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internațional de știința solului

Specialiștii din gospodăriile 
colective și activitatea 
consiliilor agricole

Schimb de experiență
„Tehnofrig“ și „Unirea“ din Cluj, 
precum și cadre de specialitate din

încadrarea gos
podăriilor colec
tive cu specialiști 
a constituit v 
mare sprijin acor
dat de partid și 
guvern țărănimii colectiviste. Ingi
nerii agronomi și zootehniști, medicii 
veterinari au menirea să asigure a- 
plicarea în practică a cuceririlor ști
inței agricole, purtînd răspunderea 
pentru rezultatele obținute în pro
ducție de gospodăriile colective. 
Totodată, cadrele de specialiști sînt 
chemate să sprijine activitatea con
siliilor agricole în desfășurarea di
feritelor acțiuni pentru întărirea 
economică-organizatorică a gospodă
riilor colective.

în consiliile agricole regional și 
raionale din regiunea Mureș-Auto
nomă Maghiară sînt cuprinși 475 de 
ingineri agronomi, mecanizatori, 
zootehniști și medici veterinari. 
Marea lor majoritate lucrează ne
mijlocit în gospodăriile colective, în 
gospodăriile de stat și stațiunile de' 
mașini și tractoare. în cei peste doi 
ani care au trecut de la înființarea 
consiliilor agricole, specialiștii au 
desfășurat o intensă muncă pentru 
răspîndirea cunoștințelor agricole 
și a experienței înaintate ; au crescut 
inițiativa și răspunderea lor în con
ducerea unităților agricole socialiste, 
în rezolvarea cu competență a pro
blemelor pe care le ridică producția.

După cum se știe, în permanența 
consiliilor agricole lucrează un nu
măr restrîns de specialiști. Atrage
rea membrilor consiliului care lu
crează în unități la rezolvarea di
feritelor probleme pe care le ridică 
activitatea practică de pe teren con
tribuie la ușurarea, activității consi
liului, îi dă posibilitatea să ia cele 
mai eficiente măsuri. în această pri
vință, consiliile agricole din regiune 
au acumulat o experiență valoroasă.

Sporirea producției agricole în 
gospodăriile colective este prin
cipala problemă de care se ocu
pă consiliile --agricole. Este, deci, 
normal ca inginerii agronomi și zoo
tehniști să aibă această sarcină în 
centrul preocupărilor lor. în ședin
țele plenare ale consiliilor agricole 
regional și raionale se analizează 
rezultatele obținute în producție de 
unitățile agricole, se scot în evidența 
eficacitatea metodelor aplicate, a- 
portul specialiștilor la aceste réàli- 
zări, se dezbat indicatorii planului și 
se elaborează măsuri 'pentru înde
plinirea lor. La plenare, în 'ședințele 
secțiilor, specialiștii, membri ai con
siliilor sau invitați, discută proble
mele de producție. în urma acestor 
dezbateri s-au găsit mijloacele cele 
mai potrivite de așezare a planuri
lor de producție la fiecare gospodă
rie colectivă pentru îmbinarea ar
monioasă a diferitelor ramuri de 
producție. Consiliul Superior 
Agriculturii, Institutul central de 
cercetări agricole elaborează diferi
te recomandări. Cei care veghează 
însă la aplicarea lor în practică, 
diferențiat, după condițiile locale, 
sînt inginerii agronomi. Toate aces
tea au contribuit în mare măsură la 
amplasarea justă a soiurilor de grîu 
și hibrizi de porumb, la asigurarea 
unei densități optime la culturile 
prășitoare, la folosirea eficientă a 
îngrășămintelor etc.

O altă metodă de atragere a spe
cialiștilor din gospodăriile colective, 
membri ai consiliilor agricole, la 
rezolvarea problemelor agriculturii 
raioanelor și regiunii este organiza
rea schimburilor de experiență pe 
diferite probleme de specialitate. 
Consiliul agricol regional și cele ra
ionale folosesc din ce în ce mai des 
această formă de popularizare a cu
ceririlor științei și a experienței îna- 

.. intate. Schimburile de experiență se 
organizează pe baza unor planuri 
stabilite dinainte. La indicația comi
tetului regional de partid, consiliul 
agricol regional a prevăzut în planul 
său de muncă o serie de acțiuni 
pentru folosirea rațională a fondu
lui funciar. La G.A.S. Seuca a fost 
organizat un schimb de experiență

Ing. Marcel MOGOȘIU 
președintele Consiliului agricol 

un regional Mureș-Autonomă Maghiară

al

pe această proble
mă. Participanții, 
ingineri din gos
podăriile de stat și 
gospodăriile colec
tive, au putut ve

dea aici cum terenuri neproductive 
pot fi transformate în plantații ro
ditoare. în urma schimbului de ex
periență și pe baza planului de mă
suri adoptat s-a început o acțiune 
largă de valorificare a terenurilor 
neproductive și slab productive. A- 
semenea schimburi de experiențe, 
urmate de demonstrații practice 
privind executarea terasărilor, au 
avut loc și în gospodăriile colective 
din Pănet și Chețani. Specialiștii 
din unitățile agricole socialiste au 
fost solicitați de consiliile agricole 
să identifice terenurile neproductive 
și să propună cele mai potrivite mă
suri spre a fi puse în valoare. Re
zultatele sînt evidente. în decurs de 
un an au fost desfundate și amena
jate în terase 1 012 ha, au fost plan
tate cu viță de vie 566 ha, iar cu 
pomi fructiferi — 767 ha. Cultura 
sparcetei, plantă furajeră care valo
rifică bine terenurile situate în pan
tă și slab productive, a fost extinsă 
pe o suprafață de 3 776 ha teren. O 
rodnică activitate în acest sens au 
depus inginerii din gospodăriile co-. 
lective din raioanele Luduș, Tîrnă- 
veni și Tg. Mureș.

Pentru sporirea numărului de 
vaci, oi, porci prezintă o mare im
portanță obținerea cît mai multor 
produși de la animalele-matcă. Con- 
statînd o serie de deficiențe în re
producția la taurine, consiliul agri
col regional a organizat un schimb 
de experiență la care au participat 
membrii secției de creștere a anima
lelor și alți specialiști. Ei au vizitat 
cîteva gospodării colective din raio
nul Tg. Mureș, unde evidența mon
telor și fătărilor, creșterea tineretu
lui, însămînțarea artificială au fost 
bine organizate. S-a remarcat și 
faptul că în unele gospodării, de la 
efectivele matcă'-se obține un nu
măr mic de viței. Inginerii zooteh- 
niști și medicii veterinari și-au ex
pus părerile cu privire la măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru reme
dierea situației. în urma aplicării 
măsurilor elaborate cu această oca
zie, se constată o îmbunătățire a 
reproducției în majoritatea gospo
dăriilor colective. Asemenea schim
buri de experiențe sîrit organizate 
și de consiliile agricole raionale.

Consiliile, agricole, raionale Luduș, 
Tîrnăveni, Tg. Mureș, Reghin au 
pus accent în această primăvară pe 
extinderea mecanizării lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Au fost orga
nizate schimburi de experiențe ur
mate de demonstrații practice la 
gospodăriile colective Ungheni, Sîn- 
tana de Mureș și altele. Eficiența lor 
s-a dovedit. în acest an prășitul me
canic a fost extins, contribuind la 
asigurarea unor producții sporite de 
porumb, sfeclă de zahăr și cartofi.

Consfătuirile 
experiență au 
încă înainte să 
siliile agricole 
specialiști cu o bună pregătire teo
retică și practică studierea proble
mei care urmează să fie discutată. 
Ei prezintă propuneri care sînt apoi 
discutate cu toți participanții. Ele se 
concretizează în planurile de măsuri 
care se întocmesc.

în sprijinul unor unități care nu 
s-au dezvoltat pe măsura posibili
tăților, consiliile agricole trimit 
colective formate din specialiști 
cu experiență. La fața locului, 
ei analizează toate aspectele econo
mice, cauzele deficiențelor și ajută 
la înlăturarea lor. în toamna anu
lui trecut au fost trimise asemenea 
colective în 10 gospodării colective 
din diferite raioane. Sarcina lor era 
să indice aplicarea acelor măsuri 
care să ducă la sporirea producției 
de lapte pe fiecare vacă furajată.

și schimburile de 
o mare eficacitate, 

aibă loc acestea, con- 
încredințează unor

(Continuare în pag. IV-a)

Sala compresoarelor pentru producerea

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“).— în 
orașul Brașov, la' Uzinele de autoca
mioane Steagul Roșu au început institute de cercetări și de proiectări, 
ieri lucrările unui schimb de expe- Schimbul de experiență este axat 
riență organizat de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
avînd ca temă : „Procedee tehnolo
gice noi în turnătorii“. Participă re
prezentanți ai Ministerului Con
strucțiilor de Mașini, specialiști din 
aproape 40 mari uzine metalurgice 
și constructoare de mașini din țară, 
între care de la Uzinele „23 August“ 
București, „Steagul Roșu“ și „Trac
torul“ din Brașov, „Independen- 
ța“-Sibiu, „Electroputere“-Craiova,

pe două procedee tehnologice avan
sate, utilizate în întreprinderile me
talurgice și constructoare de mașini 
și anume . turnarea pieselor din 
fontă cu grafit nodular și turnarea 
pieselor din oțel cu ajutorul mase- 
lotelor exoterme. Ieri au fost pre
zentate referate despre experiența 
Uzinelor „Steagul Roșu“ în elabo
rarea fontei cu grafit nodular și 
despre procedeul folosit aici pentru 
turnarea arborelui cotit.

Cabinete medicale mode!
Pentru îmbunătățirea asistenței 

sanitare la locul de muncă într-un 
număr important de întreprinderi 
din Capitală au fost organizate ca-

Condițiile bune de odihnă și tra
tament asigurate în stațiunile bal
neare din regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, atrag aici un mare 
număr de oaspeți. La Sovtrtaf de. 
pildă, în urma lărgirii și moderni
zării stațiunii, tratamentele pot fi 
urmate zilnic de 2 500 de persoane. 
La Borsec, în acest an s-a înființat 
o secție de radiologie, a intrat în 
funcțiune un laborator dentar, sec
ția de electroterapie a fost înzestra
tă cu aparate noi, s-a modernizat 
laboratorul policlinicii. în fotogra
fie : o imagine de la Borsec.

binețe medicale model. Acestea au 
fost înzestrate cu localuri corespun
zătoare și aparatură modernă. Fie
care cabinet cuprinde, în afara ser
viciilor de medicină generală, și ser
vicii medicale de chirurgie, gineco
logie, stomatologie, fizioterapie, ra
diologie etc. Astfel de cabinete se a- 
flă la Uzinele Semănătoarea, Indus
tria bumbacului, Autobuzul, Flacăra 
roșie, aeroportul Băneasa, U.C.R., 
„Laromet" și altele. Pînă la sfîrșitul 
anului vor mai fi organizate și alte 
cabinete model, numărul lor a- 
jungînd la 40.

Capitala Republicii Populare Ro- 
mîne găzduiește între 11 și 13 sep
tembrie cea de-a XXIII-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atletism, 
competiție tradițională care se des
fășoară sub semnul 
turilor de prietenie 
din țările balcanice.

Cea de-a XXIII-a 
rilor Balcanice de 
patronată de un Comitet de onoare, 
avînd ca președinte pe tovarășul 
Ion Gheorghè Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne.

Din Comitetul de onoare fac par
te : Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Aurel Duma, preșe
dintele Consiliului General al 
U.C.F.S. și al Comitetului Olimpic 
Romîn, Petre Enache, prim-secretar

întăririi legă- 
între sportivii

Miercuri au luat sfîrșit în Capi
tală lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres internațional de știința so
lului. Timp de 10 zile, participantă 
la această importantă întîlnire in
ternațională au dezbătut probleme 
actuale și fundamentale ale științei 
solului, de mare însemnătate pen
tru creșterea continuă a producției 
agricole și îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale popoarelor. La Congres 
au fost expuse aproape 500 de co
municări științifice cu privire la cele 
mai noi rezultate ale cercetărilor ' 
efectuate în lume în legătură cu 
sporirea fertilității solului și a ca
pacității lui de producție.

Congresul a prilejuit participanți- 
lor - personalități proeminente ale 
științei solului de pe toate continen
tele — schimburi valoroase de in
formații științifice și de experien
ță, aducînd o contribuție importan
tă la dezvoltarea spiritului de înțe
legere și colaborare internațională, 
în interesul păcii și bunăstării po
poarelor.

în ședința plenară de închidere 
s-a hotărît ca cel de-al IX-lea Con
gres internațional de știința solului 
să aibă loc în 1968 în Australia. Pre
ședinte al Asociației internaționale 
de știința solului a fost ales dr. 
E. G. Halloworth, iar vicepreședinte 
prof. J. P. Quirk, ambii din Austra
lia. Au fost aleși totodată membrii 
Consiliului Asociației internaționale 
de știința solului și ai comisiilor vii
torului Congres. Prof. dr. Irimie 
Staicu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, a fost ales 
președinte al comisiei a Vl-a — teh
nologia solului.

Congresul a aprobat înființarea 
unui comitet de ecologie a solurilor 
de pădure și folosirea obligatorie a 
sistemului metric în comunicările ce 
vor fi prezentate la congresele in
ternaționale de știința solului și în 
publicațiile de specialitate.

Prof. dr. F. A. van Baren, secretar 
general al Asociației internaționale 
de știința solului, a dat apoi citire 
unei telegrame adresată de Congres 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

La ultima ședință plenară au mai

al C.C. al U.T.M., Dumitru Bejan, 
secretar al C.C.S., Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, Ion 
Pas, președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, Con
stanța Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Floca Arhip, general colonel, preșe
dintele Federației romîne de tir, E- 
mil Ghibu, președintele Federației 
romîne de atletism.

Din Comitetul -de- onoare mai fac 
parte : Alexandre Cimon Argyro- 
poulo, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar ai Greciei, Gheorghi 
Bogdanov, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Bulgaria, 
Dhimjter Stamo, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. P. Albania, 
Cahit Ozcan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Turciei, A. Ciudina, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia.

LUMEA GHEȚURILOR
Frigul a constituit din cele mai vechi 

timpuri o problemă... arzătoare. Duș
man neîmpăcat iarna, el era căutat cu 
disperare pe vremuri de caniculă, Pen
tru ă răci băuturile și bucatele,! romanii 
cărau gheața tocmai din munți. Cara
vane de cămile aduceau — se spune — 
la Damasc, califului Mahdi, gheață 
pentru răcirea bucatelor.—Pe- la—1600 
un medic italian a descoperit că prin 
evaporarea eterului se produce frig. 
Mintea omenească a început să caute 
cu febrilitate surse noi de frig. Un secol 
și ceva mai tîrziu, un cofetar francez 
a fabricat pentru prima dată în istorie 
înghețată. Descoperirea a provocat chiar 
un conflict cu biserica. Ea a prezis că din 
această pricină o să moară pe capete 
credincioșii. N-a murit nici unul, iar 
înghețata a supraviețuit. Abia termodi
namica a'lămurit (1824) și principiul 
după care se poate produce frigul arti
ficial. Au fost apoi inventate cele dintîi 
mașini frigorifice. Primul beneficiar al 
temperaturilor joase a fost berea. Pe la 
sfîrșitul secolului al 19-lea, francezul 
Telliér a reușit să aducă tocmai din 
Australia carne proaspătă. Secretul — 
existența unei instalații frigorifice pe 
vas.

Lanțul frigorific
A început epoca construcției unor 

mari antrepozite frigorifice, uzine, do- 
să pro-

artificial de la antrepozitul din Sibiu

ducă geruri polare. Temperaturile co
boară deseori pînă la minus 40 grade 
Celsius, creîndu-se lumi ale ghețurilor 
în miniatură. Gerurile făurite de mîna 
omului s-au răspîndit tot mai mult și 
în țara noastră, o dată cu dezvoltarea 
noii și tinerei industrii a frigului. A- 
ceastă industrie stă la originea așa-nu- 
mitului lanț frigorific, care presupune 
următoarele verigi : colectarea materiei 
prime în stare proaspătă, transportul ei 
la locul de consum în aceeași stare și 
păstrarea ei timp mai îndelungat, cu 
menținerea calităților nutritive. Mai 
precis, lanțul înghețat presupune insta
lații de răcire la locul de colectare a 
materiei prime („Antrefrig“ și „Fruct- 
export" folosesc utilaje de răcire a 
fructelor chiar în livadă), mijloace mo
derne de transport, răcite mecanic sau 
izolate, antrepozite și fabrici pentru 
păstrarea sau industrializarea produse
lor, vitrine, dulapuri și conservatoare 
frigorifice pentru rețeaua comercială, 
și, în fine, lanțul se încheie la 
consumatori, ultima lui verigă fiind 
frigiderele. Industria frigului era „pre
zentă“ în trecut doar prin instalațiile 
fabricilor de bere, două antrepozite în 
București și cîteva instalații cu un avan
sat grad de uzură existente la abatoare, 
în 1949 a început modernizarea celor 
două antrepozite cît și a frigoriferelor 
de la abatoarele din Iași, Tr. Severin, 
Salonta, Burdujeni, Brașov, Constanța, 
Timișoara și Ploiești. Abatoare noi cu 
instalații frigorifice puternice s-au înăl
țat la Bacău și Hațeg. în 1950, la Arad 
și Tg. Mureș începe construcția a două 
antrepozite noi, avînd cîte o capacitate 
de depozitare de circa 2 000 tone carne 
sau alte produse (fructe congelate, brîn- 
zêturi, ouă etc.). Ele au fost înzestrate 
cu compresoare care au în prezent o 
putere instalată de peste 1 400 000 kilo- 
calorii/oră fiecare. Creșterea vertigi
noasă a industriei alimentare a impus 
în continuare mărirea lanțului frigori- 
fer. în curtea abatorului din Brașov se 
înalță un nou tip de depozit de 1 200 
tone și o putere instalată de 720 000 
kilocaîorii/oră. Două antrepozite frigori- 
fere asemănătoare, mult mai mari, au 
fost date în funcțiune la Craiova și Ia 
Iași. Un mare depozit, cu o capacitate 
de 4 000 tone, a început să funcționeze 
la Constanța. Cele mai moderne tipuri 
de antrepozite s-au înălțat în ultima 
vreme la Bacău, Cluj și Sibiu. Toate au 
fost înzestrate cu utilaje moderne rea
lizate în țară. Compresoarele au fost 
fabricate la „Tehnofrig“-Cluj, iar schim
bătoarele de căldură și restul aparataju- 
lui la „Frigotehnica“-București, care 
produce anual mii de tone utilaj frigo
rific. Prin darea în folosință a obiecti
velor industriale amintite, volumul fri
gorific a crescut în prezent, față de 
1948, de peste 17 ori.

Dezvoltarea industriei frigului conti
nuă. Acum, la Pitești se află în con
strucție un alt mare frigorifer de 4 000 
tone, care va avea o secție specializată 
de 1 000 tone pentru păstrarea brînze- 
turilor. în același timp a sporit produc
ția de gheață. La ora actuală se reali
zează circa 1100 tone pe zi. Ultima fa
brică bucureșteană dată în folosință 
este cea din cartierul Floreasca, cu o 
producție zilnică de circa 100 tone 
gheață.

O largă utilizare au instalațiile frigo
rifice și în alte domenii : în medicină, 
în laboratoare, la conservarea sînge- 
lui etc.

Grădina înghețată
Afară e viscol, frig și cineva ne oferă 

o căpșună parfumată, parcă atunci cu
leasă din grădină 1 Miracolul se dato- 
rește tot frigului. El „încremenește“ in
stantaneu o mare și îmbietoare „gră
dină“, ale cărei produse frumos amba
late în pungi sau în cutiuțe sînt puse 
în vînzare la magazine. Prima grădină 
înghețată, în care fructele, indiferent de 
anotimp, sînt mereu proaspete a fost 
întreprinderea „Antrefrig“ din Capitală. 
La început reușea să congeleze abia cî
teva tone de fructe și legume. Acum 
s-a extins și dispune de hale mari, cu 
utilaje moderne, unde se realizează mii 
de tone produse conservate prin frig, în 
zeci de sortimente. Secții industriale 
unde sînt prelucrate fructe și legume 
congelate, preparate și semipreparate 
culinare conservate prin frig au început 
să funcționeze și pe lîngă antrepozitele 
frigorifere de la Arad și Tg. Mureș. Alte 
secții asemănătoare sînt în construcție.

Ultimele verigi
După cum se știe, frigul este utilizat 

și în alte ramuri ale industriei alimen
tare : a peștelui (la Tulcea s-au con
struit o fabrică de conserve de pește 
și un depozit frigorifer), a laptelui (în 
principalele orașe s-au construit fabrici 
moderne de produse lactate), a băutu
rilor etc. Pentru păstrarea în bune con
diții a alimentelor, oriunde ar călători, 
acestea vor găsi găzduire corespunză
toare la adăpostul frigului. Parcul de 
vagoane izoterme este, de asemenea, 
în continuă creștere. în momentul de 
față dispunem de garnituri de tren 
pentru transportul produselor congelate 
la mare distanță, un parc de autodube 
frigorifere ; rețeaua comercială a primit 
un 'număr sporit de dulapuri, vitrine, 
conservatoare și agregate frigorifice. 
Ultimul inel al lanțului înghețat îl for
mează frigiderele casnice, care s-au răs
pîndit pînă în cele mai îndepărtate col
țuri ale țării. Frigul artificial a devenit 
un accesoriu al confortului.

