Fla
căra Moreni — Chimia Făgăraș 4—0; 
Știința Galați — C.F.R. Pașcani 2—1 ; 
Tractorul Brașov — Știința Bucu
rești 1—1.

Seria a II-a : C.S.M. Sibiu — C.S.M. 
Reșița 2—0; Clujeana Cluj — Gaz Me
tan Mediaș 2—0; Vagonul Arad — 
Știința Timișoara 0—0; C.F.R. Timi
șoara — Jiul Petrila 0—1; Minerul Lu- 
peni — Industria Sîrmei Cîmpia Țurzii 
1—1; A.S.M.D. Satu Mare — A.S. Cu- 
gir 3—1; Recolta Carei — Mureșul Tg. 
Mureș 4—2.

Din colțul tribunei Ora Porților de Fier
DOUĂ MENȚIUNI

Timp de un sfert de oră, pu
blicul de pe „23 August" a ur
mărit cu evidentă curiozitate 
eforturile băimărenilor — reve
niți după mulți ani pe un stadion 
din Capitală — de a echilibra cit 
de cît raportul de forțe în parti
da cu Steaua. La drept vorbind, 
după debutul vijelios al roș-al- 
baștrilor, nimeni nu credea că 
mai există vreo posibilitate în 
acest sens, unica problemă în dis
cuție rămînînd... scorul final.

Insă, după cum știți, spectato
rii bucureșteni sînt întotdeauna 
partizanii celui mai slab, îndeo
sebi atunci cînd, departe de a se 
resemna în postura cu pricina, 
„victima sigură" înțelege să lupte 
pentru un rezultat onorabil. Așa 
se face că, din momentul în care 
fotbaliștii maramureșeni și-au 
strîns rîndurile, scoțînd la iveală 
un surprinzător arsenal ofensiv 
— defensiv, simpatia tribunelor a 
trecut brusc și ireversibil de par
tea lor. Trebuie spus că noii pro
movați nu și-au dezamăgit su
porterii ; pe alocuri ei au discu
tat de la egal la egal cu presti
gioasa echipă adversă, iar Sasu, 
Bai, Pînzaru, Szekeli și alții n-au 
fost, în genere, mai prejos de so
mitățile de vizavi.

Dar despre eroii meciului și 
despre fazele mtai importante 
veți afla amănunte din cronicile 
de specialitate. Rîndurile de față 
vor doar să menționeze compor
tarea mezinilor categoriei A, la 
cea dinții evoluție pe principalul 
gazgn al țării — și să salute, încă 
o dată, atitudinea publicului 
bucureștean. Pentru că, în ulti
mele minute de joc, cînd arbitrii 
au refuzat steliștilor un penalti 
cam vizibil, aceiași spectatori, 
care susținuseră fără rezerve 
formația oaspete pe toată durata 
partidei, și-au exprimat dezapro
barea, deși victoria localnicilor 
nu mai putea fi pusă la îndoială. 
Pentru că execuțiile tehnice co
recte, combinațiile reușite, golu
rile spectaculoase au fost salu
tate cu aceeași căldură, indife
rent de autorii lor. Pentru că, in 
sfîrșit, dincolo de afecțiuni și an
tipatii inerente, publicul nostru 
s-a dovedit o dată mai mult par
tizanul sportului cu majusculă.

Dan DEȘLIU

PRONOSPORT
Concursul nr. 36 din 6 sept. 1964

U.T.A.—Dinamo București 2
Progresul—Petrolul 2
Dinamo Pitești—Rapid 2
C.S.M.S.—Steagul Roșu 1
Știința Cluj—Farul 1
Crișul—Știința Craiova 2
Steaua—Minerul Baia Mare 1
C.F.R. Roșiori—Siderurgistul 2
Laminorul Br.—Dinamo Bacău 1
Unirea R. V.—Metalul Tîrgoviște 1 
C.S.M. Sibiu—C.S.M. Reșița 1
C.F.R. Timișoara—Jiul 2

(Urmare din pag. I-a)

șiruri de stînci de un cafeniu întunecat, 
care îi dau Dunării aspectul unui vijelios, 
înspumat rîu de munte. Apele fierb, clo
cotesc, iar în atmosferă plutește, impre
sie întărită de vuietul profund, presimți
rea unei explozii geologice. Intr-atît de 
teribilă e încleștarea orbească, deznădăj
duită dintre stînci și apă. Nici o altă 
forță n-a putyț interveni pînă astăzi (o- 
mul s-a strecurat doar), n-a putut modi
fica teatrul bătăliei.

Niște epave își înalță scheletele înne
grite, la intrarea și la ieșirea din viitoa
rea Porților de Fier. Șlepuri înșfăcate cu 
ani în urmă de mînia apelor (una dintre 
epave zace de 37 de ani în mijlocul 
fluviului) și aruncate peste stînci. Ce 
poate fi mai grăitor pentru veșnicele pri
mejdii care amenință, de la începutul 
începuturilor, navigația în Cataracte ?

Dacă ar exista expresia „lup de Dună
re11, nimeni n-ar merita mai mult să fie 
astfel numiți decît temerarii piloți spe
ciali de Cataracte. Și fiindcă viitoarea 
hidrocentrală e nemijlocit legată (după 
cum se va vedea mai jos) de viața a- 
cestor oameni, i-am luai un interviu 
unuia dintre „lupii de Dunăre".

Constantin Borugă : 31 de ani de na
vigație, dintre care 17 în sectorul Cata
ractelor. Sub tunica albastră pe care toc
mai și-o îmbrăca, gata să plece într-o 
nouă cursă pe remorcherul „Decebal" a- 
costat în portul Turnu Severin, se ghi
cește un trup puternic și călit. M-a sur
prins tinerețea privirii, adîncă, cercetă
toare, care m-a făcut să înțeleg cuvin
tele aruncate parcă în treacăt : „Pilotul 
dacă n-are ochi, nu există".

— Mă întrebați care-i sectorul cel 
mai dificil pentru navigație ? Păi, de la 
kilometrul 940 — Gura Văii pînă la 1 016 
— portul Drencova ; iar cînd cotele a- 
pelor Dunării scad cu 80 de centimetri 
sub nivelul mediu, pilotăm convoaiele și 
mai departe, pînă la Moldova Veche. Ce 
să vă spun ? Cînd frec pragul de la Gre
ben, cascada e atît de puternică, Incit 
simt totdeauna ca un hop sub picioare. 
Viclean e canalul Cozla : are o formă 
ovală pe care trebuie să știi s-o ghicești, 
s-o simți, fără nici un punct de orientare. 
Ce să mai vorbesc, despre Cazane, sau 
despre canalul Sip, în unele locuri atît 
de strimte, că parcă ești silit să faci 
echilibristică pe sîrmă.

— Vasăzică, greu cu navigația...
— Altă viață, cînd o să frecam cu 

vasele prin ecluze. Calm și frumos, ca pe 
Herăstrău. Scăpăm de toata buclucurile. 
Timpul de trecere al unui convoi de 
vase prin sector se va reduce de la 
120 ore cam la 35. Pragurile de stînci, 
barem, apa o să le înmormînteze la 
peste 30 de metri adîncime.

Ar mai trebui adăugat că prin cons
truirea „Sistemului" capacitatea de 
transport prin sectorul cataractelor va 
deveni practic nelimitată.

OM - FLUVIU
Port mare la Dunăre... Dar de pe a- 

cum, preludiu al intensei navigații din 
ecluza ce se va construi aici, rivalizînd 
în dimensiuni și tehnicitate cu cele mai 
mari lucrări similare din lume, Gura Văii 
s-a transformat înfr-un port. O flotă al
cătuită din cîteva remorchere, șalupe și 
pontoane de foraj brăzdează de cîțiva 
ani Cataractele, sub „pavilionul" Insti

tutului de studii și proiectări hidroener
getice. Viitoarea istorie a hidrocentralei 
va trebui să consemneze, înaintea pri
mei cupe de pămînf excavate și a pri
mului metru cub de beton turnat, miile 
de cercetări topografice, hidrologice, 
geologice și geotehnice, inteligența, mi
nuțiozitatea și răbdarea unei activități 
care a pătruns în adîncul tuturor miste
relor apei și ale solului. Cine ar bănui 
că toată această muncă este un amestec 
de gîndire științifică și de probe atle
tice, de cercetare de laborator dar și de 
marinărit și sondorit ?

Alături de braț, de brațul înarmat cu 
utilaje tehnice perfecționate (s-a făcut pînă 
și carotaj radioactiv), gîndirea scrutează 
străfundurile. Viața unui ponton de foraj 
e tot ce poate fi mai interesant și mai 
bărbătesc în lunga și minuțioasa gesta
ție de la Porțile de Fier. Zi și noapte, 
vreme de cîteva săptămîni, brigada de 
sondori de pe ponton forează sub apă. 
Adine sub albia fluviului pătrunde bur
lanul de foraj, iar prin el e introdus 
tubul carotier, această mînă metalică cu 
ajutorul căreia, de la zeci de metri a- 
dîncime, roca este adusă pe masa de 
analiză a cercetătorului.

Sosiți de curînd la Gura Văii, con
structorii încep să dețină ponderea spe
cifică. De la zi la zi. Alaltăieri a sosit 
o brigadă din Maramureș, de la barajul 
de pe Firiza, ieri și-au făcut apariția, 
întovărășind un excavator și un buldo
zer, niște mecanici de pe șantierele Bis- 
trița-aval, azi a făcut să clănjăne gea
murile din comună o automacara adusă 
de la Argeș... Cam așa s-ar putea înscrie, 
pe filele calendarului, activitatea cotidia
nă a șantierului în plină organizare, în 
plină creștere, dînd mereu la iveală ra
muri și mlădițe noi în care un ochi mai 
experimentat cu peisajul marilor șantiere 
poate desluși dezvoltarea arborescentă a 
unui organism plin de vitalitate. E un în
ceput asemenea celui de pe malul ve
cin, unde se deslușește același freamăt 
constructiv.

Piramida topometrîcă de la Gura Văii marchează axul viitorului baraj.

Ceea ce impresionează, din orice 
unghi ai privi șantierul și oamenii lui, 
este spiritul da ștafetă. Ștafeta Bistrița— 
Argeș—Dunăre. Oamenii ștafetei electri
ficării, însuflețiți de noul obiectiv pus în 
fața lor de către partid, au venit să în
frunte și să supună cea mai puternică 
apă a țării, aducînd îh raniță întreaga lor 
experiență și energie, pusă la încercare 
în încleștările de pînă acum cu natura.