Dumitru MINCULESCU

luat cuvîntul în numele oamenilor 
de știință din Africa — K. A. Qua- 
graine (Ghana), al celor din Asia — 
prof. Ma Jung-chih (R. P. Chineză), 
al celor din America de Nord — dr. 
L. D. Baver (S.U.A.), al celor din 
America de Sud — prof. I. Nijen- 
sohn (Argentina), iar al celor din Eu
ropa . prof. dr. Räubert Tavernier 
(Belgia). Vorbitorii au exprimat mul
țumiri și recunoștință statului nos
tru, Comitetului de organizare, tutu
ror acelora care au contribuit la 
crearea unor condiții optime de des
fășurare a lucrărilor Congresului, 
pentru ospitalitatea cu care poporul 
romîn a înconjurat pe participantă, 
pentru posibilitățile oferite de a cu
noaște realizările în domeniul știin
ței, economiei, culturii și 
Romîne.

în numele Comitetului

artei R. P.

de organi-

T E L E G

zare al celui de-al VIII-lea Congres 
internațional de știința solului, prof, 
dr. Irimie Staïcu a mulțumit pentru 
participarea largă a savanților din 
întreaga lume și pentru aportul 
adus la desfășurarea acestui Con
gres la un înalt nivel științific.

în încheiere, a vorbit prof. J. P. 
Quirk, vicepreședinte al Asociației 
internaționale de știința solului, care 
a asigurat pe reprezentanții acestei 
ramuri importante a științei de pe 
întreg globul că Australia va asi
gura condiții corespunzătoare desfă
șurării lucrărilor viitorului Congres.

★

Numeroși participant la Congres 
au plecat în excursii științifice pe 
trei trasee care străbat majoritatea 
regiunilor țării noastre.

RAMA
Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE

Președintele Consiliului de
GHEORGHIU-DEJ

Stat al R. P. Romîne

Participanții la cel de-al VIII-lea 
solului, reprezentînd aproape 5 000 de 
țări de pe toate continentele, reuniți astăzi, 9 septembrie 1964, în ședință 
plenară de închidere a lucrărilor, exprimă profunda lor recunoștință Con
siliului de Stat și guvernului R. P. Romîne, poporului romîn, pentru con
dițiile excepționale create bunei desfășurări a Congresului, care se încheie 
cu un mare succes și care a însemnat punctul culminant în activitatea 
Asociației internaționale a științei solului.

Exprimăm totodată Excelenței Voastre mulțumiri și o profundă gra
titudine pentru interesul pe care l-ați manifestat personal prin partici
parea la Congres. Prezența Excelenței Voastre în mijlocul nostru a ridicat 
prestigiul Congresului la cel mai înalt nivel.
• •' •Putețrfi-sigur că nu vom uita niciodată înalta ținută a acestui impor
tant eveniment științific, care a prilejuit cunoașterea celor mai actuals 
probleme ale științei solului din lume, schimburi utile de opinii și expe
riență și o mai bună cunoaștere reciprocă, în interesul păcii și prieteniei 
popoarelor.

Plecînd din îneîntătoarea Dv. țară, vom duce cu noi sentimente înăl
țătoare și amintiri de neuitat despre ospitalitatea poporului romîn, des
pre munca sa creatoare încununată de succes.

Dotim din inimă generosului popor romîn progres și prosperitate.

prof. dr. F. A. VAN BAREN 
secretarul general al Asociației internaționale 

de știința solului

Congres internațional de știința 
membri ai Asociației din 91 de

Pe dealurile Argoșulul

ÜB *1

Foto : Agerpres

Excursii pentru vizitarea Expoziției
„Car- 

aceste 
Expo- 
națio-

Agențiile și filialele O.N.T. 
păți“ din țară organizează în 
zile excursii pentru vizitarea 
ziției realizărilor economiei 
nale a R. P. Romîne. Mii de vizi
tatori sosesc în Capitală din diverse 
orașe ale țării. Numai duminica tre
cută au fost oaspeții expoziției pes
te 4 000 de turiști din regiunea Plo
iești. Un mare număr de oameni ai

muncii au venit 
șov, de la Baia 
stanța, Cîmpina, Pitești, Bacău etc. 
In zilele următoare vor vizita expo
ziția mineri din Baia Mare, munci
tori, tehnicieni și ingineri de la 
uzinele „lndependența“-Sibiu, nu
meroși turiști din Buzău și alte ora
șe ale țării.

și din regiunea Bra- 
Mare. Onești, Con-

TELEGRAME
Excelenței sale

Domnului CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Cu ocazia alegerii în funcția de președinte al Republicii Liban, 

adresez Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporului libanez.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați bine
voit să mi le adresați și vă exprim cele mai bune urări pentru fericirea 
Dumneavoastră personală, și pentru prosperitatea poporului romîn.

................. . .... CHARLES HELOU



PĂRERI
DESPRE
FESTIVAL
Șl CONCURS

KIM BORG (Finlanda) : Și 
această ediție a Concursului și Fe
stivalului „George Enescu“ de
monstrează că depărtările geografice 
nu constituie o piedică atunci cînd 
oamenii se străduiesc să se cunoască, 
să se înțeleagă. Majoritatea partici- 
panților la această manifestare își 
manifestă prin prezența lor la Bucu
rești această caldă dorință.

Concursul este un stimulent și 
pentru cîntăreții din întreaga lume. 
Numele lui George Enescu îi atrage 
cu un deosebit prestigiu. Impresiile 
de la prima etapă sînt pozitive. Este 
un concurs de prestigiu în care se 
confruntă multe talente, multe școli 
muzicale și, ca întotdeauna, concep
țiile artistice a feluriți profesori.

De altfel, și pentru cîntăreții con- 
sacrați, numele lui Enescu este un 
îndemn la creația de cel mai înalt 
nivel. In ce mă privește, am înscris 
în programul recitalului pe care-l 
voi prezenta în prezentul festival, 
alături de lucrări de Monteverdi, 
Telleman și Mozart, mai multe lieduri 
de Enescu. Aceste lucrări, pe care 
pot spune că le-am îndrăgit, vor ră- 
rriîne în repertoriul meu și le voi 
prezenta încă în toamna aceasta în- 
tr-un recital la Londra. Nu pot 
afirma că-mi lipsește tracul, gîndin- 
du-mă cît de exigent este publicul 
romînesc. Este un public inteligent, 
receptiv dar pretențios, un public 
pe care și-l dorește orice solist.

Organizarea concursului și festi
valului este dintre cele mai bune. 
Zîmbetul prietenesc și ospitalitatea 
bucureștenilor, frumusețea și tinere
țea înfloritoare a Capitalei dos. 
creează, de la început, atmosfera și 
cadrul propice succesului acestor 
importante manifestări artistice in
ternaționale. Iar în ce privește pre
stigiul acestor manifestări, n-am de- 
cît să vă invit să urmăriți ce nume 
remarcabile de interpreți sînt înscri
se în programele festivalului.

ta imr 7
în Capitală au sosit alți invitați la. 

cel de-al III-lea Concurs și Festival 
„George Enescu“: compozitorul An
dré Marescotti (Elveția), Jacques 
Chailjey, profesor la Universitatea 
din Sorbona, ziaristul Nicola di Gese 
(Italia), violoncelistul Gaspar Cas- 
sado și pianista Cheko Hara . (Spa
nia), violonistul Henryk Szeryng 
(Mexic), cântărețul Ayhan Baran 
(Turcia).

Concert Mircea Cristescu- 
Heiiryk Szeryng

Miercuri seara, în sala mare a 
Palatului R.P. Romine a avut loc 
un concert dat de orchestra Filar
monicii de Stat „George Enescu“ 
dirijată de Mircea Cristescu, avînd 
ca solist pe renumitul violonist me
xican Henryk Szeryng. Programul a 
cuprins : Suita a Il-a în do major 
op. 20 de Enescu, concertul în re 
major pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski, poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel“ de R. Strauss.

în memoria lui George Georgescu, 
pe care l-a numit „mare artist și 
neuitat, prieten“, violonistul Szeryng 
a interpretat Andante din Sonata 
Il-a în la minor pentru vioară solo 
de Bach. Răspunzînd aplauzelor pu
blicului, el a interpretat apoi Fugă 
din Sonata în sol minor de Bach.

și Concursul internațional GEORGE ENESCU
>zjc •

|É " ' -

La Ateneu, in timpul concursului de pian

PE MARGINEA PREMIEREI OPERE
Șl MELISANDE"

E C E N Z I E

rin
Educafiai estetică

arfîâ și literatyră"
cetare filozofică. Capitolele despre „Edu
cația artistică a maselor ca .proces or
ganizat” sau „Rolul mișcării artistice de 
amatori în formarea idealului și gusturi
lor estetice socialiste" reamintesc aspecte 
în genere cunoscute din ziare și reviste. 
Este însă evident că apropierea esteticii 
de viață nu trebuie să însemne confun
darea cercetării științifice cu publicistica 
curentă, atrofierea preocupărilor teore
tice. Pe de altă parte, unele studii chel
tuiesc mult spațiu pentru a demonstra lu
cruri de mult demonstrate, adevăruri de
venite axiomatice, cum ar fi acela, asu
pra căruia se revine în repetate rînduri 
cu risipă de argumente, că arta nu se ex
primă prin teze abstracte ci prin imagini 
concret-senzoriale. Mai e nevoie să ne 
batem ca să convingem pe cineva de a- 
cest lucrul în schimb, autorii unor studii 
par a ezita să se avînte pe drumuri mai 
puțin bătătorite. De exemplu ermetismul 
în poezie este doar consemnat în ter
meni generali, pe cînd creatorii și citi
torii așteaptă din partea esteticii o ana
liză profundă și argumentată a diferenței 
dintre metafora poetică autentică și ceea 
ce este absconsitafe voită, lipsă de sens, 
în altă parte „reteatralizarea teatrului” 
e declarată laconic o falsă problemă. Se 
știe însă că sub această titulatură s-au 
desfășurat experiențe dintre cele mai in
teresante ale artei teatrale contemporane. 
Nu toate s-au dovedit fertile, trebuie 
discutat ce e bun și ce nu, dar nu pu
tem să le ștergem pur și simplu cu bu
retele.

Am ținut să facem aceste observații 
deoarece orientarea spre practica artis
tică, pe care o mărturisește însăși, cule
gerea de față, merită dusă mai departe, 
mult mai departe. Pentru ca cercetarea 
estetică să-și îndeplinească rolul ei, șă 
ajute efectiv pe creatorii de arfă) ea fte- 
buie să urmărească cu atenție și compe
tență fenomenul artistic viu, căutările 
creatoare, să identifice în aceste căutări 
germenii noului, să contribuie prin gene
ralizare teoretică la promovarea lor, să 
nu ocolească laturile dificile ci să mear
gă îndrăzneț în îniîmpinarea celor mai 
spinoase și mai controversate probleme 
ale artei contemporane, adueîndu-și con
tribuția la soluționarea lor în lumina 
marxism-leninismului.

Andrei BĂLEANU

prește asupra diferitelor forme ale eva
zionismului în cinematografia burgheză 
(îndeosebi asupra falsei „accesibilități” 
a filmului comercial), pentru ca 
prin contrast cu acestea sa subli
nieze rolul activ al gîndirii spectato
rului în receptarea filmului de autentică 
valoare realistă. Aceeași metodă de cer
cetare duce și în alte capitole ale cule
gerii la concluzii de real interes. Din 
specificul reflectării rOalității și al trans
miterii emoțiilor în muzică se deduc o 
serie de considerații privind rolul diferit 
al muzicii cu program și al celei fără 
program, precum și al muzicii de mase 
în educarea muzicală a publicului. Dis- 
cutînd definițiile teatrului ca artă ,,a re
gizorului”, „a dramaturgului”, „a actoru
lui” sau „a spectatorului", autorul stu
diului respectiv ajunge la unitatea nece
sară fexf-spectacol-public în teatrul rea
list-socialist. Se ridică, de asemenea, în- 
tr-un alt capitol probleme aparte ale 
creației și ale educării estetice a spec
tatorilor în funcție de ponderea elemen
tului sonor în emisiunea radiofonică, de 
spațiul resfrîns al micului ecran, de ca
drul intim în care este receptat specta
colul de radio sau televiziune etc.

Desigur că multe dintre părerile cu
prinse în aceste studii sînt discutabile. 
Nu ne-am propus să le dezbatem aci în 
detaliu, spațiul nu ne-ar fi permis-o. Im
portant este că autorii, plecînd de la te
zele de bază ale esteticii marxism-leni- 
nisfe și abordînd probleme reale ale 
vieții noastre artistice, au emis puncte de 
vedere menite să lărgească cunoștințele 
noastre în aceste domenii încă insuficient 
studiate și să ne apropie, prin confrun
tarea și selectarea opiniilor, de concluzii 
din ce în ce mai edificatoare.

Dar nu toate capitolele cuprinse în a- 
ceastă culegere au 6 finalitate destul de 
clară. Unora le lipsește, caracterul de 
contribuție științifică, nu aduc date noi, 
puncte de vedere originale. Capitolul 
consacrat artelor plastice, de pildă, cu
prinde în cea mai’mare parte, la modul 
didactic, cunoștințele elementare asupra 
tehnicilor folosite în diferitele genuri ale 
picturii și sculpturii, precum și cu pri
vire la felul cum trebuie privită o operă 
plastică pentru a m înțelege. O aseme
nea expunere și-ar fi găsit locul pe de
plin, după părerea mea, într-o lucrare 
de popularizare, dar nu într-una de cer-

După cum se știe, în ultima vreme a 
fost subliniată din ce in ce mai insistent 
(de pildă la simpozionul organizat acum 
cîteva luni de Ministerul învățămînfului 
cu privire la problemele predării esteti
cii în învățămîntul superior) necesitatea 
ca atît activitatea de predare cît și de 
cercetare în domeniul esteticii să iasă din 
sfera 
dă 
practica artistică a epocii noastre. Vo
lumul „Educația estetică prin artă și li
teratură", apărut recent în Editura Aca
demiei R. P. Romine, sub redacția prof. 
Marcel Breazu, reprezintă un rod ăl 
eforturilor depuse de sectorul de estetică 
al Institutului de filozofie pentru a apro
pia și lega cercetările sale de preocupă
rile actuale ale publicului și ale creato
rilor de arfă. Culegerea se deschide cu 
studiile teoretice : „Atitudinea estetică în 
fața realității", „Gustul estetic și idealul 
estetic" (semnate de M. Breazu), și „For
marea idealului estetic și a gusturilor 
estetice în societatea socialistă" (Ludwig 
Grünberg și Ion Pascadi) ; se analizează 
apoi contribuția pe care o aduc la edu
cația estetică literatura (Grigore Smeu), 
teatrul (Horia Deleanu), cinematografia 
(Ana Maria Narti), muzica (Nicolae Paro- 
cesc.u), arteje plastice (Petru Comar- 
nescu) ; în fine după o scurtă expunere 
despre „Educația artistică a maselor ca 
proces organizat" (Gr. Smeu), urmează 
capitolele consacrate mișcării artistice de 
amatori (I. Pascadi) și radioteleviziunii 
(Pavel Cîmpeanu), ca modalități organi
zate de educare estetică a poporului.

Culegerea are meritul de a pleda îm
potriva ideii conform căreia pen
tru a aprecia arta nu ai avea nevoie 
de nici un fel de cunoștințe. In spiritul 
tezei lui Marx că „dacă vrei să te bucuri 
de artă trebuie să fii un om cu cultură 
artistică", lucrarea demonstrează necesita
tea cultivării estetice a publicului larg, a 
familiarizării lui cu limbajul specific di
feritelor arte, în. strinsă legătură cu con
ținutul pe care-l exprimă, Polemizînd cu 
teoriile, „artei pentru artă” și cu tendin
țele burgheze de a destina creația ar
tistică unui cerc îngust de aleși, lucrarea 
de față privește accesibilitatea ca pe o 
noțiune istorică : pătrunderea artei în 
mase presupune nu coborîrea ei la nive
lul vulgarizărilor, ci crearea unor opere 
de înaltă măiestrie, lupte de idei, și tot
odată. acea vastă acțiune de ridicare 
culturală a maselor, de educare artistică, 
pe care o înfăptuiește socialismul, și care 
dă. posibilitate,. milioanelor ,și milioanelor 
de oameni'1 să înțeleagă tot mai profund 
și Să guste tot mai din plin autenticéle 
valori artistice.

în sprijinul acestor idei vine, în pri
mele capitole ale culegerii, cercetarea 
teoretică și istorică a felului cum apar 
și se dezvoltă atitudinea estetică, sim
țurile estetice ale omului, a raporturilor 
dintre idealul -estetic și gust, a formării 
idealurilor și gusturilor estetice în socia
lism.

Studiile dedicate diverselor ramuri de 
artă îți propun să.releve pe de o parte 
trăsăturile specifice ale acestor ramuri, 
iar pe de altă parte formele lor speci
fice de receptare de către public. Foarte 
interesant mi se pare, de pildă, capitolul, 
intitulat „Contribuția cinematografiei la 
educația estetică". Puterea deosebită de 
atracție a ecranului e explicată aci prin 
particularitățile imaginii cinematografice. 
Autoarea studiului analizează ce aduce 
nou arta filmului în conștiința spectato
rului de astăzi, relațiile cinematografiei 
cu factorii economici și politici, se o-

abstracțiunilor și să răspun- 
problemelor pe care le ridică

statornicit influența sa. In- mod cu to
tul deosebit, Debussy se simțea atras,de 
creația lui-Modest Mussorgsky Și.anume 
de acea latură a creației acestuia prin 
care euvîntul și sunetul, declamația și 
cîntul, recitarea și melodia se îngemă
nau pînă la totala contopire. In aceasta 
consță de fapt spiritul neconvențional, 
modern, în sensul inovator al cuvîntu- 
lui, 'concepția înaintată a lui Debussy. 
Mușica lui Debussy nu mimează acțiu
nile, nu comentează gestic ci dezvăluie 
cu gingășie și, este drept, foarte rar 
cu violență, procesele interioare ale per
sonajelor.

Spectacolul Operei de stat cu „Pélléas 
și Mélisande“. s-a bucurat de o minu
țioasă pregătire. Cîntăreții noștri, s-au 
apropiat cu. mult interes, cu pasiune, 
dé' partitura complexă pe care o pre
zintă în limba franceză, limba origina-

ția regizorului nostru și a cîntărețului 
Octav Enigărescu, acest- personaj, sin
gurul care duce o luptă activă împotri
va destinului implacabil, -câștigă un 
puternic relief și o adîncime umană .în 
fața căruia pasivitatea. Mélisandei și 
disperarea tânărului Pélléas pălesc. Dar 
și Pélléas se zbate pentru a ieși din 
menghinea propriei sale predestinări de 
„victimă“. Simbolismul lui Maeterlinck 
atribuie personajelor un fel de viziune 
confuză asupra celor ce urmează să se 
întâmple. Este, intr-adevăr, aici o anu
mită subtilitate, o investigație în do
meniile visului și a resorturilor intime 
ale firii umane. Ele nu sînt însă con
cludente. Și vrînd-nevrînd, viața, consti
tuită din relațiile sociale și omenești, 
între personajele acțiunii, răzbește <și 
imprimă acțiunilor lor, pe lîngă carac- 

„v,,,.. terul de necesitate, și pe acela de per-
grafului. înti'-adeVcii, această ppefă, de spectivă. Copilul Mélisandei va trji, iar ra a libretului. Această inovație ai pu-
tapt o legendă muzicală, >cu o desfă- crima lui Golaud îl va mistui pe'ucigaș. ..««
șurare' concisă, ' fără7' Tzbuchifi- - 'de Pedeapsa pentru omorul neș-Jbpit ișfâțân
gestică dramatică, dar ■•-. de o pro- Xemușcările sale, în recunoașterea'fățișă
fundă intensitate, a solicitat din partea a caracterului irațional,., a slăbiciunii
tuturor nu numai un efort de imagina'- ' sale eare l-a dus la Omorârea fratelui 

său. însuși faptul că pînă la urmă nu 
a rezolvat nimic prin crima sa și rămâne 
mai departe torturat dé îndoială, ne 
arată mecanismul obiectiv al dramei. 
Toate acestea demonstrează că, în fond, 

ci conștiința

După „Maeștrii cîntăreți din Nürn
berg“ de Wagner, după „Cavalerul ro
zelor“ de Richard Strauss, după spec
tacolul de prestigiu mondial cu „Oedip“ 
de George Enescu, Teatrul de Operă 
și Balet din București ne oferă în pre
mieră romînească capodopera lui Claude 
Debussy, „Pélléas și Mélisande“, prezen
tată în cadrul Festivalului „George 
Enescu“.

înnoirea repertoriului, semn al vitali
tății unei —1 
deopotrivă împrospătarea vechiului re
pertoriu — și nu numai conservarea 
lui — ca și investigațiile permanente în 
domeniile creației contemporane națio
nale și universale.