★

Cu o zi înainte, luînd pe tălpi pulbe
rea calcaroasă a șoselei săpate în stînca 
de la Cazane, urmărisem legendarul 
drum al legiunilor romane de sub co
manda lui Traian. Cîteva ceasuri mai tîr- 
ziu, gustasem crepusculul lingă piciorul 
de la Turnu-Severin al podului construit 
de Apollodor din Damasc. Toate aceste 
vestite opere n-au însemnat însă o vic
torie definitivă și categorică a omului 
asupra Dunării. Drumul lui Traian a fost 
o strecurare inteligentă și temerară ; po
dul — o săritură îndrăzneață peste apă, 
netulburată însă în destinul ei.

Cu totul altceva, în raporturile dintre 
om și Dunăre, reprezintă „Sistemul hi
droenergetic și de navigație de la Por
țile de Fier". I se va porunci fluviului ; 
pentru prima oară i se poate porunci. 
Vise și proiecte s-au rumegat multe de
cenii de-a rîndul, în ambele noastre țări, 
în nepăsarea unor orînduiri ostile ori
căror mari prefaceri, începînd cu cele 
sociale și sfîrșind, bunăoară, cu cele hi
drotehnice. Autorii unui atît de măreț 
proiect nu puteau de aceea fi decît două 
popoare stăpîne în țările lor, însuflețite 
de idealurile socialismului. Iar construc
ția care începe astăzi, operă comună a 
celor două țari, va duce la întărirea 
prieteniei, a colaborării dintre ele.

Gestul strîngerii lor de mînă îl simbo
lizează, la această oră a începutului de 
la Porțile de Fier, cele două piramide 
topometrice care prefațează noua carte 
a Dunării.
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GRECIA Șl TURCIA AU CERUT CONVOCAREA Declarația comună soviete-cehoslovacă
CONSILIULUI DE SECURITATE

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Reprezentantul Greciei la Națiu
nile Unite, Dimitri Bitsios, a cerut 
sîmbătă după-amiază președinte
lui Consiliului de Securitate în 
funcțiune, Platon Morozov (U.R.S.S.), 
convocarea de urgență a consiliu
lui pentru a examina „agravarea 
rapidă a relațiilor greco-turce ca 
urmare a măsurilor ilegale și pro
vocatoare luate de către guvernul 
turc față de grecii aflați în Turcia“.

în scrisoarea adresată delegatului 
sovietic, reprezentantul Greciei de
clară că de la izbucnirea crizei ci
priote situația grecilor aflați în 
Turcia s-a înrăutățit treptat ca ur
mare a măsurilor represive luate 
împotriva lor de către guvernul 
turc. Orice intervenție a guvernului 
grec pe lîngă guvernul turc, precum 
și eforturile secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în vederea solu
ționării situației, se spune în scri
soarea reprezentantului grec, au ră
mas fără rezultat.

CONFERINȚA ARABĂ LA NIVEL ÎNALT
ALEXANDRIA 6 (Agerpres). — 

Lucrările celei de-a 2-a Conferințe 
arabe la nivel înalt au continuat, 
duminică, în Palatul Montaza din 
Alexandria. Ședințele se desfășoară 
cu ușile închise. S-a aflat că, în 
cursul ședinței de duminică dimi
neață, a rostit o cuvîntare noul pre
ședinte al Libanului, Charles Helou, 
iar șeful comandamentului arab u- 
nit, generalul Ali Ali Amer, a pre
zentat un raport asupra aspectelor 

Situația din Congo in discuția miniștrilor de externe
0. U. A.ai țărilor membre ah

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — 
Conferința extraordinară a miniștri
lor de externe ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane a tre
cut duminică dimineața la discuta
rea în fond a problemei care se află 
înscrisă pe ordinea de zi — situația 
din Congo și repercusiunile ei asu
pra țărilor învecinate și a conti
nentului african în ansamblu. în
cadrul ședinței de dimineață primul 
ministru congolez, Moise Chombe, a 
prezentat' poziția guvernului său fa
ță de problema în discuție. El a ce
rut statelor africane să trimită tru
pe în Congo pentru a contribui la 
„pacificarea" regiunilor în care au 
loc lupte între trupele guvernamen
tale și răsculați. El s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru constituirea u- 
nei comisii care să cerceteze cauzele 
diferendului dintre Congo (Leopold
ville) și țările învecinate, îndeosebi 
Congo (Brazzaville.) și Burundi. Pri
mul ministru nu a prezentat soluții 
pentru gravele probleme ale Con- 
goului, mulțumindu-se doar să cea
ră răsculaților să depună armele și 
să colaboreze cu guvernul său.

ORAȘUL BOENDE OCUPAT 
OE RĂSCULAȚII CONCORZI

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatează că

CONFRUNTAREA ELECTORALĂ DIN S. U. A.
După cs în luna iulie convenția 

partidului republican desemnase 
drept candidați la președinție și vi
cepreședinte pe senatorul Barry 
Goldwater și pe deputatul William 
Miller, recent încheiata convenție a 
partidului democrat din Atlantic City 
a desemnat drept candidați pe pre
ședintele Lyndon Johnson și pe se
natorul de Minnesota, Hubert Hum
phrey. Campania electorală a intrat 
astîel în faza ei decisivă.

Desemnarea lui Lyndon Johnson 
era un lucru de mult stabilit cu atît 
mai mult cu cît potrivit folclorului 
politic american nu există un loc 
mai favorabil pentru un candidat 
care vrea să cucerească președin
ția decît... Casa Albă. Singura pro
blemă deschisă a convenției demo
crate era persoana candidatului la 
vicepreședinție, iar numele cel mai 
des citate în presă erau : Robert 
Kennedy, ministrul justiției, senatorul 
Humphrey și senatorul Eugene Mc- 
Charty. Conform tradiției, candidatul 
la vicepreședinție este indicat de 
capul listei după o serie de criterii 
politice, regionale, religioase etc., 
deoarece în ultimă instanță el tre
buie să compenseze sau să între
gească astfel lista electorală îneît să 
atragă voturile unor categorii cît 
mai largi de cetățeni din toate păr
țile țării. Era de așteptat deci ca să 
fie vorba de un „nordic", deoarece 
președintele Johnson, originar din 
Texas, este „sudic". Comentatorii 
subliniază însă semnificația faptului 
că Humphrey este acela care a con
dus în Senat lupta pentru votarea 
legii drepturilor civile și că el ocupă 
pe scena vieții politice americane, o 
poziție liberală cu puternic ecou e- 
lectoral în marile centre urbane.

Candidații republicani Goldwater- 
Miller fuseseră caracterizați în 
presa americană ca „o echipă 
omogenă de dreapta". Candi
dații democrați Johnson-Humphrey 
tind — după aprecierea exper- 
ților — „să acopere întregul sec
tor de centru al vieții politice ameri
cane", acolo unde se și află votul cel

ATENA 6 (Agerpres). — La reșe
dința primului ministru al Greciei 
a avut loc o consfătuire politico-mi- 
litară, sub președinția lui Papandreu, 
la care a fost exâminată problema 
Ciprului. La consfătuire au luat 
parte ministrul afacerilor externe, 
Kostopoulos, și ministrul apărării 
naționale, Garufalias, precum și co
mandantul gărzii naționale a Repu
blicii Cipru, generalul Grivas, care 
a sosit la Atena venind din Nicosia.

★
NEW YORK 6 (Agerpres). — Gu

vernul Turciei a cerut duminică 
convocarea Consiliului de Securitate 
la o dată cît mai apropiată pentru 
a examina situația din Cipru. în 
scrisoarea adresată președintelui în 
funcțiune al Consiliului de Securi
tate, Platon Morozov (U.R.S-S.)> re
prezentantul Turciei la O.N.U. afir
mă că guvernul cipriot ar fi adoptat 
măsuri care contribuie la sporirea 
încordării, referindu-se, îndeosebi, la 
prezența unor militari greci în Cipru 
și la unele măsuri economice.

militare ale problemelor aflate In 
discuția conducătorilor de state.

în afară de lucrările propriu-zise 
ale conferinței au avut loc și dumi
nică numeroase întrevederi între di
versele personalități aflate la Ale
xandria. Aceste întrevederi au fost 
consacrate examinării unor proble
me de interes comun și, îndeosebi, 
problemei yemenite, care nu a fost 
inclusă ca o problemă separată pe 
ordinea de zi a conferinței, datorită 
opoziției Arabiei Saudite.

răsculații congolezi au ocupat ora
șul Boende, situat între Stanleyville 
și Coquilhatville. Nu sînt cunoscute 
amănunte asupra modului în care a 
fost ocupat orașul, dar agenția afir
mă că trupele guvernamentale nu au 
opus rezistență și s-au retras la so
sirea răsculaților.

O demonstrație la Brazzaville împotriva amestecului străin în treburile 
interne ale Congoului (Leopoldville)

mai masiv la alegerile prezidențiale. 
Deci spre deosebire de toate alege
rile din perioada postbelică, domi
nate de așa-zisa politică bipartizană 
— un fel de armistițiu programatic 
potrivit căruia nu se manifestau po
ziții opuse în problemele majore ale 
S.U.A., de data aceasta campania e- 
lectorală marchează o confruntare 
de poziții despre care senatorul 
Goldwater a declarat că o conside
ră însăși rațiunea candidaturii sale. 
De la bun început el și-a construit 
ceea ce se numește „imaginea pu
blică" pe ideea că trebuie să ofere 
o alternativă reală candidatului de
mocrat și a ironizat pe liderii repu
blicani care imită (me too) pe rivalii 
lor democrați.

Aceste poziții distincte și-au găsit 
expresia și în platformele electorale 
ale celor două partide. în poli
tica externă, în timp ce platforma 
republicană redactată în spiritul răz
boiului rece preconizează „lupta îm
potriva comunismului" și reia vechi
le sloganuri răsuflate și compromise 
ale lui John Foster Dulles, platforma 
democrată reafirmă ideile lui John 
Kennedy privind necesitatea rezol
vării litigiilor prin tratative („să nu 
negociem de teamă, dar să-nu ne 
fie teamă să negociem") și declară 
că „pacea trebuie să fie prima pre
ocupare a guvernelor". Din păcate, 
nu se găsesc în platforma democrată 
măsurile concrete prin care această 
preocupare ar putea fi tradusă în 
viață, după cum nu lipsesc justifi
cările pentru continuarea cursei 
înarmărilor inspirate din ideo
logia anticomunismului. Dar în opo
ziție cu ideea preconizată de Gold
water de a se acorda comandan
tului N.A.T.O. dreptul de a folosi 
arme nucleare, platforma democrată 
proclamă, principiul menținerii con
trolului asupra folosirii armelor nu
cleare în mîinile președintelui și sub
liniază „necesitatea simțului de răs
pundere" precum și „refuzul de a 
risca inutil" în această privință.