Recenta premieră a fost lucrată cu 
multă migală și cu un interes crescînd 
din partea muzicienilor și cântăreților 
noștri, din partea regizorului și scene

culturi artistice, înseamnă

tuturor nu numai un efort de imagina'- 
ție și de angajare a întregii capacități 
artistice și tehnice, dar și o nouă pozi
ție față de euvîntul cântat și abandona
rea unor clișee ce reprezintă pentru 
unii în mod greșit tipicul operei. Nu 
există în „Pélléas și Mélisande“ arii, nu nu fatum-ul dictează, „ ci conștiința 
există efecte care să producă „aplauze omului, /restabilirea edbîhbriy.UL?drun-exista efecte care sa producă „apia 
la scenă deschisă“. în primele 6 tablouri 
acțiunea este uneori chiar..statică, subli
niată printr-o muzică în' tonuri riîate; 
strălucirile exterioare ale aparatului“ Or? 
chestral, acutele cântăreților, loviturile de 
teatru se lăsă așteptate.. Melodrama și

cinat, perspectiva carb-XU'.tkèrBpMpa cu 
moartea, ci cu viața... tir?'’1''?: 
^..^u^to^'țe asemănările^.,,.,...,..™ ,
pera „Tristan și' Isolai^“ .de -Wagner, 
concluzia este desigur esențial diferită. 
La . Wagner realizarea: ("yișurjlqr:. după 

ciocnirile, jocul surprizelor lipsesc. în moarte, la Debussy pieirea/celor incà- 
schimb, în fața noastră se desfășoară pabili să înfrunte viața. ■

Pe de altă parte, timp-Se decenii șe 
vorbea mereu despre intenția • fățișă a 
lui Debussy să dea prin -„'Pélléas și' Mê- 
lisande" un soi de manifest antiwagne- 
rian. Iată însă ce spune însuși Debussy: 
„Nu am încercat să reacționez împotriva 
influenței lui Wagner“ (influența lui 
Wagner nu era o simplă modă ci, la 
sfîrșitul secolului trecut, o realitate a- 
proape palpabilă și copleșitoare în rîn- 
dul muzicienilor — n.n.). „Am lăsat pur 
și simplu — continuă Debussy — să 
vorbească natura mea, temperamentul 
meu“.

Scrisă cu aproximativ 40 de ani după 
„Tristan și Isolda“, opera „Pélléas și 
Mélisande“ beneficiază firește și de 
alte condiții stilistice decît acelea care 
au- zămislit creația wagneriană și au

crescînd în intensitate și adâncime, con
flictul simplu și vechi cît lumea — al 
dragostei și al geloziei, al morții care 
pîndește din întuneric și al vieții care 
învinge. In ultimul tablou, Mélisande 
spune, contemplîndu-și copilul nou năs
cut : „Iată încă o ființă nefericită“, dar 
Archel, bătrînul înțelept, răspunde : 
„Trebuie să trăiască în locul tău“ și 
ridică copilul spre lumină.

Trăsăturile realiste ale vechii legende 
flamande, prelucrate de poetul și dra
maturgul belgian Maurice Maeterlinck, 
spulberă pretinsul văl de misticism și 
de inefabil care, timp de decenii, era 
țesut mai mult de comentatori. De fapt, 
personajul central care beneficiază și 
de o conturare deosebit de puternică, 
este Golaud. Nu întâmplător în concep-

'■ r

gxțerioare cu o-

te» fi ^discutabilă, dar noi ■ înclinăm ; să 
, acordăm credit inițiativei, dç. a. prezența 

anumite lucrări și în. limba în care au 
fost scrise, întrucît, îritf-adevăr,- legătura 
între cilvînt și 'sunet,-între inflexiunile 
limbii și celé ale muzicii, mai ales în 
cazul de față, este atît de intimă. Nu 
știm dacă textul a fost tradus, dar nă
dăjduim să avem, la un moment dat, 
și 6 bună versiune romînească.

Revenind la spectacol, merită multă 
stimă și orchestra operei, îndeosebi 
compartimentul suflătorilor de lemn, 
care a avut sarcina cea mai dificilă-. 
Și, de asemenea, finețea, prezen
ța permanentă și dinamismul di
rijorului Mihai Brediceanu. Ne-a impus 
rezolvarea . scenografiei și punerea în 
scenă a spectacolului, prima datorită 
lui Roland Laub, cealaltă lui George 
Teodorescu.

- Asemenea -spectacole merită toată' a- 
tenția--și-reprezintă realizări de seamă 
ale culturii noastre- muzicale contem
porane.

Alfred MENDELSOHN 
Maestru emerit al artei

Din pictura romînească 
sâKMmporanăV

van, Mioara Iatan șl alții. Seria 
spectacolelor cu această piesă a 
continuat intr-un turneu în orașele 
de pe Dunăre : Tulcea, Sulina, 
Chilia Veche, Măcin. Pe scena că
minului cultural din însurăței, un 
alt colectiv al teatrului a prezen
tat în premieră piesa „Punctul cul

minant" de Gh. Vlad. Healizat în 
regia lui C. Sîrbu, spectacolul are 
în distribuție pe Nicolae Budescu, 
Viorel Brînzaș, Marcel Hîrjoghe, 
Valentin Urifescu, Gheorghe Mi- 
clea. Petre Cursaru și alții. în fo
tografie : o scenă din „Passaca
glia".

Teatru! de Stat din Brăila a pré
sentai în premieră „Passacaglia" 
de Titus Popovici. Spectacolul, 
realizat în regla lui Ion Dinescu 
cuprinde în distribuție pe : Dumi
tru Pîslaru, Petre Slmionescu, Va
lentin Gustav, Gheorghe Moldo-

Sarcina pe care și-a luat-o Edi
tura Meridiane de a prezenta o cu
legere cuprinzătoare de pictură ro- 
mînească contemporană este, pen
tru cine cunoaște bogăția și varie
tatea producției artistice a celor 
două decenii ce au trecut de la eli
berare, o încercare pe cît de meri
tuoasă pe atît de dificilă. Pictura, 
alături de alte arte, s-a dezvoltat 
pe linia marii tradiții realiste, pre- 
zentîndu-se astăzi, la capătul a 20 
de ani de viață nouă, cu realizări 
deosebit de valoroase, cu sute de 
lucrări reprezentative pentru talen
tul, măiestria și preocupările sluji
torilor ei. Albumul recent apărut 
ilustrează convingător acest nou a- 
vînt al artei plastice romînești.

Sînt reunite în albumul . „Pictură 
romînească contemporană" repro
duceri după opere ale unor pictori 
vîrstnici care și-au aflat în anii noș
tri împlinirea, ca Ciucurencu, Baba, 
Ghiață, H. Catargi, Lucian Grigores- 
cu, Bunescu, precum și reprodu
ceri după lucrări ale multora dintre 
pictorii ce și-au afirmat în ultimele 
decenii talentul. Publicarea, în des
chidere, a reproducerii tabloului lui 
Pallady Natură moartă cu flori ro
șii, lucrare de un echilibru perfect 
și de o mare forță de emoționale, 
sugerează legătura creației din anii 
noștri cu cea a maeștrilor din peri
oada ce o premerge. Alăturarea lor 
este prilej de a constata încă o dată 
unitatea de concepție care s-a for
mat în ultimele două decenii. Tot
odată constați, răsfoind albumul, cît 
de firesc s-au conturat în cadrul a- 
cestei unități individualitățile, tră
săturile unor puternice personalități 
artistice, chiar dacă la cei tineri a- 
cestea nu și-au dobîndit încă. tot
deauna stabilitatea.

Dintre lucrările semnate de maeș
trii care s-au afirmat între cele două 
războaie sînt cuprinse reproduceri 
care vădesc interesul lor — încu

nunat cu remarcabile rezultate 
artistice — pentru viața nouă a pa
triei, a oamenilor muncii : lucrările 
lui Camil Ressu (Semnarea apelului 
pentru pace), Steriadi (Peisaj la 
Câmpulung), Marius Bunescu — 
două vibrante peisaje: Marină și 
Șantier — Nicolae Dărăscu (Peisaj 
din Argeș).

Din opera lui Dumitru Ghiață, atît 
de densă și autentică, încărcată de 
lirism discret, editura a ales trei 
lucrări : Natură statică. Toamna în 
pădure și Flori de munte, iar din 
cea a lui H. Catargi trei pînze ad
mirabile : Muncitor, Cazangerie, 
După lecția de muzică. Iser este pre
zent în acest album cu un pregnant 
Autoportret în roșu, creat în 1950.

Martpri și rapsozi ai muncii însu
flețite a poporului pentru construi
rea socialismului, artiștii noștri au a- 
bordat subiecte de mare anvergură, 
inspirate din viața dinamică a șan
tierelor unor hidrocentrale, din acti
vitatea, trepidantă, dar plină de mă
reție a muncitorilor din industrie. 
Reproduceri după lucrările: Natură 
statică, Tinerețe și Parcul Mogoșoaia 
de Lucian Grigorescu, Șantier de 
Imre Nagy, Intrarea în mină de M. H. 
Maxy, Concasorul de la Bologa și 
Canton de Aurel Ciupe, sînt măr
turii ale pasiunii cu care pictorii 
noștri oglindesc în opera- lor reali
tățile noi.

Evocarea trecutului de luptă al po
porului nostru, preocupare a multo
ra dintre pictori, este ilustrată în al
bum prin reproducerea unor lucrări 
de multă vreme îndrăgite de masele 
largi de iubitori .ai artei plastice. Sînt 
reproduse în antologie tablourile 
Ana Ipâtescu și 1 Mai de Alexandru 
Ciucurencu, două dintre cele 
mai<frumoase pînze ale artistului. 
Aceeași preocupare a generat ciclul 
1907 al lui Cbrrîeliu Baba; în tonuri 
grele, amintind pe olandezi, sînt în
fățișate portretele unor răsculați, în

D. GHIAȚĂ
momente de o solemnitate dramati
că ; Țărani și Odihnă pe cimp sînt 
ample compoziții în care fiecare in
dividualitate se exprimă cu vigoare. 
Alături de aceste lucrări, al
bumul cuprinde tablourile Grivi- 
ța 1933 de G. Miklossi, Tipografie 
ilegală și Nu-i vom uita de St. Sză- 
nyi și Insurecția armată la 23 Au
gust de Spiru Chintilă, lucrări de un 
adevăr acut, mobilizator, inspirate 
din pagini glorioase ale trecutului de 
luptă al clasei noastre muncitoare.

O serie de reproduceri stau măr
turie atenției acordate de artiști por
tretului, orientării lor spre zugră
virea omului nou, făuritorul marilor 
realizări din toate domeniile de ac
tivitate. Frumusețea, bogăția sufle
tească a omului constituie tema u- 
nor lucrări ca Portret de fată de 
Corneliu Baba, Fată din Oaș de 
Brăduț Covaliu, Muncitoare de Ion 
Pacea, Portret, de Ion Musceleanu, 
Suclorițe de Gh. Șaru, Portretul unei 
artiste de P. Achițenie, Portret de 
bărbat de C. Piliuță și altele.

Compoziția și peisajul într-o strîn- 
să îmbinare — de la grupurile de 
constructori și de colectiviști pînă 
la ample panorame înfățișînd șan
tiere, complexe industriale, aspecte 
ale vieții noi — au găsit, în pictorii 
din generațiile mai noi, artiști sen
sibili, dornici să înfățișeze fru
musețea naturii, a muncii însu
flețite, a tot ce este nou și sem
nificativ în viața noastră de azi. 
Astfel, reproducerile după tablou
rile : Discuție în sat de Gh. Iacob, 
Joacă de copii de Dan Hatmanu, 
Culesul porumbului de Hora Corio- 
lan și Tinere colectiviste de Grigore 
Vasile dau împreună o ifnagine cu
prinzătoare asupra . posibilităților 
inepuizabile ale compoziției. Peisa-

Toamna in pădure
jul este reprezentat de lucrările : 
Peisaj marin de Ion Mirea, Peisaj 
de Gh. Ionescu, Șantierul Bicaz de 
Th. Harșia, Șantier naval de Const. 
Pauleț, Cocsesîa Hunedoara și Noc
turnă la Onești de Eugen Popa, 
Construcții noi în București de Gh. 
Spiridon, Peisaj la Limanu de Ion 
Bițan, Peisaj la Constanța de Ion 
Nicodim.

Prezența în album a unor admi
rabile naturi statice cu flori sem
nate de Ciucurencu, ca și de Virgil 
Almășan este grăitoare pentru mo
dul în care artiștii noștri cultivă a- 
cest gen. cu vechi tradiții în pictura 
romînească. Culegerea cuprinde, 
de asemenea, un Nud, semnat de 
Ion Gheorghiu.

Răsfoind albumul îți dai seama 
cîte alte multe lucrări ar fi meritat 
să fie incluse în el. Bogăția crea
ției din cei 20 de ani de viață li
beră este mult mai mare, calitativ 
și cantitativ. Lucrare gîndită ca an
tologie, albumul de Pictură romî
nească contemporană, invită pe ci
titor să cerçeteze și alte aspecte ale 
operelor plastice de azi. Prefața, 
semnată de acad. G. Oprescu, sin
tetizează în puține dar concentrate 
pagini, direcțiile de dezvoltare ale 
picturii noastre contemporane, fiind 
o introducere la o istorie a artei 
după 23 August 1944.

Albumul Pictura romînească con
temporană este . tipărit în condiții 
grafice îngrijite. Prezentarea ele
gantă datorată lui Ion Horga, ti
parul și reproducerile realizate 
de colectivul întreprinderii „Arta 
Grafică" din Capitală, oferă privito
rului de multe ori satisfacții dintre 
cele mai alese.

Mircea S1MÎONESCU

I
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DEZBATEREA Cum să folosim din pl
II RODNICE

• ÎN VALEA MOTRULUI SI LA ROVINARI - 26 000 TONE LIGNIT EXTRASE ÎN PLUS

In ultima perioadă de timp, în toate re
giunile țării au avut loc ședințe pe ramuri 
de producție consacrate dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1965. Au luat parte cadre 
de conducere din întreprinderi, secretari ai 
organizațiilor de partid și pre
ședinți ai comitetelor de sindicat, specia
liști cu munci de răspundere din ministere, 
organe economice centrale și din institute 
de proiectări și de cercetări. Cu acest pri
lej, ei au analizat cu atenție cum au fost 
îndeplinite sarcinile de plan în perioada 
care a trecut pînă acum din acest an, pre
cum și măsurile ce vor ii luate pentru rea
lizarea întocmai a tuturor indicatorilor 
planului pe 1964 și pentru pregătirea în 
cele mai bune condiții a producției anului 
viitor.

Dezbaterile au constituit un rodnic schimb 
de păreri asupra experienței dobîndite în 
producție, au scos Ia iveală posibilitățile 
largi de dezvoltare în continuare, în ritm 
susținut, a economiei naționale. La baza 
discuțiilor au stat indicațiile date de con
ducerea partidului privind introducerea 
largă a progresului tehnic, a procedeelor 
tehnologice moderne, valorificarea superi
oară a materiilor prime, realizarea produ
selor la un înalt nivel calitativ și Ia un preț 
de cost redus.

Redăm în pagina de iață aspecte de Ia 
cîteva ședințe de dezbatere a cifrelor de 
plan pe 1965.

PROPUNERI
R

mecanice 
vorbind 

măsurile

La ședința de dez
batere a cifrelor de 
plan pe 1965 cu 
conducerile între
prinderilor meta
lurgice și con
structoare de ma
șini din regiunea 
Ploiești. Tov. Aurel 
Boghici, directorul 
Uzinei 
Sinaia, 
despre
ce se vor lua în 
uzină pentru rea
lizarea sarcinilor 

de plan

• CU COMBINA, LUNAR, 600 METRI LINIARI DE GALERIE
• PREGĂTIRI PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

producției
La adunarea pentru dezbaterea ci

frelor de plan pe anui 1965 în uni
tățile industriei chimice din regiu- 

a avut loc 
în evidență

nea Brașov, care 
recent, s-a scos 
faptul că colectivele întreprinderi
lor din 
pe baza 
cotit că 
lărgirea 
îmbunătățirea 
lor se pot obține atunci cînd se va
lorifică cît mai complet posibilită
țile create prin dotarea tehnică a în
treprinderilor, cînd se manifestă o 
grijă permanentă ca fiecare instala
ție sau utilaj să lucreze cu indici su
periori. O mare importanță prezintă 
și organizarea temeinică a produc
ției, extinderea tehnologiei moderne 
de lùcru.

Aplicarea măsurilor prevăzute în 
acest scop, precum ș - - -
ziastă a colectivelor din unitățile in
dustriei chimice din regiune au a- 
vut ca rezultat realizarea, în cele 
8 luni care au trecut din acest an, a

planului producției globale în pro
porție de 103,9 la sută. S-aU produs 
peste plan în această perioadă 680 
tone acid sulfuric, 158 tone uleiuri 
minerale, 3 248 tone celuloză și hîr- 
tie, precum și alte produse ;: valoa
rea economiilor suplimentare la pre
țul de cost se ridică la mai mult de 
12 000 000 lei, iar a beneficiilor pes
te plan la 15 000 000 lei.

Cei care au luat cuvîntul cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan au 
subliniat că rezultatele obținute scot 
în evidență posibilitățile mari exis
tente încă în ..fiecare întreprindere 
pentru a realiza și depăși planul de 
producție pe anul în curs, că ele 
constituie în același timp o bază so
lidă pentru asigurarea condițiilor 
necesare îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan pe anul 1965.

r_______ ... „Colectivul nostru, a spus în cu-
și munca entu- vîntul său ing. Ilarie Sofron, direc

tor general a! Combinatului chimic 
din orașul Victoria, și-a îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan pe cele 
8 luni care' au trecut din acest an.

această ramură a regiunii, 
experienței cîștigate, au so- 
cele mai bune rezultate în 
sortimentului de produse și 

continuă a calității

SUGESTII
Cu prilejul ședințelor de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 

1965, care au avut loc în regiuni, în fiecare ramură industrială, s-au 
făcut numeroase propuneri pentru buna desfășurare a producției. 
Redăm mai jos cîteva din aceste propuneri.
• Pentru îmbunătățirea ritmici

tății producției și creșterea pro
ductivității muncii, Ia „Electromo
tor" și Uzinele mecanice din Timi
șoara, la Uzina de mașini agrico
le Bocșa și în alte întreprinderi 
din regiunea Banat să se ia mă
suri în vederea asigurării din 
timp a proiectelor de execuție, 
sculelor și dispozitivelor și să 
folosească mai larg creditele 
mică mecanizare.

• La dezbaterea cifrelor
plan în ramura industriei petrolie
re a regiunii Argeș s-a propus ca 
schelele de extracție și Direc
ția generală foraj-extracție din 
minister să stabilească încă de 
pe acum amplasamentul la un 
număr mai mare de sonde ce vor 
fi iorate în perioada de pînă la 
siirșitul acestui an și in trimestrul 
I 1965. în acest fel se pot pregăti 
din vreme drumurile de acces, 
fundațiile instalațiilor, se pot 
transporta materialele de masă.

e Cu cîteva luni în urmă, la 
Uzina de vagoane din Arad s-a

se 
de

de

adus o instalație pentru produ
cerea oxigenului. S-a cerut Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să ajute colectivul uzi
nei in obținerea proiectelor aces
tei instalații, pentru a putea fi 
montată și pusă în funcțiune în
tr-un timp cît mai scurt.

• Marii consumatori de energie 
termică (aburi, apă caldă) din 
Onești să execute lucrări pentru 
economisirea de căldură și resti
tuirea de condensat în cantități 
cît mai ridicate. Termocentrala 
Borzești va realiza astfel însem
nate economii.

o în vederea creșterii valorifi
cării fiecărui metru cub de masă 
lemnoasă, să se organizeze în în
treprinderile Direcției regionale a 
economiei forestiere Suceava 
unele ateliere pentru fabricarea 
de doage, lăzi pentru fructe etc ; 
aici există condiții pentru spori
rea producției la sortimentele va
loroase, mult solicitate : bușteni 
de rezonanță, lemn pentru deru
lai și furnire etc.

află în construcție un im
portant obiectiv al industriei chimi
ce — a relevat că există posibilități 
pentru intensificarea lucrărilor pe 
șantier. Pentru aceasta el a cerut ca 
uzinele furnizoare : „Independența“- 
Sjbiu, „23 .August“-București. și al
tele să expedieze utilajele la terme
nele prevăzute și în ordinea nece
sară montajului. Constructorii și 
montorii de pe acest șantier și-au 
propus să organizeze în așa fel lu
crările, încît noile capacități de pro
ducție ce se construiesc aici să fie 
date în funcțiune la timp.

★

în ultimele zile au avut loc șe
dințe consacrate dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1965 în toate ra
murile de producție ale regiunii. Co
mitetul regional de partid, comite
tele raionale și orășenești acordă o 
atenție deosebită acestei importante 
acțiuni menite să asigure pregătirea 
din timp a celor mai bune condiții 
pentru producția anului viitor.

în centrul dezbaterilor au stat in
dicațiile date de conducerea parti
dului privind promovarea progresu
lui tehnic pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ob
ținerea de produse de calitate su
perioară și la un preț de cost cît 
mai redus. în cadrul discuțiilor s-au 
făcut numeroase propuneri pentru 
valorificarea unor rezerve interne 
ale producției. Aceste propuneri sînt 
acum studiate de colective largi de 
specialiști sub îndrumarea comisiei 
economice a comitetului regional de 
partid. Pe baza lor se iau în între
prinderi noi măsuri pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 

cea de-a doua fabrică de’metanol Pe anul în curs, pentru crearea de 
condiții favorabile realizării ritmice 
și la toți indicatorii a planului pe 
noul an.

în prezent luăm noi măsuri care să 
ducă la folosirea și mai bună a ca
pacității instalațiilor și utilajelor, lâ 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, la reali
zarea de produse chimice de cali
tate, la un preț de cost mai scăzut“.

Unii vorbitori, printre care și ing. 
Miron Vulcu, directorul întreprinde
rii „Colorom“-Codlea, s-au referit la 
necesitatea asigurării unui înalt 
grad de siguranță în funcționarea 
diferitelor instalații de producție, la 
executarea unor reparații de cali
tate. S-au făcut și propuneri pentru 
folosirea pe scară tot mai largă a 
fondurilor de mică mecanizare în 
scopul perfecționării proceselor de 
producție și construirii de mecanis
me care să sporească productivita
tea muncii. Concomitent cu preocu
parea colectivelor pentru dezvolta
rea producției și perfecționarea teh
nicii — s-a arătat în cadrul dezba
terilor — o atenție deosebită trebuie 
să se acorde pregătirii cadrelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni ne
cesare unităților din această ramură 
industrială a regiunii.

în acest an, sectorului industriei 
chimice din regiunea Brașov i-au 
revenit sarcini importante în dome
niul investițiilor. Au fost puse în 
funcțiune fn ultimele luni noi capa
cități de producție, printre care și

de la Combinatul chimic Victoria. 
Din discuții a reieșit că, în unele 
perioade de timp, ritmul lucrărilor 
de construcții și montaje nu ține 
pasul cu graficele stabilite. în inter
venția sa, ing.
directorul uzinei chimico-metalur- 
gice de la Copșa Mică — unde

Boleslav Müller,
Ing. Constantin TEODORU 
adjunct al comisiei 
economice a Comitetului 
regional de partid Brașov

în legătură cu problemele care s-au ridicat la dezbaterea cifrelor de 
plan în întreprinderile de construcții și producătoare de materiale de 
construcții din regiunea Galați, cu propunerile făcute și cu măsurile teh- 
nico-organizatorice ce se vor lua în perioada următoare, corespondentul 
nostru regional, Gheorghe Baltă, a adresat cîteva întrebări tov. ing. 
Ștefan BUBENEC, directorul Trustului regional de construcții Galați.

Ce probleme mai importante au 
stat în atenția participanților la 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
1965 ?

în primul rînd, s-a făcut o analiză 
amănunțită și s-au tras concluzii fo
lositoare din activitatea desfășurată 
în perioada de la începutul anului și 
pînă acum pe șantierele de construc
ții de locuințe și social-cUlturale din

regiune. Numeroși vorbitori au scos 
în evidență eforturile constructorilor 
din regiune pentru respectarea ter
menelor de dare în folosință a o- 
biectivelor, pentru ridicarea calității 
lucrărilor și reducerea costului lor. 
In primele 7 luni ale acestui an con
structorii gălățeni au dat în folosin
ță blocuri de locuințe cu 1 000 de 
apartamente, noi școli, cinematogra
fe, cămine studențești.

Un proverb înțelept spune că 
omul gospodar se îngrijește vara 
de sanie și iarna de căruță. Am în
țeles și mai bine tîlcul acestui pro
verb luînd parte, zilele trecute, la 
dezbaterea cifrelor de plan pe 1965 
în ramura industriei miniere din re
giunea Oltenia.

Numai într-un singur deceniu, 
mineritul de aici a reușit să se ri
dice, în ceea ce privește producția 
de cărbune, la nivelul celor mai 
vechi bazine carbonifere din țară. 
Față de o singură mină, unde se 
lucra cu mijloace rudimentare, 
astăzi în. Oltenia întîlnești bazine 
miniere întinse, exploatate cu aju
torul tehnicii moderne. Valea Mo
trului și Rovinării se afirmă tot mai 
mult pe harta industrială a țării 
printre principalii furnizori de com
bustibil ai termocentralelor și căi
lor ferate. Deși tinere, colecti
vele minelor din Oltenia, în 
cele opt luni care au trecut din a- 
cest an, au dovedit multă maturita
te în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
la toți indicatorii. Astfel, ele au reu
șit să extragă — cu aceleași utilaje 
și instalații — aproape 26 000 
de cărbune mai mult față de 
vederile planului.

Caracteristic pentru noile 
ale Olteniei este înzestrarea 
încă de la deschidere, cu utilaje de 
înaltă productivitate, la nivelul teh
nicii moderne. Dezbaterea cifrelor 
de plan a constituit un bun prilej 
de discuție gospodărească, aprofun
dată, tocmai asupra folosirii cît mai 
din plin a „zestrei" tehnice cu care 
au fost dotate exploatările miniere. 
Vorbind pe această temă, ing. Cor
neliu Bătăcui, directorul Trustului 
minier Oltenia, a spus :

— Noi am cîștigat o bună expe
riență în mecanizarea lucrărilor în 
subteran. La deschiderea minelor 
de pe Valea Motrului, de exemplu, 
folosind o..combină, de. săpare rapi
dă a galeriilor, am reușit să execu
tăm 601 m 1 de galerie armată în 
fiecare lună. Prețul de cost al lu
crărilor a scăzut astfel simțitor. 
Combine, excavatoare, benzi trans
portoare, sute de alte utilaje și ma
șini pot fi întîlnite azi în toate uni
tățile noastre ; ele dau minelor un 
aspect industrial, modern.

Minerii au răspuns acestei griji a 
partidului și guvernului învățînd 
să mînuiască cu pricepere tehnica 
nouă, sporind productivitatea mun
cii lor. în acest an, pe întregul 
trust, productivitatea muncii plani-

tone 
pre-

mine 
lor,

să se
I ade- 

calificare, sé 
pe linia cea mai ușoa- 

cheltuiesc o mulțime de

investiții Motru, în loc : 
transforme șantierul într-o 
vărată școală de 
merge 
ră : se 
bani pentru a căuta și aduce mun
citori calificați din alte regiuni. In 
același timp, experiența bună a ce
lor din subteran, unde s-au angajat 
și școlarizat sute de muncitori mi
neri din localitățile apropiate, nu 
este luată în seamă și extinsă. în 
lunile ce urmează — a spus tov. 
Ion Grecu — comitetele de sindicat 
și organizațiile U.T.M. se vor preo-

ficată a fost depășită cu 4,5 la sută. 
Anul 1965 aduce însă în fața noa
stră sarcini noi, mobilizatoare. Pla
nul pentru această perioadă preve
de creșteri importante la producția 
de cărbune. încă de pe acum ne 
pregătim cu toată răspunderea pen
tru îndeplinirea planului. în acest 
sens, căutăm ca noile fronturi de 
cărbune să fie date în exploatare 
într-un timp mai scurt, să întărim 
asistența tehnică pe schimburi și 
abataje etc.

Tehnica nouă, fie ea cît de moder
nă, nu dă rezultatele așteptate dacă 
atît în abataje cît și la suprafață nu. cupa îndeaproape de îmbunătățirea 
există un interes colectiv pentru în
treținerea ei în condiții optime de 
funcționare. La dezbateri s-a arătat 
că anul acesta în 
s-a simțit lipsa 
schimb necesare 
reparării la timp

bazinul Rovinari 
unor piese de 

întreținerii și 
a excavatoarelor 

și autobasculantelor. Vorbitorii 
cerut ca Ministerul Minelor 
Energiei Electrice să rezolve 
mai multă operativitate cererile 
privința unei ritmice aprovizionări 
tehnico-materiale a bazinelor mi
niere. S-a propus ca în viitorul a- 
propiat să se studieze posibilitățile 
de lărgire a activității atelierelor 
mecanice ale exploatărilor miniere, 
de întărire a echipelor de lăcătuși, în 
așa fel încît cea mai mare parte a 
lucrărilor de întreținere și de repa
rare a utilajelor să se facă pe loc, 
la „gura minelor“. Se cîștigă astfel 
un timp prețios, care echivalează 
cu mii de tone de 
peste plan.

Strîns legată de 
plin a tehnicii este 
cării din rîndul 
constructorilor de mine noi a unui 
număr cît mai mare de muncitori 
cu înaltă calificare, capabili să-și 
însușească repede și bine funcțio
narea utilajelor moderne. Această 
temă a constituit una din principa
lele direcții spre care și-au îndrep
tat atenția cei care au luat cuvîntul 
la dezbateri. Tov. Ion Grecu, pre
ședintele consiliului local al sindi
catelor din raionul Baia de Aramă, 
a vorbit pe larg despre acțiunile 
întreprinse pentru ridicarea califi
cării minerilor din Valea Motrului. 
Măsurile luate în această privință 
nu satisfac însă necesitățile impuse 
de ritmul în care se dezvoltă noile 
mine, de creșterea dotării abataje
lor și sectoarelor de investiții cu noi 
utilaje și mecanisme. Vorbitorul a 
criticat faptul că, pe șantierul de

au 
și 

cu 
în

cărbune extras

folosirea din 
problema ridi- 

minerilor și al

acestei stări de lucruri. Inginerii și 
tehnicienii vor fi îndrumați și aju
tați să facă din fiecare loc de mun
că pe care-1 conduc o școală de în
sușire cît mai temeinică a meseriei.

Cu prilejul dezbaterilor s-au fă
cut o serie de propuneri privind 
grăbirea ritmului de deschidere a 
unor noi cariere și mine, îmbună
tățirea transportului în subteran și 
la suprafață, răspîndirea experien
ței fruntașilor și evidențiaților în 
întrecere și altele. Vorbind în nu
mele minerilor din cele două mari 
bazine carbonifere ale Olteniei, bai. 
care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor și-au exprimat hotă- 
rîrea de a pregăti temeinic produc
ția anului viitor.

★
La sfîrșitul ședinței de dezbatere 

a cifrelor de plan, a luat cuvîntul 
tov. Constantin Băbălău, secretar 
al Comitetului regional de partid 
Oltenia. El a apreciat pozitiv faptul 
că muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din ramura minieră a regiunii 
și-au propus drept obiectiv princi
pal în întrecere folosirea din plin 
a tehnicii. Este un drum sigur spre 
realizarea unei productivități înal
te, care garantează îndeplinirea rit
mică a planului. El a subliniat că 
organizațiile de partid din exploa
tările miniere vor fi ajutate să-și 
sporească competența lor în condu
cerea economică, în așa fel încît 
fiecare colectiv de mineri, dezvol- 
tînd experiența de pînă acum, să 
obțină în viitor realizări și mai im
portante în producție.

Planul pe 1965 prevede pentru 
minerii din Oltenia sarcini mobili
zatoare, pe deplin realizabile. în
deplinirea lor va fi o contribuție 
însemnată la înflorirea regiunii și a 
întregii economii a țării.

Victor DELEANU

Unul dintro utilajele moderne folosite la înaintări de către minerii din Valea Motrului

Noul cartier Țiglina, rod al muncii constructorilor gălățenl

Ar interesa unele propuneri fă
cute în cadrul dezbaterilor ?

;

Deși cifrele de plan pe 1965 sînt 
sporite, experiența anului în curs 
dovedește că ele pot fi pe deplin rea
lizate. Pe șantierele trustului nostru 
s-au făcut pași serioși înainte în ce 
privește mecanizarea lucrărilor și 
calificarea oamenilor. .Volumul lu
crărilor de săpături executate meca
nizat s-a dublat față de anul trecut, 
iar la încărcat și descărcat a ajuns 
la 45 la sută. Anul acesta au fost ca
lificați 660 de zidari, dulgheri, mo
zaicari, aproape 800 de muncitori au 
urmat cursurile de specializare.

în vederea asigurării frontului de 
lucru pe 1965, conducerea trustului 
regional de construcții a stabilit îm
preună cu proiectanții documentația 
pentru locuințele din anul viitor 
precum și termenele de predare în 
folosință. Un lucru bun îl constituie 
faptul că pînă în prezent s-au asigu
rat proiectele necesare pentru cons
trucțiile de locuințe din orașele Brăi
la, Tecuci și o mare parte din cele 
pentru orașul Galați.

Referindu-se la munca proiectan- 
ților, mai mulți vorbitori, printre 
care tov. Leonard Marinescu, direc
torul întreprinderii de construcții 
orășenești Galați, și Mircea Cioclei, 
directorul grupului numărul 1 de 
construcții-montaj, au arătat că aceș
tia trebuie să prevadă în proiecte so
luții cît mai moderne și economicoa
se. A reieșit că au existat situații 
cînd proiectele nu au fost întocmite 
cu toată atenția, din care cauză au 
fost respinse la avizare (exemplul 
proiectului privind ansamblul de lo
cuințe de pe strada Victoriei din

Brăila și cel pentru sistematizarea 
orașului Focșani) ceea ce a dus la 
întîrzierea lucrărilor. S-au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea activi
tății de proiectare din regiune și s-a 
cerut proiectanților să țină o strîn
să legătură cu șantierele pentru a 
remedia operativ eventualele omi
siuni din documentația tehnică.

La discuții s-a făcut propunerea 
de a se grupa lucrările de finisaj și 
de a se intensifica ritmul de lucru 
la această fază a construcțiilor, pen
tru ca obiectivele să poată fi date 
în folosință la vreme. Tov. Elias 
Zissu, directorul filialei regionale a 
băncii de investiții, și alți vorbitori 
au criticat pe bună dreptate între
prinderile de construcții pentru fap
tul că, datorită tărăgănării unor lu
crări de finisaj, nu au fost date la 
vreme în folosință dispensarul, ofi
ciul poștal, biblioteca, complexul co
mercial și alte obiective din cartie
rul Țiglina. Tot din acest motiv nu 
au fost respectate termenele de pre
dare și la unele blocuri de locuit din 
acest cartier.

Problema aprovizionării șantiere
lor la timp și cu cantitățile necesare 
de materiale de construcții a stat 
în atenția multor participanți la dez
bateri. Deși în acest domeniu s-au 
făcut progrese însemnate, mai sînt 
cazuri cînd unele lucrări au de su
ferit datorită lipsei de materiale sau 
a calității uneori necorespunzăloa- 
re .a acestora. S-a cerut ca între
prinderea de prefabricate din Galați 
și fabrica de ciment „Stînca“ din 
Brăila să livreze ritmic produsele lor 
șantierelor de construcții, în sorti
mentul și de calitatea prevăzute în 
contracte. Reprezentanții întreprin
derilor producătoare de materia
le de construcții din regiune, aflați 
în sală, au arătat că în unitățile res
pective vor fi luate toate măsurile

pentru a se asigura șantierelor can
tități sporite de materiale.

ICe concluzii trage conducerea 
trustului dv. din discuțiile și pro
punerile făcute la dezbateri ?

La discuții s-a acordat o mare a- 
tenție îmbunătățirii formelor și 
metodelor de organizare a muncii pe 
șantiere. Și nu îritîmplător. De acest 
lucru depind în mare măsură rea
lizarea unui ritm înalt de execuție, 
a unei productivități superioare, res
pectarea termenelor de dare în fo
losință a blocurilor de locuințe. 
Constructorii de locuințe din cartie
rul Țiglina din Galați au dobîndit o 
bună experiență în organizarea, lu
crărilor după metoda „în lanț“ ; fa
zele și operațiile se succed aici în 
mod firesc, fără timpi morți. Con
ducerea trustului nostru și-a propus 
să studieze această metodă de orga
nizare a muncii pentru a fi extinsă 
și pe șantierele din regiune.

în strînsă legătură cu organizarea 
mai bună a muncii pe șantiere — așa 
după cum a reieșit și la dezbateri — 
sînt industrializarea lucrărilor, me
canizarea complexă a diferitelor • o- 
perații, folosirea materialelor noi, 
eficiente etc. Și în aceste domenii, 
pe fiecare șantier există posibilități 
și rezerve nelimitate. Conducerea 
trustului nostru își propune să ex
tindă utilizarea prefabricatelor la 
un volum sporit de lucrări. De ase
menea, vom lua măsuri în vederea' 
dotării șantierelor cu utilaje grele 
și mecanisme, îmbunătățirii muncii 
la deservirea acestora în așa 
volumul lucrărilor éxecutate 
nizat să crească necontenit.

Constructorii din regiunea 
sînt hotărîți să muncească cu avînt 
sporit pentru realizarea exemplară a 
planului pe anul în curs, de a pre
găti temeinic lucrările de construc
ții prevăzute pentru anul viitor, de 
a realiza construcții bune, trainice și 
la termenele stabilite.

fel ca 
meca-
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SE EXTINDE STUDIUL 
PROBLEMELOR ECONOMICE

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
— Recent, biroul comitetului regio
nal de partid a analizat stadiul pre
gătirilor pentru noul an în învăță
mîntul de partid și politic U.T.M., 
acțiune în care organele și organiza
țiile de partid din regiune au obți
nut rezultate bune. Anul acesta în 
regiune va lua o marc extindere stu
diul problemelor economice. Numă
rul cercurilor de economie concretă 
crește la peste 280. De asemenea, 
în acest an vor funcționa mai multe 
cercuri de studiere a economiei și 
organizării producției în gospodării
le colective.

în mai mare măsură s-au pre
ocupat organele și organizațiile de 
partid de învățămîntul politico-ideo
logic al intelectualilor. Ținînd seama 
că multe cadre didactice au studiat 
istoria P.M.R., economia politică și 
filozofia, s-a propus ca acolo unde 
sînt condiții să se organizeze semi- 
narii teoretice și grupe de studiu in
dividual a căroi tematică să fie 
strins legată cu disciplina predată de 
cadrele didactice respective; Un nu
măr mai mare de intelectuali din 
instituțiile de artă și cultură vor 
studia în cercurile de estetică mar- 
xist-leninistă.

EDUCAREA TINERILOR 
COMUNIST!

De la începutul anului ți pînă în 
prezent organizația de bază de Ia 
secția mecanică a I.I.M.-Roman și-a 
sporit rîndurile cu încă 24 de mem
bri și candidați de partid.

Primind în rîndurile membrilor și 
candidaților de partid pe cei mai 
înaintați muncitori, ingineri, tehni
cieni, organizația de bază se ocupă 
zi de zi de educarea lor partinică,, 
acordă atenție deosebită dezvoltării 
calităților politice, morale și profe
sionale ale tinerilor comuniști. Mem
bri de partid mai vechi, cu expe
riență, ca Mircea Voicu, Petru 
Ochiană, Vasilica Bofcilă și alții, se 
ocupă de cite 1—2 candidați, îi 
ajută să-și ducă la îndeplinire sar
cinile, să învingă greutățile pe care 
le întîmpină. Expunerile privind po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, conferințele pe 
teme de cultură generală, viziona
rea de filme, piese de teatru sînt 
forme eficiente și atractive pe care 
biroul organizației de bază Ie folo
sește cu bune rezultate. (După zia
rul „Steagul Roșu“-Bacău).

ÎN SPRIJINUL APLICĂRII 

INIȚIATIVELOR VALOROASE
în primele 8 luni ale anului co

lectivul minei Lonea a dat peste plan 
aproape 22 C00 tone de cărbune. în 
aceeași perioadă, productivitatea 
muncii a crescut cu 27 kg cărbu
ne pe post. La obținerea acestor 
succese a contribuit activitatea des
fășurată de organizațiile de partid 
pentru extinderea procedeelor in
dustriale avansate, a diferitelor ini
țiative. în adunările organizațiilor de 
bază din sectoarele I, IV, V și altele 
s-a discutat despre extinderea iniția
tivelor „două cîmpuri pe schimb și 
aripă în abatajele cameră“, „două 
fîșii pe zi în abatajele frontale“ etc. 
în urma propunerilor făcute de or
ganizațiile de bază și a măsurilor 
luate de conducerea minei, acum a- 
ceste inițiative s-au extins în toate 
sectoarele. Ca urmare a crescut sim
țitor producția și productivitatea 
muncii, vitezele de avansare. Briga
da condusă de minerul Ion Băciu, 
bunăoară, a atins viteze de avansare 
pînă la 45 ml pe lună.

(După ziarul „Steagul roșu“-Pe- 
troșeni).

Specialiștii din gospodăriile colective 
și activitatea consiliilor agricole
(Urmare din pag. I-a)

l

Timp de două săptămîni, cît au stat 
aceste colective în gospodăriile co
lective din Vărgata, Grebeniș, Dîm- 
bău și altele, datorită măsurilor 
luate pentru îmbunătățirea furajării, 
pentru îngrijirea corespunzătoare a 
animalelor, producția de lapte a 
crescut simțitor.

în ultimul timp, consiliile agricole 
acordă o deosebită atenție proble
melor economico-financiare ale gos
podăriilor colective. în cadrul ședin
țelor lunare ținute cu specialiștii și 
președinții gospodăriilor se anali
zează situația veniturilor și chel
tuielilor, acordarea de avansuri 
bănești. Se prelucrează aspectele 
negative din activitatea econo- 
mico-financiară reieșite cu ocazia 
verificărilor efectuate de către în
drumătorii contabili și organele 
Băncii de Stat. O astfel de analiză 
a organizat Consiliul agricol raional 
Reghin. A reieșit că urmărirea pro
blemelor economice ale gospodării
lor nu poate fi numai sarcina con
tabililor, ci și a specialiștilor din 
unități. în planul său de muncă, 
consiliul agricol regional a prevăzut 
instruirea specialiștilor în proble
mele economico .financiare ale gos

PE TEME DE SEZON

R^Æihizïte\le ș c pi a re
• Un sortiment bogat de articole • Peste 90 de 
magazine specializate © Duminica 13 septembrie, 
toate librăriile vor fi deschise între 8-12

cu 
de

rechizite necesare la în- 
an școlar a început din 
cu vreo două luni în 
fiind încheiată, în linii 

jurul datei de 28 august.în

,Librăria copiilor" de pe bd. Magheru din Capiiaiâ. La 
zite, în prag de nou an școlar

sporit anul acesta și sortimentul de 
accesorii din material plastic, nece
sare elevilor pentru diferite aplicații 
practice la geometrie, desen etc. 
Rafturile prezintă cîteva tipuri de 
numărători, toate la fel de aspec
tuoase, cît și un alfabetar (din care 
se decupează litere și se alcătuiesc 
cuvinte) editat în condiții grafice 
mai bune, cu copertă colorată. Mo
tive decorative împodobesc coper- 
țile caietelor. Există o gamă destul 
de largă de stilouri, cu finisaj plă
cut. Zilele acestea, în librării se 
pune în vînzare un nou tip de sti
lou romînesc — „Școlar“. Lista sor
timentelor este bogată, de ordinul a 
cîteva sute.