In politica internă, platforma de
mocrată sprijină ferm aplicarea le

PRAGA 6 (Agerpres).— în decla
rația comună sovieto-cehoslovacă 
dată publicității la Praga în Urma 
vizitei de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a U.R.S.S. 
condusă de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.> se arată că tratativele din
tre delegațiile de partid și guverna
mentale ale celor două țări au con
firmat înțelegerea deplină și unita
tea pozițiilor în toate problemele 
discutate.

Cele două delegații au discutat 
rezultatele obținute în colaborarea 
multilaterală între U.R.S.S. și R.S. 
Cehoslovacă și au avut schimburi 
de păreri cu privire la lărgirea și 
adîncirea continuă a acestei colabo
rări. Baza trainică a dezvoltării le
găturilor frățești între U.R.S.S. și 
R.S. Cehoslovacă, se arată în de
clarație, o constituie Tratatul sovie- 
to-cehoslovac de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare postbelică 
care a fost prelungit, anul trecut, 
pe următorii 20 de ani.

Delegațiile, se spune în declarația 
comună, au avut schimburi de pă
reri asupra problemelor principale 
ale situației internaționale. Ele au 
constatat înțelegerea deplină în a- 
precierea actualei situații interna
ționale, a succeselor remarcabile 
care au fost realizate de forțele 
iubitoare de pace, de mișcarea in
ternațională revoluționară și mișca-

Adunarea generală 
a Uniunii Astronomice 
internaționale

HAMBURG 6 (Agerpres). — La 5 
septembrie, la Hamburg și-a înche
iat lucrările Adunarea generală a 
Uniunii Astronomice Internaționale. 
La lucrările adunării au luat parte 
oameni de știință din peste 60 de 
țări ale lumii, între care astronomi 
din Uniunea Sovietică, S.U.A., R. P. 
Romînă, R. S. Cehoslovacă, Anglia, 
R. P. Polonă, R. D. Germană, Fran
ța, R. F. Germană. Obiectivul adu
nării a fost organizarea cercetărilor 
științifice într-o serie de domenii 
ale astronomiei și coordonarea lor 
la scară internațională.

gii drepturilor civile, apără progra
mele de asigurări sociale înfăptuite 
de la Roosevelt încoace și cuprinde 
numeroase promisiuni privind „răz
boiul împotriva sărăciei", combate
rea șomajului, ajutor medical pen
tru bătrîni — măsuri împotriva că
rora senatorul Goldwater s-a pro
nunțat în maniera sa categorică care 
stîrnește o adevărată idolatrie în 
sînul partizanilor săi de extremă 
dreaptă. Dar tocmai măsurile amin
tite găsesc ecou favorabil, ceea ce 
se și reflectă în toate sondajele pu
blice făcute în ultima vreme de In
stitutul Gallup și de alte instituții de 
acest gen, sondaje care au relevat 
șansele în creștere ale candidaților 
democrați.

De aceea, pe măsură ce se apro
pie 3 noiembrie, ziua alegerilor, exi
gențele urnelor cîștigă teren asupra 
„principiilor" și de unde Goldwater 
făcea caz de „atitudinea sa lipsită 
de compromisuri", nu trece o zi în 
care să nu se străduiască „să-și re
tușeze „imaginea publică" — așa 
cum arată Walter Lippman — „re- 
scriindu-șj cuvintele, reinterpretînd 
înțelesul lor, pledînd că este greșit 
înțeles și gungurind ca un porum
bel". Schimbarea la față a început 
în localitatea Hershey, statul Pen
nsylvania, unde a avut loc nu de 
mult o adunare intimă a liderilor re
publicani Eisenhower, Nixon, Rocke
feller, Scranton și Goldwater. Scopul 
adunării era de a salva unitatea 
partidului republican amenințat de 
ruptură în urma preluării conduce
rii lui de către grupul de dreapta 
Goldwater-Miller și de a elabora 
strategia electorală republicană. Re
zultatul a fost o conferință de presă 
a senatorului Goldwater în cursul 
căreia țintele atacurilor sale vehe
mente : O.N.U., legea drepturilor ci
vile, sistemul asigurărilor sociale, 
etc. — împotriva cărora senatorul 
de Arizona tunase și fulgerase ani 
de zile — s-au transformat subit în 
niște instituții sau legi respectabile 

rea de eliberare națională. Relevînd 
că în ultimii ani a intervenit o 
anumită destindere a încordării in
ternaționale și că s-a conturat ten
dința de a se rezolva problemele 
internaționale prin tratative, în de
clarație se subliniază necesitatea 
luptei împotriva politicii agresive a 
imperialismului, pentru asigurarea 
unei păci trainice și îmbunătățirea 
atmosferei internaționale, pentru 
preîntîmpinarea unui război termo
nuclear.