Pentru desfășurarea în bune condi
ții a vînzării rechizitelor școlare, în 
unități s-au luat o serie de măsuri. 
Orarele magazinelor au fost revi
zuite și modificate în funcție de 
necesități, s-au amenajat vitrine

|k
raionul de rechi-

Foto : R. Costin

Aprovizionarea unităților comer
ciale 
cep ut 
timp 
urmă 
mari,
Completările se fac operativ pe par
curs, pe măsura volumului vînzării, 
din ce în ce mai mare în aceste 
zile care ne apropie de deschiderea 
cursurilor. Sortimentul de rechizite 
este mai bogat decît anul trecut, vă
dind atît din partea C.L.D.C., care 
a stabilit necesarul, cît și din aceea 
a organelor comerțului, care au e- 
fectuat comenzile la fabrici și asi
gură aprovizionarea, o mai mare 
preocupare în ce privește calitatea, 
cantitățile și varietatea mărfurilor. 
Se găsesc acum în comerț mai mul
te feluri de truse tehnice, potrivite 
diferitelor categorii de cumpărători 
care urmează să le folosească — 
de la școlari mici la studenți. A 

i

Itinerar în cartiere noi

„AMĂNUNTE“ DE FINISAJ...
Peisajul citadin, se schimbă de la 

un an la altul. Se adaugă mereu 
cartiere noi. Dar se poate spune oare 
că în toate locurile unde au fost în
chise șantierele, în toate cartierele 
noi in care de mult s-au mutat lo
catarii lucrările au fost definitiv ter
minate ?

Iată ce aduce drept răspuns un iti
nerar în ciieva orașe.

In Balta Albă din Capitală s-a 
construit un întreg orășel. S-au ame
najat și drumurile de acces la 
blocuri, spații verzi. Pe ici — pe colo 
însă (și cu atît mai puternic este 
contrastul) apar neglijențe supără
toare. Lateral și în spatele blo
cului 41, terenul a fost cu to
tul neglijat. Drumul de acces la blo
cul 42 trebuia să fie terminat în 
1963, dar încă nu este gata; In unele 
locuri, calitatea lucrărilor lasă de 
dorit. Pe aleea destinată circulației 
locatarilor de la blocul 2, după ce a 
fost terminată, s-au ivit denivelări în 
asfalt.

Adesea constructorii deteriorează 
drumurile pe care ei înșiși le-au fă
cut. Str. Globului din același cartier 
Balta Albă, asfaltată anul trecut, este 
astăzi de nerecunoscut în urma stri
căciunilor pricinuite de circulația 
basculantelor. Același lucru se în- 
tîmplă și pe străzile Caporal 
Ruică, Stejarul și Baba Novac 
(porțiunea dintre blocuri). Și încă 
ceva : deși locuite de mult, un grup 
de blocuri închid între ele două ba
răci rămase de pe vremea șan
tierului, cocoțate pe niște dîm- 
buri care ar fi trebuit de mult nive
late. Oare cum se împacă tovarășii 
din Direcția generală construcții 
montaj a Sfatului popular al Capita
lei cu aceste elemente de peisaj ?

Asemenea „amănunte" de finisaj 
au fost trecute cu vederea și pe 
Magistrala Nord-Sud. Intre une
le blocuri locuite de o bună bu
cată de vreme nu s-a așter
nut nici pînă astăzi asfaltul, iar a- 
colo unde ș-a asfaltat, pe alocuri au 
rămas „insule" de pămînt, gropi. Un 

podăriilor colective. Aceasta îi va 
ajuta să îmbine armonios munca 
tehnică cu activitatea economică.

în centrul preocupărilor consiliu
lui agricol regional stau ridicarea 
nivelului de cunoștințe, profesionale 
al cadrelor de specialiști, înarmarea 
lor cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. în numeroase 
gospodării colective — Acățari. Coz- 
meni Cristur, Sona, Cetatea de 
Baltă, Balda, Valea Largă etc — au 
fost înființate loturi experimentale, 
unde se cercetează anumite proble
me ale agrotehnicii culturilor în 
condițiile concrete ale gospodăriilor 
respective. Un factor important în 
ridicarea nivelului profesional al 
specialiștilor este participarea lor la 
conferințele ținute de cadrele didac
tice din învățămîntul superior, de 
cercetători științifici. Consiliul agri
col regional invită la ședințele secți
ilor sale profesori de la Institutul a- 
gronomic din Cluj, cercetători de la 
stațiunile experimentale agricole din 
Tg. Mureș și Turda etc. Aceste con
ferințe s-au bucurat de o bună a- 
preciere din partea specialiștilor. în 
practica Consiliului agricol raional 
Miercurea Ciuc s-a încetățenit me
toda organizării „zilei specialistului“, 
cînd specialiștii din raion vizitează 
unele gospodării colective, și iau cu

teren întins, care în mod firesc ar 
trebui amenajat ca spațiu verde, a 
fost cu chiu și vai nivelat, dar lăsat 
apoi în paragină. Pe marginea uno
ra din noile trotuare nu s-au pus 
încă lămpi. îndeosebi în partea din
spre sir. Cuza Vodă a cartierului, ai 
impresia că lucrările de amena
jări se fac cu totul l.a întîmpla- 
re, improvizat. Ar fi de' dorit 
ca tovarășii din conducerea șantie
rului să inventarieze cu grijă, de pe 
acum, toate restanțele în acest do
meniu și să ia măsurile necesare 
pentru lichidarea lor din timp, adică 
înainte de închiderea șantierului. In 
aceste preocupări ei ar trebui să se 
bucure de un sprijin mai susținut și 
din partea Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Nicolae 
Bălaescu.,

Și în cartierul Jiului-Scînteia s-au 
mutat numeroase familii. Dar nici aici 
problemă drumurilor de acces nu e 
încă rezolvată. îndeosebi este de 
dorit ca secția tehnică de investiții a 
Sfatului popular al Capitalei să cre
eze întreprinderii de drumuri și po
duri București condițiile necesare 
pentru a putea realiza cît mai cu- 
rînd, prin grăbirea lucrărilor începu
te, pasajul care va trece pe sub li
nia de cale ferată spre Constanța, 
legînd cartierul de șoseaua Kiseleii.

In scrisori adresate redacției, co
respondenți voluntari arată că, ală
turi de importante realizări ale con
structorilor, asemenea „amănunte" 
de finisaj sînt neglijate și în alte 
orașe din țară. Intr-o scrisoare este 
lăudată, pe drept cuvint, activi
tatea Trustului 5 în cartierul bra
șovean Steagul Roșu, unde asfal
tarea căilor de acces la blocuri 
se desfășoară în pas cu darea în 
folosință a locuințelor. Relativ nu 
departe însă, pe șantierul unde se 
înalță cartierul gării, situația este cu 
totul alta. Unele blocuri și-au pri
mit locatarii încă de la începutul 
anului, dar tovarășii de la Trustul 
local de construcții Brașov nu s-au 

noștință de realizările din anumite 
sectoare de activitate. De curînd, ei 
au făcut un schimb util de expe
riență la gospodăria colectivă Sîn- 
timbru, în problema culturii rapiței 
furajere, care se extinde în acest 
raion.

Fiind atrași pe diferite căi la re
zolvarea sarcinilor care stau în fața 
consiliilor agricole, majoritatea spe
cialiștilor muncesc cu pasiune și 
pricepere, obținind rezultate din ce 
în ce mai bune. Pot fi evidențiați 
inginerii Ardeleanu Teodor, de la 
G.A.C. Rîciu, Ologu Gheorghe, de 
la G.A.C. Balda, Györfi Ștefan, de 
la G.A.C. Feliceni, Dimenyi Alexan
dru, de la G.A.C. Sînmartin-Ciuc, 
Cîmpean Ilie, de la G.A.C. Sîntim- 
bru, Fülöp Alexandru, de la Mier
curea Nirajului, medicii veterinari 
Belei Viorel, Cîmpeanu Ion, Ronea 
Alexandru, de la circumscripții ve
terinare, și alți specialiști.

Consiliile agricole regional și raio
nale se preocupă de perfecționarea 
în continuare a metodelor de muncă, 
de găsirea unor forme noi de antre
nare a specialiștilor la rezolvarea 
diverselor probleme, de răspîndirea 
și aplicarea în practică a metodelor 
agrozootehnice avansate, în scopul 
obținerii unor producții sporite în 
unitățile agricole socialiste. 

speciale de prezentare a manua
lelor și rechizitelor, iar în ma
gazinele mai mari — a rechizite
lor separat. La unitatea de pe str. 
Mihail Eminescu nr. 2 este deschisă 
o expoziție — cu vînzare — de 
cărți, material didactic și rechizite. 
Raioanele de profil au fost reorga
nizate și mult lărgite. Peste 90 de 
magazine bucureștene și chioșcuri 
pun acum în vînzare aceste articole 
de sezon. în zilele de vîrf, centrele 
de desfacere vor primi ajutorul a 
aproximativ 60 de lucrători de la 
C.L.D.C., iar duminică 13 septem
brie, toate librăriile din Capitală 
care vînd rechizite vor fi deschise 
între orele 8 și 12 a.m. Ar fi bine 
însă ca elevii să-și procure din timp 
tot ceea ce le este necesar, pentru a 
se evita aglomerația în ultimele zile.

După cît se vede, aprovizionarea 
magazinelor cu rechizite școlare și 
desfacerea lor sînt, în general, bine 
organizate. Un raid prin cîteva 
puncte de desfacere ne-a dezvăluit 
totuși unele lipsuri. La librăria de 
pe strada Lipscani se produce aglo
merație deoarece raionul respectiv 
este deservii doar de două vînză- 
toare. Cumpărătorul obține aici toate 
rechizitele cerute, cu excepția suga
tivei care, nu se știe de ce, se vinde 
la alt raion și se plătește la o altă 
casă. La raionul de papetărie al ma
gazinului „Victoria“ lipsesc carne
tele de vocabular, mult căutate în 
această perioadă. Cîteva zile la rînd, 
în rafturile raionului de specialitate 
al Magazinului copiilor n-au apărut 
ghiozdane din pricină că — tocmai 
acum ! — depozitul care trebuia să 
le livreze se afla... în inventar.

E drept că, față de eforturile de
puse în ansamblu pentru satisface
rea cererii de rechizite în apropierea 
noului an școlar, lipsurile constatate 
sînt de mică importanță și pot fi 
operativ lichidate. Este însă nece
sar ca lucrătorii din acest dome
niu să nu treacă nici un „mărun
țiș“ cu vederea, să vegheze clipă de 
clipă la asigurarea unor condiții 
optime pentru desfacerea rechizite
lor în această perioadă, eliminînd 
din mers orice deficiență de orga
nizare sau aprovizionare.

gîndit încă să înceapă asfaltarea 
drumurilor.

La Suceava, chiar pe magistrala 
cea nouă a orașului, în fața policli
nicii și a blocului Dl, constructorii 
au lăsai mormane de pămînt, gropi, 
de care nici nu se sinchisesc. Cînd 
plouă, din pricina noroiului este greu 
să ajungi la Centrul Poligrafic, la 
școala profesională, ca și la unele 
blocuri noi din preajma lor.

Și-au făcut oare pe deplin dato
ria constructorii pe aceste șantiere ? 
Lucrările neterminaie sau de îhîntu- 
ială le umbresc, în parte, și pe ace
lea care merită să fie înscrise în
tre realizări. Citind scrisori ce rela
tează asemenea situații sau vizitînd 
astfel de locuri, te întrebi de ce 
conducerile unor întreprinderi de 
construcții îngăduie acest stil de 
muncă, de ce beneficiarii lucrărilor 
—• sfaturile populare — nu privesc 
pretutindeni cu exigența cuvenită 
respectarea întocmai a tuturor ter
menelor de dare în folosință atît în 
ce privește blocurile de locuințe 
propriu-zis, cît și amenajarea dru
murilor de acces și a spațiilor din 
jur. Doar fără deplina finisare a u- 
nui cartier nou treaba nu este ter
minată, nu se poate închide și pă
răsi șantierul. Departe de a fi simple 
amănunte, lucrările amintite prezintă 
aceeași importanță ca și condițiile 
de locuit înseși, sînt parte integran
tă din confortul oferit cetățenilor. De 
aici și necesitatea unor măsuri co
respunzătoare, care să asigure exe
cutarea lor în termen și de o calitate 
impecabilă.

Em. MiHĂILESCU

Constanța. Pe cheiul portului

De la Cîmpul lui Neag spre masivul Retezat

Pe urmele materialelor publicate
„întreținerea rețelei 
de drumuri"

Articolul cu titlul de mai sus din 
„Scînteia” nr. 6320, semnala unele de
ficiențe care se ivesc pe alocuri în în
treținerea rețelei de drumuri. Spicuim 
din scrisorile de răspuns sosite la re
dacție: „Lucrările pentru întreținerea 
drumului Tisești, ne informează Sfatul 
popular al raionului Tg. Ocna, au fost 
prevăzute în planul de investiții, be
neficiar fiind Sfatul popular al orașului 
Tg. Ocna, iar constructor — Trustul re
gional de construcții Bacău. In prezent 
lucrările sînt în curs de execuție, ur- 
mînd să se facă finisările".

Răspunsul trimis redacției de către 
Sfatul popular raional Rm. Vîlcea stîr- 
nește nedumerirea. Tărăgănînd lucrările 
de întreținere a drumului care face le
gătura între Uzinele sodice Govora și 
cartierul de locuințe ale muncitorilor 
care lucrează aici, sfatul popular res
pectiv a mai fost criticat în presă. Dar 
în loc să ia măsuri concrete pentru re
facerea acestei artere de circulație, co
mitetul executiv se limitează la un șir 
de explicații care nu au nici o legătură 
cu .problema ridicată în articolul amin
tit, în timp ce drumul cu pricina con
tinuă să rămînă deteriorat.

„Cum se asigură 
reproducția animalelor 
in zonele de munte"

In ziarul nostru nr. 6 309 a apărut 
articolul cu titlul de mai sus, în care 
erau semnalate unele deficiențe exis
tente în organizarea reproducției ani
malelor în raionul Tg. Jiu. Răspunsul 
primit din partea . consiliului agricol ra
ional ne informează că. în urma apa
riției materialului amintit, au fost luate 
o serie de măsuri care au dus la îm
bunătățirea situației. In cele 8 stațiuni 
de montă s-au repartizat încă 12 tauri ;

Potrivit sugestiilor venite 
de la cumpărători

Magazinele de specialitate au pus 
în vînzare numeroase articole noi 
de îmbrăcăminte pentru sezonul de 
toamnă. Din modelele . realizate în 
întreprinderile industriei ușoare se 
remarcă rochiile și taioarele pentru 
femei, costume pentru bărbați, ra
glane, pardesie, impermeabile etc. 
Noile modele sînt rezultatul măsu
rilor luate în ultimul timp de către 
unitățile industriale și comerciale de 
specialitate în urma sugestiilor cum
părătorilor.

au fost asigurate cantități suficiente de 
concentrate pentru aceste stațiuni ; me
dicii veterinari din circumscripțiile res
pective controlează în permanență 
cum sînt furajate și îngrijite anima
lele de reproducție. In viitor, se arată 
în răspunsul primit, pentru a obține de 
la animalele matcă cît mai mulți vi
ței, vom analiza periodic activitatea 
centrului de însămînjări artificiale Tg. 
Jiu și vom asigura repartizarea judi
cioasă a taurilor în stațiunile de montă 
naturală.

„Distracție păgubitoare"
In scrisoarea cu acest titlu semnată 

de inginerul silvic Gh. Frumușelu și 
publicată în ziarul „Scînteia" din 3 au
gust a. c. se atrăgea atenția asupra 
pagubelor pricinuite de unii vilegiatu- 
riști care rup „ca amintire" crengi sau 
vîrfuri de puieți de brad și molid din 
locurile vizitate. Se propunea ca Minis
terul Economiei Forestiere și organele 
locale să ia măsuri pentru a se curma 
această practică păgubitoare.

In răspunsul trimis ziarului, Ministe
rul Economiei Forestiere ne face cunos
cut că s-au dat dispoziții corespunză
toare Direcțiilor regionale de economie 
forestieră în vederea lichidării deficien
țelor semnalate în activitatea de pază 
și ocrotire a fondului silvic. „Orga
nele noastre vor lua legătura cu fi
lialele O.N.T. „Carpați" și cu persoa
nele care însoțesc grupurile de 
excursioniști, pentru ca, împreună, să 
stabilească și să pună în aplicare mă
surile cele mai corespunzătoare de pre
venire a distrugerilor cauzate păduri
lor, ca ; amplasarea de tăblițe averti
zoare cu conținut educativ, ținerea de 
expuneri pe tema îngrijirii și apărării 
fondului forestier la, care să participe 
excursioniști etc’. Menționăm că s-a 
luat legătura cu. O.N.T. „Carpați" și 
Comisia monumentelor naturii de pe 
lîngă Academia R.i P. Romîne, .'.solici- 
tîndu-se o rhăî .-sfrînsă'. colaborare 'pen
tru punerea în aplicare a unor,măsuri 
menite să ocrotească* fondul, forestier".

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Romîne : Oedip — (orele 20). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (la Tea
trul de vară „23 August") : O femeie cu 
bani — (orele 20). Teatrul satiric muzi
cal „C. Tănase" (în sala „Savoy") : Car
naval la Tănase — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. Giulcști (la Teatrul 
de vară din parcul „Herăstrău") : Pa- 
harul cu apă — (orele 20). Circul de stat : 
Păcală și Tindală — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cioclara : Patria 
(0; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Brațul ne
drept al legii : Republica (8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30). La orele 20,30 — Gala 
filmului romînesc. Dragoste la zero gra
de : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grivlța (10; 12; 14; 16; 18; 20), Me
lodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina „Doi
na" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,30), 
Grădina „Vitan" (Calea Dudești — orele
19.30) . Moral >63 : Carpați (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9,15; 11,30. 
13,45; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10: 
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Fero
viar (9,45; 12; 14,15;. 16,30; 18,45; 21), Are
nele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20), Stadionul „Dinamo" (Șos. ștefan cel 
Mare — orele 19,30). Falsificatorul : Capi
tol (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — 
la grădină orele 19,30), Bucegi (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30 - la grădină orele
19.30) , Arta (16; 18,15; 20,30). Banda de 
lași : Festival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 - 
la grădină — Pasajul „Eforie" — orele 
19,45), înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30 — la grădină orele 19.15). Sechestra
tul din Altona : Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Grădina „Progresul“ (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20), Adesgo (15,30; 
18; 20,30). Bărbații : Central (10,30; 12,30: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (16: 
16,15; 20,30), Cotroceni (15; 17; 19; 21). 
Cei șapte magnifici — cinemascop; Lu
mina (9,30; 12,15; 15; 13; 20,45). Comisarul : 
Union (1G; 18,15; 20 30). Program pentru 
copii (orele 10 dimineața) : Doina. Sin
gurătatea alergătorului de cursă lungă : 
Doina (11,30; 13,45; 16,15; 13,45; 21,15), To
mis (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 - la gră
dină orele 19,30), Drumul Sării (15; 17,30; 
20). Galapagos : Giulești (10; 12,15; 15,30; 
17,45: 20), Moșilor (15,30; 18 - la grădină 
orele 20,30). Totul pentru viață — Gala
pagos : Timpuri Noi (10—21 în continua- 
re).La strada : Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : Dacia (9; 12,15; 1G; 20), Gră
dina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 19,15). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Buzești (16; 18,15: 20,30). Primul tro
leibuz : Crîngașl (16; 18,15; 20,30), Volga 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Unirea (16; 18; 20 — Ia 
grădină orele 20,15), Munca (16; 18,15:
20.30) , Grădina „Arta" (Calea Călărași 
nr. 153 — orele 19.30). Inspectorul și 
noaptea : Flacăra (16; 18; 20). Vara in 
nordul sălbatic : Vitan (16; 18; 20). Rebe
lul magnific : Miorița (9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Popular (10,30; 15,15: 
17,30; 20). Domnul Topaze — cinemascop ; 
Cosmos (16; 18; 20). Comoara din lacul

„Calitatea lucrărilor"
La rubrica „Ne scriu corespondenții 

voluntari” (apărută la.3 august) s-a pu
blicat scrisoarea „Calitatea lucrărilor", 
semnată de un grup de muncitori de 
la filatura de lînă pieptănată din Bucu
rești. Ei arătau că la acoperișul noilor 
hale s-a lucrat de mîntuiaiă, apa infil- 
trîndu-se în pereți. Trustul nr. 1 Con- 
strucții-montaj, care a executat lucră
rile, ne răspunde că sesizarea ests 
justă. In prezent se procedează la mo
dificarea soluției de hidroizolație cu 
praf hidrofob, în scopul înlăturării ne
ajunsurilor pricinuite de infiltrația ape
lor din ploi.

„Una ne înțelegem, 
alta facem"

In scrisoarea apărută sub acest titlu 
în „Scînteia" nr. 6 330 din 27 iulie a. c. 
era criticat Trustul regional de construc
ții Galați, respectiv Grupul 3 construc- 
ții-montaj Focșani, pentru tărăgănarea 
lucrărilor la complexul de vinificare de 
la G.A.S. Cotești.

Răspunzînd criticii făcute în ziar, 
Statul popular al regiunii Galați și 
Trustul regional de construcții Galați 
arată cauzele care au dus la nerespec- 
farea termenelor de execuție a lucră
rilor. In răspunsul Sfatului popular re
gional Galați se spune, printre altele, 
că „o bună parte din deficiențele con
statate aparțin constructorului care nu 
a reușit să realizeze, în totalitate, lu
crări de calitate corespunzătoare. A- 
ceasta a atras după sine o serie în
treagă de neajunsuri ca imobilizarea 
muncitorilor în lucrări de remedieri, 
discuții cu beneficiarul etc. S-au luat 
măsuri de reorganizarea șantierului pen
tru terminarea tuturor obiectivelor în 
execuție, inclusiv remedierea deficien
țelor, și se vor depune toate eforturile 
ca la data de 30 septembrie întregul 
complex de vinificare Cotești să fie dat 
în fuhefiurie”.

de argint — cinemascop : Viitorul (14,15; ’ 
16,30; 18,45; 21), Pacea (10,30; 16; 18,15:
20,30).  Frații corsicani — cinemascop : 
Colentina (16; 18; 20). Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile — cinemascop — 
(ambele serii) : Rahova (10; 15; 18,30 — 
la grădină, Calea Rahovei nr. 103 — ore
le 20) : Pagini de istorie — llomînla, ori
zont ’64 ; Modern (10; 12,45; 16; 19). Asasinul 
din cartea de telefon : Progresul (15; 17; 
19; 21). Dragoste neîmplinită : Flamura 
(10; 12; 16; 18; 20). Cauze drepte — ci
nemascop : Lira (15: 17,15; 19,30). împuș
cături în ceață : Ferentari (16; 18,16;
20,30).  Unde-i generalul?; Grădina „Mo-, 
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 19,30). 
Germanie, steluțele tale ! : Grădina 
„Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 196 —
orele 20,15). Lanterna cu amintiri — 
Mărturisirile unei mc3e : Grădina „Co
lentina' (Șos. Colentina nr. 84 — orele 
19.15).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 17,00 — 
Intîlnirea de baschet dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne șl R.S.F. Iugoslave 
din cadrul Campionatului european. 
Transmisiune de la Budapesta. 19.00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Aventurile 
echipajului Val Vîrtej : în drum spre 
Atlantida. 19.45 — Agenda Festivalului E- 
nescu. 20,00 — Ecranizarea povestirii 
„După bal" de Lew Tolstoi. 20,30 — 
Transmisie din Sala Palatului R. P. Ro
mine a concertului orchestrei simfonice 
și corului Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta, artist emerit. Dirijorul corului : 
Alex. Șumski. Solist : Gaspar Cassado — 
Spania. In pauză — poșta televiziunii. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară: Vremea a fost răcoroasă, 

cu cerul variabil, mai mult noros. Au 
căzut ploi locale de scurtă durată în Ar
deal și Moldova șl cu totul izolate în 
Muntenia șl Dobrogea. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sectorul nord- 
vestic. Temperatura la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 24 grade la Sfîntu 
Gheorghe-Deltă și 11 grade la Intorsura 
Buzăului. In București : vremea a fost 
răcoroasă, cu cerul mai mult noros. A 
plouat trecător. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a atins 
23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
și 13 septembrie. In țară : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul variabil, temporar 
noros la început, cînd vor cădea averse 
locale de ploaie în jumătatea de nord a 
țării. Vînt slab pînă la potrivit din vest. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 6 șl 16 grade, 
iar maximele între 16 și 26 grade. In 
București și pe litoral : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul variabil, temporar 
noros, mai ales în prima parte a inter
valului, cînd vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura la început staționară, apoi în 
creștere ușoară.
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Specialiștii despre produsele 
industriei constructoare de mașini

Exponatele de la parterul pavilionului central al Expoziției realiză
rilor economiei naționale — spre care se ațintesc zilnic mii de priviri 
atente— produc vizitatorilor un sentiment de admirație și mindrie. Da
torită performanțelor, calității execuției, nivelului tehnic ridicat, mași- 
nile-une,lte și utilajele, de diverse tipuri și utilizări, expuse aici stârnesc 
pe bună dreptate aprecieri din cele mai favorabile. Pentru a prezenta 
cititorilor ziarului părerea unor specialiști cu o bogată experiență prac
tică despre exponatele industriei constructoare de mașini, redactorul 
nostru Adrian Prodan s-a adresat unor ingineri din citeva uzine bucu-

Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări 
a R. P. D. Coreene

reștene.

Ing. lacob NISIM, sculer-șet 
Uzinele „Timpuri Noi" :

Standurile rezervate prezentării 
realizărilor industriei construcțiilor 
de mașini m-au impresionat pro
fund deși, datorită profesiunii mele, 
multe din succesele acestei ramuri 
de bază ale industriei grele din țara 
noastră îmi erau cunoscute dinainte. 
Am admirat numeroase mașini, uti
laje și instalații moderne, realizate 
la un înalt nivel tehnic, ' care se 
bucură de un bun renume nu numai 
în țară ci și peste hotare.

întrucît lucrez într-o uzină meca
nică, este explicabil că atenția mi-a 
fost reținută îndeosebi de mașinile- 
unelte așchietoare prezentate. Am 
reîntîlnit la expoziție mașinile de 
găurit, de filetat, de frezat, strun
gurile normale sau revolver, bine 
cunoscute în rîndui celor care lu
crează în atelierele de prelucrări 
mecanice. Ceea ce le caracterizează 
este pecetea modernizării, a îmbu
nătățirilor care li s-au adus an de 
an, îricît să țină pasul cu progresul 
tehnic, cu cerințele mereu crescînde 
ale procesului de producție.

Alături de strungurile carusel de 
1 250 și 2 500 mm, atît de necesare 
prelucrării pieselor mari, mașina de 
rectificat filet tip MRF 250 x 450, 
destinată execuției operațiilor de 
finisare de mare precizie la filete 
exterioare, cremaliere, canale cir
culare etc., se ridică la nivelul celor 
mai izbutite produse similare fabri
care pe plan mondial ; ea are acțio
nare electrohidraulică, asigurînd 
precizii de execuție de ordinul mii- 
milor de milimetru și poate prelucra 
piese cu diametrul pînă la 250 mm.

în vizita lor la expoziție numeroși 
muncitori, maiștri și tehnologi din 
uzine zăbovesc mai mult și în drep
tul mașinii de alezat și frezat ori
zontal, gen de utilaj atît de solicitat 
în secțiile prelucrătoare, adevărată 
dovadă de măiestrie și capacitate 
creatoare a constructorilor noștri de 
mașini. Aceasta poate executa ope
rații de găurire, alezare și frezare 
în clasa a doua de precizie, comen
zile și urmărirea făcîndu-se prin vi
zoare optice. O altă prezență remar
cabilă este mașina de frezat prin 
copiere cu program, tip F C 280, un 
excelent utilaj pentru sculării și 
matrițerii, care poate reproduce tri
dimensional un șablon din lemn sau 
ipsos. De asemenea, mașina de fre
zat oți dințate, tip FG 320, destinată 
frezării prin rostogolire a danturii 
pinioanelor cu dinți drepți sau în
clinați, avînd posibilitatea de lucru 
în ciclu automat.

Printre mașinile- care rețin mai 
mult atenția se numără apoi ma
șina de honuit tip H-65 destinată 
suprafinisărilor interioare, mașina 
universală de ascuțit scule UAS-200 
avînd multiple posibilități.' de func
ționare, automatul pentru" controlul 
unor repere ale pompei de injecție, 

IERI LA FOTBAL

teaua- Derry City 3-0 (1-0)
„Un joc de zile mari“ — așa 

poate fi apreciat meciul dintre 
Steaua București și Derry City dis
putat ieri pe stadionul „23 Au
gust“ din Capitală în cadrul „Cu
pei cupelor“ la fotbal. De la pri
mul pînă la ultimul minut, zecile 
de mii de spectatori și, desigur, și 
mai numeroșii amatori de fotbal 
care au urmărit partida în fața 
micului ecran au avut ocazia să 
remarce combativitatea ambelor 
echipe, ritmul viu al fazelor, spec
taculozitatea acțiunilor pe poartă. 
Faptul este cu atît mai demn de 
amintit cu cît cei ce au dat tonul 
și apoi, ca adevărați virtuoși, și-au 
impus net superioritatea au fost 
fotbaliștii noștri. Ei au declanșat 
cu insistență acțiuni ofensive, pro- 
ducînd derută în apărarea echipei 
irlandeze. Varietatea atacurilor, 
subtilele combinații ale înaintării 
(ieri în vervă ca niciodată) le-a 
asigurat permanent inițiativa în 
joc. Steaua a avut în Constantin 
un ideal coordonator al acțiunilor 
ofensive. Colaborarea lui cu Pav- 
lovici, dar mai cu seamă cu cele

Petrolul-Göztepe 1-0
IZMIR. Meciul dintre echipele 

de fotbal Petrolul Ploiești și Göz- 
tepe (Turcia) contînd pentru pri
mul tur al „Cupei orașelor tîrguri“ 
s-a încheiat cu victoria ploieșteni- 
lor ; 1—0 (1—0).

Minutul 9. Prin plonjon, Pavlovici înscrie primul gol Foto : M. Cioc

care poate controla într-o oră peste 
1 100 de ace de pulverizator, cu pre
cizie de 1 micron, selectîndu-le în 
27 de grupe dimensionale și altele. 
Datorită caracteristicilor lor tehni- 
co-funcționale și posibilităților mul
tiple de echipare cu accesorii, toate 
mașinile-unelte expuse pot asigura 
o înaltă productivitate a muncii, o 
calitate ireproșabilă a pieselor.

Ing. T. DULĂMIȚĂ, candidat 
în științe tehnice, șeful serviciu
lui laborator al Uzinelor „23 Au
gust" :

Printre produsele industriei con
structoare de mașini ce pot fi întîl- 
nite în expoziție se află și agregate, 
aparatură și mijloace de control ne
cesare efectuării tratamentelor ter
mice. De modul în care li se aplică 
pieselor diferite căliri, reveniri, re- 
coaceri, tratamente termochimice 
etc. depind calitatea lor, comportarea 
în funcționare. Iată de ce utilajele 
care asigură un înalt nivel tehnic al 
tratamentelor termice au o deose
bită însemnătate.

în practica atelierelor de trata
mente termice, curenții de inducție, 
de medie și înaltă frecvență și-au 
găsit o largă aplicație. Utilizarea lor 
permite încălziri superficiale sau în 
adîncime rapide și precise, înlătură 
oxidarea suprafețelor, asigură o 
înaltă calitate a suprafețelor piese
lor tratate. Vizitatorii au prilejul să 
facă cunoștință cu o mașină cu 
două posturi de lucru de călit role 
și roți dințate cu ajutorul curenți- 
lor de medie frecvență, precum și 
cu o mașină pentru revenit cămașa 
cilindrilor de motor, care funcțio

Sectorul industriei constructoare de mașini de la parterul pavilionului central al Expoziției realizărilor 
economiei naționale

două extreme (Sorin Avram și 
Crăiniceanu) a decurs aproape per
fect. Nu-i vorbă însă că și mijlo
cașii Koszka și Jenei și-au adus un 
substanțial aport la jocul ofensiv.

Scorul, deși edificator, reflectă 
doar parțial situația de pe teren. 
Steaua a înscris trei goluri, dar ar 
fi putut marca încă pe atîtea. Și 
dacă Pavlovici are meritul de a fi 
autorul a două goluri (cel de-al 
treilea l-a înscris Constantin din- 
tr-un penalti) tot lui i se pot atri
bui și cele mai multe din ratările 
echipei sale...

Oaspeții și-au arătat de la în
ceput intențiile cu privire la re
zultatul partidei : să piardă la un 
scor cît mai strîns. Ei s-au retras 
în apărare, și numai uneori s-au 
apropiat de poarta lui Eremia. Din 
rîndui lor s-au evidențiat portarul 
Mahon (în ciuda celor trei goluri 
primite), extremul stînga Seddon, 
fundașii Campbell și Mageough.

Cel de-al doilea meci Steaua— 
Derry City va avea loc miercuri 
16 septembrie, la Belfast (Irlanda 
de Nord).

Rapid - Spartak 1-1
PLOVDIV. în primul meci al fi

nalei turneului balcanic de fotbal, 
ieri la Plovdiv echipa Spartak a 
terminat la egalitate 1—1 (0—0) cu 
Rapid București. 

nează cu curenți de inducție la frec
vența rețelei de alimentare. Prin fo
losirea acestora se obține o produc
tivitate ridicată și o calitate supe
rioară, omogenă a produselor, se în
lătură deformațiile, inevitabile la 
călirea prin procedee obișnuite.

în munca colectivelor din atelie
rele de tratamente termice, apara
tura de reglare și cea de control au 
o deosebită însemnătate. în diferite 
standuri este expusă o gamă largă 
de pirometre, regulatoare de pre
siune și de debit, microscoape de 
laborator etc. Personal, mi-a reținut 
atenția microscopul metalografic fa
bricat de I.O.R., de o construcție 
simplă. Acesta poate fi folosit în di
ferite puncte de control amenajate 
în fiecare atelier de tratamente.

Diferitele tipuri de balanțe de la
borator de înaltă precizie realizate 
în țară ușurează mult munca în 
laboratoarele de cercetare și din 
uzine. Ele fac posibilă introducerea 
metodelor de analiză chimică și mi- 
crochimică a diferitelor faze și con
stituent din aliajele metalice, îna
inte și după tratamentul termic.

Am întîlnit diferite aparate de 
defectoscopie pentru controlul ne
distructiv, folosite pe scară tot mai 
largă la punerea în evidență a fi
surilor provocate de un tratament 
termic necorespunzător. Dintre aces
tea reține atenția gama-defecto- 
scopul portabil G.D.P.-l, care func
ționează fără o sursă de curent 
electric ; aparatul poate fi folosit pe 
șantiere în cazul cînd unor produse 
de dimensiuni mari, care nu pot fi 
transportate pentru control în labo
ratoare, li se aplică operații de su
dare și detensionare după sudare, 
căliri superficiale cu flacără etc.

Progresele însemnate înregistrate 
în domeniul construcției de mașini, 
utilaje și aparatură de măsură și 
control dovedesc maturitatea colec
tivelor de întreprinderi din indus
tria constructoare de mașini, efortu
rile care se fac în țara noastră pen
tru realizarea unor produse cu ca
racteristici superioare, la nivelul 
tehnicii actuale.

CARNET OLIMPIC

Asii natatiei Înainte de Tokioj y
Poate mai mult decît oricare alt sport, 

înotul polarizează acum atenjia tuturor 
acelora care urmăresc pregătirile sporti
vilor lumii pentru Jocurile Olimpice de 
la Tokio. In ultima vreme, cînd princi
palii pretendenfi la medaliile olimpice 
participă la diferite concursuri de veri
ficare, tot mai numeroase sînt știrile 
prin care se anunță realizarea unor per
formante excelente, multe dintre ele su
perioare recordurilor mondiale sau euro
pene. înotătorii americani sau sovietici, 
australieni, germani sau japonezi — de 
altfel principali favorifi ai probelor olim
pice programate între 11 și 18 octom
brie la bazinul acoperit de la Gimnaziul 
National din Tokio — se întrec" într-un 
adevărat concurs preolimpic prin cores
pondentă. Săptămîna trecută, aproxima
tiv în același timp Svetlana Babanina, 
stabilea la Moscova un nou record mon
dial la 100 m bras : 1’17”2, Roy Saari 
cîștiga la New York, de asemenea cu un 
nou record, proba de 1 500 m în 
16'58"7, Ernst-Joachim Küppers — un 
adevărat uriaș al bazinului (2,02 m înăl
țime) — obfinea la Dortmund cea mai 
bună performantă a lumii la 100 m spa
te : 1’00”8. (Acest din urmă rezultat avea 
să fie „rotunjit” la 1 min., cu numai 24 
de ore mai tîrziu, de Mann Thompson).

Comenfînd șansele unora sau ale alto
ra dintre înotători, prin prisma perfor
mantelor obținute recent, specialiștii 
caută să explice și secretele acestei a- 
devărate avalanșe de recorduri. Mai ales 
că unele depășesc ceea ce se presupu
nea a fi „maximul posibilităților ome
nești" sau „granițe ale imposibilului". La 
drept vorbind însă, la mijloc este res
pectarea riguroasă a unor programe de 
pregătire extrem de încărcate, avînd la 
bază o metodologie de înalt nivel știin
țific.

Recordurile olimpice de la Roma au 
fost de mult depășite da acei care luna 
viitoare se vor avînta în apele moder
nului bazin din capitala Japoniei. Cine 
va urca pe podiumul de onoare? Ce 
performanfe vor ob(ine medaliajii olim
pici ? — iată întrebări la care răspunsu
rile nu pot fi decît aproximative.

Adunare festivă cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. P. Bulgaria

Miercuri după-amiază a avut loc 
la Teatrul C.C.S. din București o 
adunare festivă organizată de Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei revolu
ției socialiste în Bulgaria. Au parti
cipat tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Bujor Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, Petre Constanti- 
nescu-Iași, membru al Consiliului de 
Stat, Constantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe și alți membri ai condu
cerii unor ministere, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Cosma, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei. Vor
bitorul a arătat însemnătatea elibe
rării Bulgariei de sub jugul fascist 
și a transmis poporului frate bulgar 
felicitări pentru rezultatele obținute 
și urări de noi succese în munca pe 
care o desfășoară pentru înflorirea 
patriei sale. El a trecut apoi în re
vistă realizările celor 20 de ani de 
putere populară, în cursul cărora 
poporul bulgar a făurit baza indus
trială a țării, a înfăptuit transfor
marea socialistă a agriculturii, a 
dezvoltat cultura nouă, socialistă, a 
ridicat nivelul său material și cul
tural.

Aceste realizări, rod al muncii și 
eforturilor poporului bulgar, sînt 
legate totodată de prietenia și co

La stilul liber, înotătorii americani se 
prezintă cu prima șansă. Don Schollan- 
der, un tînăr de 18 ani, define șefia la 
100, 200 și 400 m — la ultimele două 
probe fiind proaspăt recordman mondial. 
Nu trebuie omis însă faptul că Europa 
își are reprezentanți serioși, mai cu sea
mă la 100 m. Scoțianul Mc. Gregor, stu
dent în arhitectură, ca și francezul Got- 
tvallès vizează — și nu fără temei — 
cea mai strălucitoare dintre medaliile 
olimpice. Mc. Gregor define de altfel 
prima performantă mondială a anului la 
această probă. Pînă nu de mult se presu
punea că la Tokio cursa de 1 500 m va fi 
o reeditare a duelului Murray Rose — 
Tsujoski Yamanaka. Dar ultimele știri 
despre acești doi înotători, care la Mel
bourne și Roma au fost eroii probelor 
de demifond, lasă încă deschise discu
țiile. Rose, deși din spusele antrenoru
lui său se află, în ciuda celor 2/ de 
ani, „mai în formă ca niciodată", n-a 
fost selecfionat în echipa olimpică a 
Australiei întrucît n-a participat la un 
concurs de selecție organizat special. 
E drept că Rose a solicitat ulterior să 
fie admis la Tokio ca reprezentant al 
Angliei (fiind născut la Birmingham), dar 
C.I.O. nu s-a declarat de acord, deoa
rece la precedentele Jocuri olimpice 
Rose a concurat pentru Australia... In 
ce-l privește, japonezul Yamanaka n-a 
arătat recent o formă care să-l impună 
atenției. In schimb a apărut un nou pre
tendent la primul loc : americanul Roy 
Saari. Specialist pînă acum la 200 m și 
foarte bun jucător de polo, Saari a de
venit dintr-o dată lider mondial la 1 500, 
deși pînă nu cu mult în urmă ocupa de 
abia poziția a noua în ierarhia marilor 
performeri. Este semnificativ de arătat 
că in ansamblu performantele realizate în 
acest an la cele 4 probe masculine la stilul 
liber sînt senzaționale : 34 de înotător' 
au coborît sub 56" la 100 m ; 34 sub
2’4” la 200 m ; 17 sub 4’24” la 400 m ; 
25 sub 17’50” la 1 500 m.

Un evident echilibru există și în cele
lalte probe. Sovieticul Prokopenko, co- 
recordman mondial pînă de curînd la 
200 m bras (actual recordman la 100 m 
bras), americanul Jaslremski, care define 

laborarea multilaterală dintre R. P. 
Bulgaria și celelalte țări socialiste.

în continuare, vorbitorul a evocat 
legăturile de prietenie făurite între 
cele două popoare în lupta lor pen
tru independență națională și elibe
rare socială. Aceste legături, a spus 
vorbitorul, își găsesc azi expresia 
în relațiile economice, în colabora
rea tehnico-științifică și schimbul 
de valori culturale dintre R. P. Ro- 
mînă și R. P. Bulgaria. Poporul ro- 
mîn acordă o atenție însemnată dez
voltării relațiilor frățești de colabo
rare cu R. P. Bulgaria și prețuiește 
mult prietenia romîno-bulgară.