Reprezentanții P.C.U.S. și P.C. din 
Cehoslovacia, se spune în declara
ție, au luat în discuție problemele 
relațiilor dintre cele două partide 
precum și probleme actuale ale miș
cării comuniste internaționale. Cele 
două partide comuniste — arată de
clarația — consideră urgentă con
vocarea într-un viitor apropiat a 
unei noi conferințe a partidelor co
muniste și muncitorești.

în declarație se apreciază că prie
tenia indestructibilă a popoarelor 
Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei 
a contribuit la adîncirea continuă 
a colaborării frățești multilaterale 
dintre cele două țări.

în încheiere, în declarație se ara
tă că A. Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și pre
ședintele R.S. Cehoslovace, a accep
tat invitația de a vizita U.R.S.S. la 
o dată care va fi stabilită ulterior 
de comun acord.

Corespondență din Paris

La sărbătoarea 
ziarului „l’Humanite“

Sărbătoarea anuală a ziarului ,,1’Hu- 
manité“, sărbătoare populară cu tradi
ție în Franța, s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică în prezența a sute de mii de 
persoane venite din capitală și din dife
rite provincii ale țării. Parcul sporturilor 
„La Courneuve“, din nordul Parisului, a 
cunoscut o mare afluență, iar cele cî- 
teva picături de ploaie căzute duminică 
dimineața nu au impietat asupra atmos
ferei de însuflețire caracteristică acestei 
festivități populare.

în parc au fost organizate zeci și zeci 
de standuri, loterii, tombole, călușei, 
jocuri de tot felul care ofereau fiecă
ruia posibilitatea să-și satisfacă gustu
rile și preferințele. Tinerii nu au dus 
lipsă de ringuri de dans. Zeci de mii 
de spectatori au aplaudat spectacolele 
prezentate pe patru scene diferite de 
cunoscuți artiști francezi și străini.

Sectorul internațional, amenajat în- 
tr-un loc numit „Piața prieteniei po
poarelor“, a cunoscut o mare afluență. 
In acest loc s-au prezentat standurile a 
17 ziare frățești. Standul „Scînteii“ a 
atras numeroși amatori de broderii și 
țesături romînești, iar vînzătorii stan
dului afirmau încă din după-amiaza zi
lei de duminică că li s-au epuizat u- 
nele mărfuri și anume iile brodate și 
discurile folclorice romînești, care au 
obținut un mare succes și au fost re
pede epuizate.

Seara, după discursul rostit de 
Georges Marchais, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Francez, sărbătoarea ziarului „l’Huma- 
nité“ s-a încheiat cu tradiționalul foc 
de artificii.

Georges DASCĂL

față de care și-a declarat atașa
mentul și sprijinul.

în pofida acestei performanțe de 
adaptare, o serie de lideri repu
blicani ca senatorii Javits, Keating, 
Case refuză în continuare să spri
jine candidatura lui Goldwater, ceea 
ce marchează adîncimea conflictu
lui din sînul partidului republican. 
De altfel n-a trecut mult de la adu
narea din Hershey și Goldwater s-a 
arătat consecvent cu tezele sale ini
țiale, declarînd presei că în timpul 
atacului din golful Tonkin coman
danții militari americani ar fi primit 
ordin să folosească la nevoie și 
arme nucleare, declarație dezmin
țită de președintele Johnson.

Nici partidul democrat nu se pre
zintă unit în alegeri. La convenția 
din Atlantic City ostilitatea dixicra- 
ților din sud față de politica pre- ’ 
ședintelui Johnson în problema ne
grilor s-a manifestat prin refuzul de- 
legaților din Mississippi șl Alabama 
de a-și proclama loialitatea față de 
candidații partidului. Problema ne
grilor se desemnează în general ca 
o problemă ascuțită a luptei electo
rale. Procesul de desegregare pre
văzut de legea drepturilor civile se 
desfășoară anevoios atît în sud cît 
și în nord. Conflictele care s-au de
clanșat în statele din sud în legă
tură cu desegregarea unor restau
rante și școli, violențele de stradă 
din New York, New Jersey și alte 
state din nord demonstrează încă 
o dată complexitatea problemei.

în perioada pînă la 3 noiembrie, 
logica luptei electorale îl determină 
pe Goldwater și ai săi să încerce a 
face capital politic din agravarea 
violențelor rasiale pe plan intern și 
din încordarea situației în Asia de 
sud-est, Marea Caraibilor, Cipru, 
Congo. Aceeași logică a luptei 
electorale silește pe candidații 
democrați să demaște, așa cum a 
făcut-o recent senatorul Humphrey, 
caracterul nerealist și primejdios al 
programului dreptei, campania elec
torală prilejuind astfel o dezbatere 
și o clarificare de mult cerută de o- 
pinia publică americană.

Silviu BRUCAN -

Demonstrație 
la Saigon

SAIGON 6 (Agerpres). — La Sai
gon s-a desfășurat duminică o mare 
demonstrație, la care au participat 
aproximativ 150 000 de persoane, cu 
ocazia funeraliilor celor doi studenți 
decedați în Urma rănilor provocate 
în cursul incidentelor de săptămîna 
trecută. Marea majoritate a demon
stranților au fost budiști. Autorită
țile au concentrat mari forțe mili
tare și polițienești pentru a evita 
noi incidente.