I. Cosma a relevat apoi faptul că 
pe plan internațional R. P. Romînă. 
R. P. Bulgaria, împreună cu celelal
te țări socialiste, promovează o po
litică de pace și colaborare între 
toate țările lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor social-economică, adu- 
cîndu-și contribuția la triumful 
coexistenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite. O mare 
însemnătate ar avea în această di
recție transformarea Balcanilor în
tr-o zonă denuclearizată, o zonă a 
păcii și prieteniei, țel pentru care 
militează împreună țările noastre, 
convinse fiind că aceasta ar consti
tui un aport valoros la statornicirea 
unei atmosfere de încredere și co
laborare între statele din această 
parte a lumii.

întărirea și dezvoltarea prieteniei 
dintre R. P. Romînă și R. P. Bulga
ria — a spus în încheiere vorbitorul 
— servește intereselor ambelor po
poare, ale sistemului mondial socia
list, cauzei păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, Gheor- 
ghi Bogdanov. El a transmis între
gului popor frate romîn un salut 
cordial și urări de noi succese și mai 
mari în construirea socialismului și 
comunismului, de consolidare și dez
voltare a legăturilor frățești, a prie
teniei trainice și colaborării dintre 
popoarele bulgar și romîn.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic susținut 
de artiști romîni și bulgari.

★
La 9 septembrie, cu prilejul săr

bătorii naționale a R. P. Bulgaria, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, Gheorghi Bogdanov, și 
membrii ambasadei au depus o co
roană de flori la Monumentul Eroi
lor Sovietici..

La solemnitate au fost de față re
prezentanți ai Protocolului Ministe
rului Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului Forțelor Armate.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul U.R.S.S. în R.P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

★
La cinematograful „Republica“ din 

Capitală a avut loc miercuri seară 
premiera unei noi creații a cinema
tografiei bulgare, „Aventura de la 
miezul nopții“. La Craiova, în ca
drul zilelor filmului bulgar, a rulat 
filmul „Jocuri întrerupte“.

(Agerpres)

recordul lumii la 200 m, și un alt sovietic 
— Tutokajev — sînt, prin rezultatele ob
ținute în ultimele săptămîni, cei mai în- 
dreptățiți să cucerească medalia olimpi
că de aur. La 200 m fluture patru îno
tători — Robie și Richardson (S.U.A.), 
Kuzmin (U.R.S.S.), Sato (Japonia) — au 
coborît sub 2’12” și împreună cu aus
tralianul Bery (2’6"9, timp realizat în
tr-un bazin cu apă săratăj se anunfä 
mari favorifi ai probei.

întrecerile înotătoarelor nu vor fi mai 
pufin atractive. „Veterana" Dawn Fraser 
(Australia) și-a făcut o reintrare promiță
toare după un accident de automobil 
care se presupunea că o va îndepărta 
definitiv de sportul de performantă. Ino- 
tătoarea din Sydney, care la Melbourne 
și Roma a cîștigat 6 medalii (trei de 
aur și trei de argint), are toate șansele 
să domine, alături de americana Stou- 
der, proba de 100 m liber. Trebuie ară
tat că sportiva australiană este singura 
înotătoare care a parcurs această distan
tă în mai pufin de 1 minut (58"9) și că 
din 1956, cînd avea 19 ani, a doborît 
peste 20 de recorduri mondiale. Aproxi
mativ cu aceeași autoritate domină pro
ba de 100 m spate tînăra Christine Ca
ron, o autentică revelație a nafafiei 
franceze. Cu pufin timp în urmă ea a 
stabilit un nou record mondial : 1’08’’6. 
Destul de bine se prezintă și americana 
Ferguson, dar mai ales japoneza Tanaka, 
despre care antrenorul Manabu Koga, 
ce ne-a vizitat țara, spunea : „ne punem 
mari speranfe în această fînără ; și nu-i 
deloc exclus ca la Tokio să aducă na- 
tafiei japoneze o mult dorită medalie 
de aur". Una din probele dominate net 
de europene este 200 m bras. Sovieti
cele Prozumencikova (recordmană a 
lumii cu 2’45") și Babanina, olandeza Bi- 
molt, englezoaicele Mitchell și Slattery 
întrunesc cam în egală măsură pro
nosticurile specialiștilor. Cele mai lungi 
dintre probele feminine (400 m liber și 
400 m mixt) au, se pare, fruntașe auto
ritare în americanele Marylin Ramenofsky 
și Dona De Varona. Prima a stabilit la 
31 august a. c. un rezultat (4’39”5) cu 
care la „europenele” din 1962 s-ar f< 
putut clasa pe locul șapte în finala mas
culină a probei.

Ploaia de recorduri mondiale declan
șată de înotătorii de pe glob anunfä 
fără îndoială că competitorii olimpici 
sînt în cea mai bună formă.

Ion DUMITRIU

Miercuri după-amiază, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, 
Giăn Du Hoan, a oferit o recepție la 
restaurantul „Pescăruș“ cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului co
reean — cea de-a XVI-a aniversare 
a proclamării Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Au luat parte tovarășii Emil Bod
năraș, Nicolae Ceaușescu, Ștefan 
Voitec, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, con
ducători ai unor instituții centrale

INFORMAȚII
  >

Miercuri s-a înapoiat în Capitală 
delegația guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
care a participat la deschiderea Tîr- 
gului internațional de mostre de la 
Brno.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și de Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

*
Miercuri dimineața, Ion Cosma, 

președintele Sfatului populai' al Ca
pitalei, a primit delegația munici
palității orașului Cairo, compusă din 
domnii Salah Dessouki, guvernato
rul orașului. Mohie Eldin Taher, 
consilier juridic, Hussein Montasser, 
secretar general, și M. M. Haruny, 
director al relațiilor publice.

Răsfoind presa străină
CUM ȘI-A ÎNCETAT ACTIVITATEA
ZIARUL RHODESIAN „DAILY NEWS"

Ziarul vest-german „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE" a publicat următorul arti
col al trimisului său la Salisbury, Hans 
Jürgen Krüger, despre situația din Rho
desia de sud, despre persecuțiile auto
rităților împotriva presei destinate popu
lației africane și despre condițiile în care 
și-a încetat apariția ziarul „Daily News" :

La sfîrșiful lunii august, singurul cofi- 
dian sud-rhodesian destinat populafiei 
africane — ziarul „Daily .News” din Sa
lisbury — a fost interzis de guvernul lui 
Smith, chipurile, în interesul menținerii 
legalitafii și ordinii. Ziarul apărea în
tr-un tiraj de 15 000 de exemplare și 
avea în redacția sa un număr de 131 de 
africani și 21 de salaria)! europeni care, 
peste noapte, au devenit șomeri.

înainte ca această interdicție să fi in
trat în vigoare și ca rotativa ziarului 
„Daily News” să fie oprită de către o e- 
chipă a poliției, ministrul de justifie Lard- 
ner-Burke s-a adresat parlamentului, în 
care partidul său „Frontul rhodesian” al 
colonilor albi dispune în prezent de 35 de 
voturi fafă de 29 ale opoziției conduse 
de Whitehead și Welensky. Intr-un dis
curs de o oră (în timp ce citeva sute de 
studenfi demonstrau în fața sediului par
lamentului pentru menfinerea libertăfii 
presei și din care, în cele din urmă, 130 
au fost reținuți de poliție) ministrul a 
acuzat ziarul că ar încuraja menținerea 
„atitudinii ostile, preconcepute fafă de 
întreaga populație albă din țară", ceea

„ARHIMEDE" ÎN FALIA 
DE LA PORTO RICO

Referindu-se la cercetările efectuate de 
curînd de către batiscaful „Arhimede" 
ziarul francez „LE MONDE" scrie :

După prima sa campanie de cercetări 
în falia de la Porto Rico, batiscaful ma
rinei nationale. „Arhimede", se îndreap
tă spre Franța. Plecat din Toulon la sfîr
șiful lunii martie, a sosit la San-Juan-de- 
Porto-Rico la jumătatea lui aprilie. Din 
mai pînă în iulie a efectuat zece scufun
dări, din care nouă avînd la bord un ob
servator științific, fie francez, fie ameri
can. Cercetătorii săi aparțin, de aseme
nea, celor două naționalități. De altfel, 
un număr de specialiști francezi și ame
ricani care au luat parte la campania ba- 
tiscafului au ținut zilele trecufe o con
ferință de presă comună la New York.

De ce a fost aleasă pentru cercetări toc
mai falia de la Porto Rico ? Deoarece a- 
ceasfă brazdă submarină prezintă un ca
racter cu totul excepțional : stîncile ies la 
suprafață de-a lungul celor doi pereți ai 
săi, de unde marele interes pe care îl 
prezintă pentru geologi și geofizicieni. 
Falia de la Porto Rico este o depresiune 
care se lungește pe aproximativ 600 km 
de la est la vest, la 80 km nord de insu
la Porto Rico. Adîncimea sa maximă cu
noscută este de 8 380 metri, iar lărgi
mea de la 10 la 40 km. Din loc în loc 
se întind, ca niște uriașe trepte de sca
ră, faleze sfîncoase separate de pante 
line de lărgime foarte inegală și acope
rite de sedimente.

Peretele sudic, care este cel mai apro
piat de Porto Rico, are o structură conti
nentală și face parfe din ansamblul care 
constituie latura nordică a Caraibilor. Este 
format din sfînci de origine sedimentară. 
Peretele nordic, dimpotrivă, pare să fie 
făcut din bazalt și aparjine deci părții 
medii a scoarței terestre. Diferența a

și organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului coreean, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.D. 
Coreene la București, Giăn Du Hoan, 
a rostit miercuri seară o cuvîntare la 
radio.

(Agerpres)'

La întîlnire au mai participat 
membri ai Comitetului executiv și 
alte persoane oficiale.

în aceeași zi, oaspeții au vizitat 
orașul București. Seara, ei au par
ticipat la o recepție oferită în cin
stea lor de președintele Sfatului 
popular al Capitalei.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Londra, 
dramaturgul englez Arnold Wesker, 
care, la invitația Consiliului teatre
lor din cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a fost timp 
de o săptămînă oaspetele țării noas
tre. în acest interval el a vizitat in
stituții social-culturale și artistice 
din București și Iași, s-a întîlnit cu 
Radu Beligan, președintele Consi
liului teatrelor, și a avut întrevederi 
cu dramaturgi, regizori de teatru și 
alți oameni de specialitate,

(Agerpres)'

ce ar duce în cele din urmă „la haos 
și vărsări de sînge pe scară largă".

Adevărul este că în editorialele și co
mentariile sale, ziarul „Daily News" și-a 
exprimat îngrijorarea față de măsurile 
drastice ale guvernului Smith, de depor
tările, exilările, arestările în masă și in
terzicerea unor partide, fafă de tulbu
rările sîngeroase din suburbiile locuite 
de negri și chiar din Salisbury care, în 
ultima instanță, au dus la decretarea stă
rii excepționale pe timp de 90 de zile.

In continuare „Frankfurter Allgemeine" 
se referă la rezultatele discuțiilor din 
parlament. 24 de deputafi — arată el —■ 
l-au sprijinit prin voturile lor pe minis
trul justifiei și numai 18 au fost contra ; în 
acest fel soarta ziarului „Daily News" a 
fost pecetluită. 4 ore mai tîrziu, un că
pitan, secondat de un grup înarmat, a 
executat sentinfa.

Protestele unor organe ca „Rho
desian Guild of Journalists" („Aso
ciația ziariștilor rhodesieni”), „Bri
tish National Union of Journalists" 
(„Uniunea națională a ziariștilor britanici") 
și „Commonwealth Press Union Council* 
(„Consiliul uniunii de presă a Common- 
wealthului") cu sediul la Londra, n-au 
avut nici un efect la Salisbury. Redacto
rului șef Wason, care și-a exprimat satis- 
faefia în legătură cu „atitudinea irepro
șabilă a tuturor redactorilor, reporterilor, 
colaboratorilor și funcționarilor" nu i-a 
rămas altceva de făcut decît să înmîneze 
fiecăruia în parfe înștiințarea de con
cediere, în timp ce soldafii unui bata
lion de rezervă, chemați sub arme după 
decretarea stării excepționale, au încer
cuit așezarea Highfield cu cei 80 000 de 
locuitori africani ai săi.

ceasta de structură este, de asemenea, 
foarte netă în fundul faliei, care este îm
părțită în două în lung, de un fel de 
creastă formată din umflături longitudina
le. La sud de această creastă — deci spre 
Porto Rico — au fost găsite sedimente de 
origină continentală care par să fie la pri
ma vedere noroiuri calcaroase. La nord, 
Pierre Drach, profesor la facultatea de 
științe din Paris, a găsit, cu prilejul celor 
de a doua și a treia scufundări ale lui 
„Arhimede", argile asemănătoare tuturor 
celor ce se găsesc pe marile funduri o- 
ceanice.

Dar și de această dată, ca în toate cer
cetările efectuate de geologi și geofizi
cieni, trebuie așteptat sfîrșiful analizelor 
și calculelor pentru a ne putea face o idee, 
exactă despre importanța rezultatelor ob
ținute. încă de pe acum, specialiștii sînt 
satisfăcuți de activitatea pe care au efec
tuat-o grație acestui nou instrument de 
cercetări submarine. Pe plan biologic, 
Drach și Jean Marie Pérès, profesor la fa
cultatea de științe din Marsilia și preșe
dinte al comitetului batiscafului, au făcut 
de acum o descoperire foarte interesantă: 
fauna marilor profunzimi marine este mai 
bogată decît se credea. Studii destul de 
recente afribuiseră acestei faune o densi
tate egală numai cu o miime d:n cea pe 
care o înfîlnim pe platoul continental. 
Numeroși pești mici (poate de vreo zece 
centimetri lungime) și crustacee aparținînd 
grupului crevetelor au fost văzuți de cei 
doi biologi cu prilejul celor două scufun
dări pe care le-au efectuat fiecare la bor
dul lui ;,Arhimede”. (Trebuie semnalat că 
una din aceste scufundări a oermis să se 
atingă adîncimea de 8 300 metri). Peștii 
mici par să trăiască pe fund, unde rămîn 
mult timp înainte de a pleca înot jcr.tru 
a se așeza cîțiva metri mal îrcolo. Cînd 
ating nămolul foarte fin ca-e acoperă fun
dul, acesta se ridică înfr-un nor ușor și 
recade peste ei camuflîndu-i perfect.

Evident acestea nu sînt decît începutu
rile ce setării submarine cu ajutorul ba- 
f iscatului.
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încheierea conferinței 0. N. U. 
pentru folosirea energiei atomice 
in scopuri pașnice

GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge
neva și-a încheiat lucrările cea de-a 
treia conferință internațională a 
O.N.U. pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Aproxi
mativ 3 000 de oameni de știință și 
ingineri din 80 de țări, printre care 
și R. P. Romînă, au participat la 
acest mare forum științific. Aici au 
fost reprezentate, de asemenea, nu
meroase ramuri ale industriei : ato
mică, electrotehnică, constructoare 
de nave și altele.

Conferința a demonstrat din nou 
ce orizonturi largi se deschid în fața 
energeticii nucleare — energetica 
viitorului. Cele 750 de rapoarte pre
zentate la conferință au ilustrat pe 
larg prezentul și viitorul fizicii nu
cleare și energeticii.

Conferința a apropiat și mai mult

pe oamenii de știință din diferite 
țări, a demonstrat necesitatea și u- 
tilitatea colaborării internaționale a 
savanților angajați în domeniul fo
losirii . pașnice a energiei atomice.

La 8 septembrie acad. Horia Hu
lubei, șeful delegației R. P. Romine 
la cea de-a treia conferință interna
țională pentru folosirea energiei a- 
tomice în scopuri pașnice, a oferit 
un prînz în cinstea unor delegați la 
conferință. Au participat prof. V. S. 
Emelianov, președintele conferinței, 
șefi sau membri ai delegațiilor din 
Canada, R.S.F. Iugoslavia, S.U.A., 
Suedia, U.R.S.S. Au fost prezenți, 
de asemenea, membri ai delegației 
romîne și N. Ecobescu, reprezen
tantul permanent a.i. al R.P. Romîne 
pe lîngă Oficiul european al O.N.U. 
de la Geneva.

Reuniunea miniștrilor de externe
ai țârilor O. U. A

ADDIS ABEBA 9 (Agerpres). — 
Miniștrii afacerilor externe ai țări
lor membre ale Organizației unității i 
africane au adoptat miercuri seara : 
articol cu articol proiectul de rezo- i 
luție în legătură cu situația din ' 
Congo și repercusiunile ei asupra i 
țărilor învecinate și a Africii. Agen- i 
ția France Presse menționează că 
în cursul ședinței în care a fost a- 
probat proiectul, textului inițial i ’ 
s-au adus numeroase modificări. 1 
Citind surse din apropierea confe- ; 
rinței, agenția Reuter menționează 
că proiectul elaborat de comisia ; 
specială prevedea șase puncte refe
ritoare la încetarea recrutării de : 
mercenari și expulzarea acestora din 
Congo, încetarea imediată a ostili
tăților, lansarea unui apel adresat

tuturor partidelor politice congo
leze pentru reconciliere și pentru 
crearea unui guvern de unitate care 
să asigure menținerea ordinii și or
ganizarea de alegeri libere, crearea 
unui comitet special care să ajute 
conducătorilor politici la realizarea 
reconcilierii naționale și la norma
lizarea relațiilor dintre Congo și 
vecinii săi, alcătuirea unei misiuni 
care să viziteze capitalele țărilor 
care i au intervenit în Congo pentru 
a cere să înceteze această interven
ție. Pînă miercuri seara nu s-a dat 
publicității nici un comunicat cu 
privire la textul definitiv care a fost 
adoptat.

Problema cipriotă
• UN INTERVIU 

DERILE DE LA
AL PREȘEDINTELUI MAKARIOS • ÎNTREVE- 
ATENA • VOTUL DIN PARLAMENTUL TURC

NICOSIA 9 (Agerpres).— într-un 
interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „Frankfurter Rundschau“, pre
ședintele Republicii Cipru, arhiepis
copul Makarios, a declarat că inde
pendența deplină spre care tinde 
Cipru va permite poporului cipriot 
să soluționeze problema privind vii
torul său, în conformitate cu prin
cipiile autodeterminării, 
președintele Makarios s-a pronun
țat împotriva acordării unor drep
turi suverane Angliei asupra baze
lor sale militare de pe insulă și 
potriva posibilității transmiterii 
cestor baze, de către englezi, 
controlul blocului nord-atlantic.

★
Comandamentul forței O.N.U.

Cipru a anunțat că începînd de la 9 
septembrie guvernul Ciprului a ho- 
tărît să ridice restricțiile economice 
instituite asupra sectoarelor locuite 
de ciprioții turci în orașele Larnaca 
și Famagusta.

ATENA 9 (Agerpres).— Primul 
ministru- al Greciei, G. Papandreu, 
a avut o întrevedere marți seara cu 
S. Kyprianu. ministrul afacerilor 
externe al Ciprului. La întrevedere 
au participat P. Garufalias, minis
trul apărării naționale al Greciei, și 
A. Papandreu, ministrul coordonării. 
După întrevedere, Kyprianu a de
clarat că au fost discutate pro
blema prelungirii mandatului forțe
lor O.N.U. în Cipru și problema re
tragerii contingentului turc din 
insulă. El 'a subliniat că între cele 
două părți „s-a ajuns la un acord 
complet asupra problemelor discu
tate“. Miercuri, ministrul cipriot a 
plecat spre New York pentru a a- 
sista la lucrările Consiliului de 
Securitate al O.N.U. în projalema 
Ciprului.

înaintea plecării Kyprianu a de
clarat că problema bazelor brita-

nice din Cipru va fi discutată între 
ciprioți și britanici. El a subliniat 
totodată că poporul cipriot dorește 
să revizuiască statutul acestor baze. 

PARIS 9 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Paris o ședință a Con
siliului N.A.T.O. Agenția France 
Presse relatează că la această ședin
ță au luat cuvîntul în problema ci- 

Totodată, priotă reprezentanții permanenți ai 
■ Turciei și .Greciei în Consiliul 

N.A.T.O. în urma acestei ședințe, 
Consiliul N.A.T.O. nu a dat nici un 
comunicat.îm- 

a- 
sub

din

★
ANKARA 9 (Agerpres). — în ca

drul dezbaterilor asupra problemei 
cipriote din Parlamentul turc, Ah
med Oguz, lider al partidului na
țional țărănesc, a prezentat o mo
țiune de neîncredere în guvern. Șe
fii grupurilor parlamentare ale ce
lorlalte partide au expus pozițiile 
partidelor respective față de această 
moțiune. Ekrem Alikan, președintele 
partidului Turciei noi, a declarat că, 
în condițiile actuale, o criză minis
terială nu ar avea decît conșe- 
cințe grave. Pusă la vot, .moțiunea 
de neîncredere a fost respinsă cu 
198 de voturi față de 169 voturi pen
tru. Parlamentul se va întruni din 
nou joi. după-amiază cînd se vor 
deschide și în Senat dezbaterile asu
pra problemei cipriote.,

Prezențe 
r o m î n e ș i i

STOCKHOLM 9 (Agerpres). - în
tre 30 august și 9 septembrie 1964 
a avut loc la Stockholm cel de-al 
X-lea Congres internațional de he
matologie și transfuzie de sînge, la 
care au participat 1 600 de oameni 
de știință și cercetători din tbate ță
rile lumii. Din R. P. Romînă a par
ticipat o delegație de profesori și 
oameni de știință sub conducerea 
acad. prof. dr. St. Nicolau.

Cele cincisprezece comunicări 
științifice prezentate de către dele
gația romînă la acest congres au 
fost apreciate și discutate cu mult 
interes de asistență.