Un fost vicepremier 
ol Vietnamului de sud 
expulzat din țară

SAIGON 6 (Agerpres). — Fostul 
vicepremier al Vietnamului de sud, 
Nguyen Ton Hoan, lider al partidu
lui „Dai Viet“, a fost expulzat la 6 
septembrie din ordinul generalului 
Khanh, primul ministru sud-vietna- 
mez. Se știe că între Khanh și parti
dul „Dai Viet“, principalul partid 
burghez din Vietnamul de sud, au 
apărut în ultima vreme grave di
vergențe care au dus la demisia lui 
Hoan din guvern și dezvăluirea u- 
nor încercări ale ofițerilor credin
cioși acestui partid de a organiza o 
lovitură de stat. Agențiile occiden
tale de presă relevă că generalul 
Khanh intenționează să trimită în 
străinătate și alte personalități de 
frunte care nu se bucură de simpa
tia budiștilor, încercînd în acest mod 
să reducă din virulența mișcării 
antiguvernamentale a budiștilor.

Corespondența din Belgrad

ACTUALITĂȚI IUGOSLAVE
Sîmbătă, la Zagreb, s-a deschis 

Tîrgul internațional de toamnă. Pe 
o suprafață de peste 161 000 metri 
pătrați, își expun produsele între
prinderi iugoslave, precum și între
prinderi din 52 de țări. Presa iu
goslavă se ocupă pe larg de acest 
eveniment.

La această ediție a tîrgului țara 
noastră participă cu un oficiu de 
informații comerciale. La 5 septem
brie oficiul de informații al R. P. 
Romîne a fost vizitat de președin
tele Iosip Broz Tito cu soția, Petar 
Stambolici, Nikola Djuverovici și de 
alte personalități iugoslave.

In declarația făcută presei cu pri
lejul deschiderii Tîrgului de la Za
greb, președintele Tito a spus între 
altele : La expoziția din acest an 
iau parte un număr mult mai mare 
de țări. Mă bucur să pot constata 
că această expoziție demonstrează 
că în țara noastră a crescut produc

O porțiune a autostrăzii dintre Rijeka și Zadar

• COLOMBO. Referindu-se la surse 
guvernamentale, ziarul „Ceylon Ob
server“ scrie că la Conferința de la 
Cairo a țărilor neangajate, Ceylonul 
intenționează să ridice problema ba
zelor militare străine din Oceanul In
dian. .Totodată, guvernul ceylonez va 
propune ca regiunea Oceanului In
dian să fie declarată zonă denuclea- 
rizată. O asemenea propunere, scrie 
ziarul, se bucură de sprijinul multor 
țări neangajate.

HAVANA. în localitatea cubaneză 
Matanzas se construiește o nouă fa
brică de amoniac, la montarea căreia 
participă și un grup de tehnicieni ita
lieni de la Compania internațională 
de export-import „Ciei“. Directorul 
general al acestei firme, Enzio Gem
ma, care se află în Cuba, a declarat 
că lucrările de pînă acum s-au efec
tuat cu material autohton, urmînd ca 
în curînd să sosească în țară utilajul 
necesar.

RAWALPINDI. Potrivit unui co
municat al guvernului Pakistanului, 
comerțul acestei țări cu țările socia
liste a căpătat o largă dezvoltare în 
ultimul timp. în cursul acestui an, 
Pakistanul a importat din țările so
cialiste mărfuri în valoare de 
12 500 000 dolari, iar exportul pakis

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI
La 7 septembrie, poporul brazilian 

sărbătorește un important eveni
ment istoric — proclamarea inde
pendenței de stat a Braziliei. în 
urmă cu 142 de zani, lupta îndelun
gată și dîrză a patrioților brazilieni 
împotriva asupririi coloniale portu
gheze a fost încununată de victorie, 
mareîndu-se astfel începutul exis
tenței de sine stătătoare a statului 
brazilian. Ca și celelalte popoare 
latino-americane, poporul brazilian 
năzuiește spre dezvoltare pe calea 
păcii și progresului, spre valorifi
carea marilor bogății ale țării în 
scopul consolidării economice.

Brazilia se pronunță pentru pro
movarea de relații cu toate țările, 
pentru respectarea independenței 
și suveranității naționale a statelor 
și neamestecul reciproc în treburile 
interne. Ea se numără printre ini
țiatorii propunerii de creare a unei 

Palatul Congresului din orașul Brasilia

ția unor produse noi, mai ales pro
ducția unor tipuri de mașini a căror 
calitate nu rămine în urma unor 
produse similare din alte țări.

Referindu-se la importanța con
strucției hidrocentralei de la Por
țile de Fier, președintele Tito a re
levat că hidrocentrala reprezintă un 
obiectiv mare, în care trebuie in
vestite mijloace uriașe. Arătînd că 
aici se pün sarcini tehnice complexe, 
el a spus că majoritatea lucrărilor 
vor trebui să le efectueze în comun 
Iugoslavia și Romînia. Atunci cînd 
acest proiect va fi realizat, nivelul 
Dunării va crește în măsură însem
nată,, ceea ce va face posibil ca na
vigația pe acest fluviu să se efec
tueze neîntrerupt, cu excepția pe
rioadelor de.îngheț.

Președintele a arătat că în afara 
marii însemnătăți economice, acest 
obiectiv va contribui la apropie
rea intre cele două țări vecine și la 
dezvoltarea colaborării.

tanez în țările socialiste este evaluat 
la suma de 14 400 000 dolari. Autori
tățile pakistaneze au declarat că spo
rirea comerțului acestei țări cu sta
tele socialiste constituie „o reflectare 
a politicii externe a Pakistanului, care 
urmărește stabilirea unor relații prie
tenești cu țările socialiste“.

PRAGA. într-o scrisoare adresată 
de Secretariatul Federației Sindicale 
Mondiale lui David Morse, director 
general al Organizației Internaționale a 
Muncii, se protestează împotriva re
presiunilor și persecutării sistematice 
a oamenilor muncii din partea auto
rităților din Spania, în special împo
triva persecutării minerilor din Astu- 
ria, care au participat la greva din mai- 
iunie 1964. F.S.M. solicită Organiza
ția Internațională a Muncii și Biroul 
Internațional al Muncii să intervină 
pe lîngă guvernul spaniol, în vederea 
punerii imediat în libertate a mineri
lor asturieni, arestați pentru partici
pare la greve, repunerii în drepturi și 
reintegrării în posturile din trecut a 
tuturor participanților la greve, care 
au fost concediați.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că organizația sovietică de comerț 
exterior „Traktoroexport“ a cumpărat 
17 mașini din cele 21 expuse de firma 

zone denuclearizate în America La
tină și pentru rezolvarea prin tra
tative a problemelor internaționale. 
Guvernul brazilian a semnat Tra
tatul cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în trei medii, 

între R. P. Romînă și Brazilia s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
colaborare bazate pe principiile ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc. Acordurile privind schimbu
rile economice, tehnico-științifice și 
culturale încheiate între R. P. Ro
mînă și Brazilia se înscriu pe linia 
dorinței de a dezvolta legăturile 
dintre cele două țări, pentru care 
există perspective favorabile.

Cu prilejul sărbătorii naționale — 
Ziua Independenței — poporul ro- 
mîn transmite poporului brazilian 
un salut călduros, dorindu-1 succes« 
în lupta pentru bun&star« și pac®.

Opinia publică din țara vecină și 
prietenă acordă o deosebită impor
tanță construirii noului sistem hi
dro-energetic de la Porțile de Fier. 
Presa iugoslavă oglindește acest e- 
veniment publicînd interviuri de la 
specialiști și articole despre această 
importantă lucrare și caracteristi
cile hidrocentralei. De asemenea 
unele ziare publică articol.e referi
toare la realizări ale oamenilor mun
cii din țara noastră în construcția 
socialistă.

Marcată de aceste evenimente, 
viața capitalei R. S. F. Iugoslavia 
pulsează cu intensitate. Ziar el < vor
besc despre noile construcții, date 
în folosință, care înfrumusețează 
Belgradul. O altă noutate cu care 
belgrădenii se mîndresc este termi
narea. noii șosele care leagă orașul 
Niș de granița răsăriteană. Tăiată 
în stîncă la mare înălțim'e. pe locu
rile foarte primejdioase ale clisurii 
Sicevaci, această șosea, care a cerut 
din partea, constructorilor multe 
eforturi și o mare inventivitate, va 
lega de acum. înainte o parte im
portantă a țării de principala ma
gistrală — autostrada Belgrad-Sko- 
plje și de magistrala Mării Adria- 
tice.

In atmosfera, de toamnă. însorită, a 
Belgradului, un loc aparte l-au luat 
zilele acestea glasurile vesele ale 
copiilor, care în fiecare dimineață se 
îndreaptă spre școli. Aici anul șco
lar a început la 1 septembrie, cu 
toate emoțiile reluării cursurilor, ale 
întîlnlrii sau reîntâlnirii cu profe
sorii și învățătorii.

In prezent pe unul din marile sta
dioane ale orașului se desfășoară un 
festival al cîntecului și dansului 
popular în care vor fi prezentate 
circa 100 de melodii populare și de 
corn,poziții noi în stil popular. La 
festival iau parte cele mai cunos
cute orchestre și ansambluri și cei 
triai renum.iți interpreți profesioniști 
și amatori.

Vtäat BÎRLĂDEANU

vest-germană „A.B.G.“ la Expoziția 
internațională de mașini de construc
ție și rutiere de la Moscova.

CAIRO. într-un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe dat pu
blicității la Cairo se anunță că pri
mul ministru al Indiei, Shastri, va 
face la 2 octombrie o vizită oficială 
în Republica Ârabă Unită. Comuni
catul precizează că Shastri va asista 
apoi la conferința țărilor neangajate, 
care urmează să se deschidă la 5 oc
tombrie la Cairo.

ANKARA. La turnătoria Erkunt 
din împrejurimile Ankarei s-a produs 
o ciocnire între muncitori și jandarmi, 
în cursul ciocnirii, jandarmii au rănit 
două persoane. Ciocnirea a fost pro
vocată de patronii turnătoriei, care 
încercau să preîntîmpine o grevă a 
muncitorilor acestei întreprinderi.

LIMA. Ministerul Sănătății Publice 
din Peru a dat publicității un comu
nicat în care se arată că jumătate 
din populația țării suferă de subali- 
mentație. în comunicatul ministerului 
se afirmă că în curînd se va elabora 
un plan în vederea măririi veniturilor 
muncitorilor din regiunile unde sub- 
alimentația se manifestă cel mai acut.
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