★
FRIBOURG 9 (Agerpres). — în 

orașul Fribourg din Elveția a avut 
loc cel de-al IV-lea Congres al Aso
ciației internaționale de literatură 
comparată. La Congres au luat 
parte specialiști din 31 de țări prin
tre care și o delegație din R. P. Ro
mînă, alcătuită din prof. N. I. Popa- 
și prof. Liviu Rusu. Prof. N. I. Popa 
a fost cooptat în comisia de redac
tare a dicționarului internațional 
al termenilor de istorie literară.

FESTIVSTĂȚILE DE LA SOFIA
SOFIÀ 9. Coresporidentül Ager

pres, C. Linte, transmite:-'
R.P. Bulgaria a sărbătorit miercuri 

împlinirea a 20 de ani de la victoria 
revoluției socialiste.

Sofia •; a . îmbrăcat haine? .sârbă-

O nouă demisie la Saigon
Conferința araba 
la nivel înalt

ALEXANDRIA 9 (Agerpres). — 
După problemele de ordin militar 
discutate în cadrul conferinței șefi
lor de state arabe, s-a trecut la exa
minarea problemei „entității Pales
tinei“. Șefii de state, care nu s-au 
reunit miercuri dimineață, au avut 
o serie de întrevederi bilaterale. 
Președintele Nasser a avut întîlniri 
succesive cu prințul Feisal al Ara- 
biei Saudite și cu generalul Amin 
El Hafez, președintele Siriei.

Agenția M.E.N. relatează că pe 
adresa conferinței șefilor de state 
ai țărilor arabe a sosit o telegramă 
din partea Frontului național de e- 
iiberare a Federației Arabiei de sud, 
prin care se cere șefilor de state 
să aprobe un buget anual colectiv 
pentru sprijinirea mișcării de elibe
rare națională din această regiune.

Război, ge- 
primul mi- 
de sud, a 
demisia lui

SAIGON 9 (Agerpres). — în urma 
unei vizite făcute miercuri dimi
neața la Ministerul de 
neralul Nguyen Khanh, 
nistru al Vietnamului 
anunțat că a acceptat
Tran Thien Khiem, unul din mem
brii triumviratului, din postul de 
ministru de război și s-a autonumit 
și în acest post. La puțin timp-după 
anunțarea acestei schimbări, gene
ralul Tran Thien Khiem, pe care 
agenția Associated Press îl consi
dera săptămîna trecută drept „unul 
dintre cei mai potențiali rivali ai lui 
Khanh“, a acordat un interviu agen
ției U.P.I., în care a declarat că 
cedarea portofoliului ministerial nu 
înseamnă ieșirea lui din armată și 
din triumvirat.

înlăturarea lui Khiem din postul 
de ministru de război nu rezolvă 
însă conflictul dintre guvern și 
cercurile budiste. Agenția U.P.L a- 
rată că rămînerea lui Khiem în 
triumvirat va fi primită cu ostili--, ' ' U .. . il

täte de cercurile budiste, el fiind 
primul pe lista persoanelor a căror 
demisie este cerută de aceste 
cercuri.

în după-amiaza aceleiași zile, cei 
trei generali, membri ai triumvira
tului, au apărut pentru prima oară 
în fața corespondenților de presă. 
Generalul Khanh a declarat cores
pondenților că ar fi desființat cen
zura presei și a hotărît ca cei cinci 
generali, aflați în stare de arest la 
Dalat, să fie eliberați și eventual 
încadrați în armată. în legătură cu 
starea excepțională din Vietnamul 
de sud,- Khanh a spus că ea nu va 
fi ridicată.

- Totodată, generalul Khanh à lă
sat să se înțeleagă că în cursul,zi
lelor următoare vor fi întreprinse 
măsuri de mare anvergură împo
triva forțelor patriotice, care, în 
cursul acestei săptămîni, au lansat, 
potrivit agenției France Pressé, nu
meroase atacuri, provocînd mari 
pierderi trupelor guvernamentale.

ÎNCETAREA DIN VIATĂ 
A LUI SAKARI TUOMIOJA

HELSINKI 9 (Agerpres).—Miercuri 
seara a încetat din viață la Helsinki, 
în vîrstă de . 53 de ani,. Sakari Se
veri Tuomioja, mediatorul Națiuni- 
lor; Unite în problema cipriotă. 
Moartea a survenit în urma unei 
pațglizii cerebrale • urmată de o sta
re de comă îndelungată.

Sakari Tuomioja a fost unul din 
oamenii de stat de vază ai Finlan
dei contemporane,-un diplomat și 
economist de valoare. El a fost mi
nistru al comerțului și industriei al 
Finlandei, apoi prim-ministru (1953— 
1954) și ambasador la Londra și la 
Stockholm. El a îndeplinit și nu
meroase misiuni încredințate de 
O;NyU. Printre acestea pot fi citate 
activitatea, sa ca secretar executiv 
al Comisiei O.N.U. pentru Europa 
și reprezentant al O.N.U. pentru 
chestiunile economice ale Laosului. 
Tuomioja a mai deținut, de aseme
nea, funcțiile de guvernator al Băn
cii internaționale de reconstrucție și 
dézvoltare, guvernator al Fondului 
Monetar Internațional.

Ședința C. C. al P. C. 
din Norvegia

OSLO 9 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarul „Friheten“, la 5 și 6 
septembrie a avut loc sub președin
ția lui Emil Loevlien, președintele 
Partidului Comunist din Norvegia, o 
ședință a Comitetului Central al 
P. C. din Norvegia. C.C. al P.C. din 
Norvegia a discutat planurile pre
gătirii în vederea congresului parti- 

, dtilui, proiectat pentru 26—28 martie 
1965, în, vederea alegerilor în Stor
ting (parlament), precum și situația 
în mișcarea comunistă internațio
nală.

LONDRA

Adunare consacrată 
centenarului Internaționalei I

LONDRA 9 (Agerpres). — La Lon
dra a avut loc o adunare festivă a 
comuniștilor englezi consacrată cen
tenarului Internaționalei I. După 
cuvîntul introductiv rostit de 
F. Stanley, președintele Partidului 
Comunist din Marea Britanie, Ja
mes Klugmann, redactorul șef al re
vistei ' teoretice a partidului „Mar
xism Today“, a prezentat un raport 
despre Internaționala I.

TINEREȚEA UNEI JARI STRĂVECHI
NOTE DE DRUM DIN MALI

La sud de Sahara, acolo unde începe 
savana ce se întinde pe mii de kilo
metri pînă la junglele ecuatoriale, Afri
ca se înfățișează călătorului în adevă
rata ei splendoare. Infîlnind pentru pri
ma dată această lume ți se pare fas
cinantă, chiar dacă te-ai familiarizat cu 
ea din miile de pagini ale jurnalelor 
de călătorie. Bineînțeles prima „impre
sie" este căldura, o căldură obsedantă. 
Ajungînd pe aceste meleaguri în cum
păna zilei, cînd globul incandescent își 

. trimite nemiloasele-' săgeți de foc a- 
supra pămîntului . încins ca vatra unui 
cuptor, ai senzația că totul este încre
menit ca și aerul ce te înconjoară. Sa
vana pîrjolită din timpul sezonului se
cetos, cu tufișurile ruginii și iarba us
cată îți pare pentru moment monotonă, 
lipsită de viață. încerci chiar o mică 
decepție și te întrebi surprins : cum, 
așa arată împărăția leilor și girafelor, a 
sprintenelor antilope și greoilor hipo
potami ? Dar aparența este înșelăloare 
pentru că viața își continuă cursul în
tocmai ca neîntrerupta rotație a plane
tei. Iar dovada ți-o dă priveliștea ce se 
oferă călătorului ajuns sus, pe co
lina Kuluba : panorama orașului Ba
mako, capitala Republicii Mali.

Orașul nu este mare — vreo 150 000 
de locuitori. De la răsăritul soarelui pină 
spre miezul nopții simți pulsul lui tre
pidant. O mulțime de motorete, mașm' 
sau biciclete se scurg în șuvoaie nesfîr- 
șite pe panglicile gudronate ale străzilor. 
Este un du-fe vino neîntrerupt, chiar în 
orele de vîrf ale caniculei. La umbra ar
borilor seculari, în fața nenumăratelor a- 
teliere, înșirate ca mărgelele pe un și
rag, meșteșugarii lucrează de zor. Croi-, 
torii aplecați asupra mașinilor de cusut 
țăcănesc fără zăbavă, cusînd frumoase 
,,bubu-uri". Țesătorii pedalează spetele 
cu mișcări ritmice, mînuind cu îndemî- 
nare suveica sau întinzîndu-și de-a lungu. 
străzii urzeala colorată. Făurari de fru
mos sculptează în fața copiilor și turiști
lor curioși adevărate opere de artă, în 
timp ce alții prelucrează pieile de cro
codil, șarpe sau șopîrlă. In piețe, o 
mulțime gălăgioasă de cumpărători in 
continuă mișcare. Femei, înțr-o costu
mație viu colorată, îmbie trecător.: cu 
zemoase și parfumate fructe de .. mango 
sau legume proaspete. Altele purfînd pe 
cap, cum se obișnuiește în general în 
Africa, tigve enorme de dovleci fo
losite drept coșuri, aduc la piață arahi- 
de, banane, ananas, ori papaya, dar mai

în timpul parăzii, avioane ale 
forțelor militare bulgare au zburat 
deasupra pieței.

După parada militară a urmat 
demonstrația .oamenilor muncii.

------ -----------------------------  _r— îhtr-o atmosferă sărbătorească, 
torești. Clădirile, străzile,,,'piețele.sînt prin piața „9 Septembrie“ au trè- 
împodobitë cu portrete, panouri, Io- cut coloanele pionierilor și oameni- 
zinci, steaguri; grafice; îiică-din zorii. lor muncii din Sofia’, 
zilei orașul răsună de cîntece, de 
lozinci entuziaste.. Bulevardele ‘sînt 
pline de oameni care sè îndreaptă 
spre piața „9 Septembrie''.

în tribuna centrală au luat loc 
conducătorii de partid și de stat în 
frunte cu Todor Jivkov, prim secre
tar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri, și Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, precum și mem
brii delegațiilor de partid și de stat 
sosite la festivitățile de la Sofia. Din 
partea R. P. Romîne participă o de
legație de partid și de stat condusă 
de tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R.

în tribune se află vechi activiști 
de partid,, cunoscuți oameni ai mun
cii, oameni de știință și cultură, șefi 
și colaboratori ai misiunilor diplo
matice, atașați militari, invitați de 
peste hotare, ziariști.

La ora 9 a început parada mili
tară. Generalul de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării naționa
le, a trecut în revistă trupele și a 
felicitat pe ostași și ofițeri cu prile
jul sărbătorii naționale a poporului 
bulgar. Prin fața tribunelor trec șco
lile de ofițeri, cursanții școlilor mi
litare, marinarii, grănicerii, unități 
de artilerie și motomecanizate, uni
tăți înzestrate cu arme autopropulsa
te și rachete.

După demonstrația oarfienilor 
muncii a urmat defilarea sportivi
lor. Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii au durat peste 
trei ore și jumătate.

★
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Bulgar, Prezidiul Adunării 
Populare și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria au ofe
rit miercuri seara o recepție cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări de la 
victoria revoluției socialiste în Bul
garia. Au participat tovarășii Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar și președinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare, a R. P. Bulgaria, și alți condu
cători de partid și de stat, conducă
tori ai instituțiilor centrale, activiști 
de partid, ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au participat, de asemenea, dele
gațiile de partid și de stat din țările 
socialiste sosite la sărbătoarea po
porului bulgar. Din partea Republicii 
Populare Romîne a participat dele
gația de partid și de stat condusă de 
tovarășul Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic și secretar al C. C. 
al P. M. R.

Erau prezenți, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Sofia.

Miting cu prilejul aniversării 
R. P. D. Coreene

SINUIJU 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a XVI-a aniversări a 
întemeierii Republicii Populare De
mocrate Coreene, la 9 septembrie a 
avut loc în orașul Sinuiju un mare 
miting. La miting au participat 
conducători de partid și de stat în 
frunte cu Kim Ir Sen, președintele 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele cabinetului de 
miniștri al R. P. D. Coreene, activiști 
de partid, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, oaspeți de peste ho
tare și un mare număr de oameni ai 
muncii. J

Țoi En Ghen, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea și

președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, a rostit cu acest 
prilej o cuvîntare. El a vorbit despre 
realizările oamenilor muncii din .Si- 
nuiju și din provincia Pyunganul de 
nord și despre importanța liniei de 
cale ferată Fonghan-Sinuiju, care a 
fost recent electrificată. în înche
iere, vorbitorul a subliniat că po
porul coreean, condus de Partidul 
Muncii din Coreea, va întări con
tinuu puterea politică, economică și 
militară a țării.

După miting a avut loc o demons
trație la care au luat parte 200 000 
de oameni ai muncii.

Oameni, care pînâ mai ieri nu știau să mînuiască decît săpăliga, lu
crează astăzi ca sudori sau mecanici...

ROMA. Serthtul italian a come
morat în ședință solemnă moartea 
lui Palmiro Togliatti. Președintele 
grupului senatorilor comuhiști, Um
berto Terraccirți, a evocat persona
litatea celui dispărut. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul reprezentanți ai 
grupurilor dé senatori alé altor par
tide politice, precum și Zelioli Len- 
zine, care deține funcția de pre
ședinte al Senatului pe perioada cît 
Cesare Merzagora exercită interimar 
atribuțiile președintelui republicii. 
După cuvîntările comemorative, Se
natul și-a suspendat lucrările pentru 
15 minute în semn de doliu.

PNOM PENH, ■ . Agenția France 
Presse anunță că- guvernul cambod
gian a informat miercuri pe secre
tarul general al O.N.U. despre un 
atac lansat la 5 septembrie de către 
forțele sud-vietnameze împotriva re
giunii cambodgiene Koh Rokar. în 
același timp, guvernul cambodgian 
a adresat o notă ambasadei Franței 
la Pnom Penh, cerînd cä ambasada 
Franței din Saigon să adreseze în 
numele guvernului cambodgian „un 
protest“ guvernului sud-vietnamez 
în legătură cu această agresiune.

HELSINKI. La 9 septembrie, la 
Helsinki s-a deschis adunarea de 
constituire a Comitetului internațio
nal de pregătire a celui de-al 9-lea 
Festival mondial al tineretului și 
studenților. Printre' cei 130 de dele
gați, reprezentînd 58 de țări, cinci 
organizații internaționale și 89 de 
organizații naționale, se află și o 
delegație romînă, din care fac parte 
Ștefan Andrei, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., și Vlad Vasile, 
membru al Consiliului U.A.S.R.

Delegații vot examina timp de cîte
va zile probleme legate de, data, 
locul și programul desfășurării viito
rului festival.

ȚOKIO. S-a anunțat oficial că, 
incepînd din 9 septembrie, primul 
ministru japonez, II. Ikeda, va fi 
spitalizat la Institutul de cercetări 
în domeniul cancerului din cauza 
„agravării unei afecțiuni cronice la 
gît“. El va rămîne în spital circa 
două săptămîni pentru tratament și 
examinare.

SANTIAGO DE CHILE. Au fost 
anunțate rezultatele definitive ale a- 
legerilor prezidențiale desfășurate 
la 4 septembrie. Candidatul demo- 
crat-creștin, Eduardo Frei, care a 
fost ales președinte, a întrunit 
1418 101 voturi, candidatul Frontu
lui de acțiune populară, Salvador 
Allende, a obținut 982 112 voturi, iar 
candidatul radical, Julio Duran, — 
125 112 voturi.

ROMA. întorcîndu-se la Roma, 
după ce timp de două zile a purtat . 
la Geneva convorbiri cu Bruno 
Kreisky, ministrul de externe al 
Austriei, cu privire la regiunea 
Alto Adige, situată la frontiera celor 
două țări, ministrul de externe al I- 
taliei, Giusseppe Saragat, a declarat 
că, „convorbirile s-au soldat cu pro
grese sensibile“. „Următoarea întîl- 
nire cu ministrul Kreisky — a conti
nuat Saragat — e prevăzută pentru 
luna octombrie tot la Geneva“.

BONN. La Frankfurt pe Main a 
avut loc conferința Uniunii socia
liste a studenților din R. F. Germa
nă. Participanții la conferință au ce
rut, printre altele, legalizarea Parti
dului Comunist din Germania.

tant, asemănător cafelei, iar pentru local
nici oferirea lor în dar e un semn de 
prietenie. Cîteva nuci de kola dăruite u- 
nei fete și tatălui ei constituie o veritabilă 
cerere în căsătorie. După ce cei doi în
soțitori schimbă cîteva cuvinte în limba 
bambara (în valea Nigerului majorita
tea populației este formată din negri 
bambara și malinke) băfrînul îmi poves
tește episoade din istoria tării sale, care 
aici se transmit din tată în fiu, asemenea 
legendelor.

Demult, tare demult, pe vremea 
Prinjului leu — istoria precizează prima 
jumătate a secolului XIII în timpul dom
niei lui Sundiata — Mali era o tara pu
ternică și vestită pentru aurul ei, iar Sun
diata era cunoscut ca un om drept. Ju
decățile sale pline de tîlc, ca și faima 
parăzilor militare organizate de el dăi
nuie peste secole. Numeroși călători a- 
veau să descrie apoi perioada de în
florire a tării și bogățiile ei dezvoltate 
de manșa * Congo — Mussa. Călătoria 
acestuia la Mecca a constituit în epoca 
aceea un eveniment remarcabil, mai 
ales prin marele ei fast. Se spune că 
Nigerul și-a schimbat atunc: culoarea, 
reflecfînd în apele sale broderiile de aur, 
argint și mătase purtate dé cei 60 000 
de oameni din suită. 8 000 de ostași 
i-au însofit pe împărat, 
tuturor pășeau 
care purfînd un 
aur...

însoțitorii îmi 
liul de 
venit în 
vizitează. Dintr-o statistică am aflat că, 
înainte de obținerea independentei, în 
tară existau numai 20 de centre medi
cale, 165 de dispensare slab utilate, 2 
spitale și o farmacie. După primii 4 ani 
de la proclamarea republicii în tara 
există 42 de centre medicale, 225 de 
dispensare rurale, 9 spitale, 43 materni
tăți, 75 de centre de protecția mamei și 
copilului, numărul consultațiilor medicale 

amă- din anul trecut ridieîndu-se la 5 050 000.
Odată am fost martorul următoarei în- 

tîmplări : Mă aflam la un medic cu care 
purtam o discu|ie. A intrat o mamă cu 
copilul în brafe. După salutul adresat ca 
unei vechi cunoștințe, femeia i-a întins 
copilul. Medicul l-a cîhtărit și i-a cornii-

ales pește uscat la soare — hrana de 
bază a malienilor,

In zare, acolo unde cerul cu sclipiri 
azurii 
puieșfe agale 
unduiri line, 
care alunecă 
partea cealaltă 
Bamako — un 
mii ani — rodul primelor eforturi ale 
tînărului stat. Seara, cînd oamenii ies la 
plimbare pe malul fluviului sau admiră 
de pe înălțimea podului orașul ce se în
tinde de o parte și alta a Nigerului, 
noul cartier își etalează albul imaculat 
al caselor. In vechiul oraș, colibele din 
lut sînt însă destul de numeroase.

Bamako nu este însă întreaga tar®. 
tarele ei se întind de la Sahara și 
ger pînă la Mauritania, Volta Superioară, 
Coasta de Fildeș, Guineea și Senegal 
cuprinzînd 1 204 000 kmp. Această fără 
imensă este străbătută aproape prin mij
locul ei de fluviul Niger, pe care local
nicii il socotesc Nilul Africii occidentale. 
Fluviul dă oamenilor apă și pește și asi
gură totodată legătura cu oceanul. Mali 
nu are ieșire directă la Oceanul Atlan
tic, iar comunicațiile cu lumea exteri
oară se fac exclusiv prin fările vecine. 
Există o cale ferată ce leagă capitala de 
portul Dakar și cîteva șosele ce comu
nică cu țările vecine — Algeria, Niger, 
Guineea și Coasta de Fildeș. Guvernul 
malian acordă o mare atenție construc
ției de drumuri. în perioada cînd mă 
aflam în Mali — tocmai se lucra la lăr
girea șoselei ce leagă Bamako de Se- 
gou, pentru că — așa după cum se ex
prima plastic un confrate de la ziarul 
Essor, organul partidului Uniunea suda- 
neză — fără drumuri tara este ca un 
om fără unelte. Pe șoseaua nou con
struită, am pornit, într-o zi cînd soarele 
își etala puterea lui nemărginită, pîrjo- 
lind savana și pămîntul, să vizitez îm
prejurimile Bamako-ului. După sfiala de . 
la început, șoferul s-a obișnuit să-mi fie 
ghid și interpret, îmi dădea
nunte despre obiceiurile locale, depăna 
amintiri personale. Chiar la ieșirea
din Bamako a înfîlnit o veche cu
noștință : un bătrîn cu părul cărunt, și cu 
barba de nea. Avea același drum Cu noi 
și ne-a rugat să-l luăm în mașină. In 
semn de prefuire ne oferăcîfeva nuci de nicat greutatea. Cîșfigase 250 de grame, 
kola, puțin mai mari decît nucile noas- Mama a plecat muljumită după ce me
tre, și cu un gust sălciu. Dacă nu ești dieu! i-a dat citeva indicații cu privire 
obișnuit cu ele nu-)i par gustoase. Sînt 
prèfùifé “penfrm efectul- lor reconfor- *) manșa — împărat.

se îmbină cu savana, șer- 
Nigerul, mînîndu-și, în 
apele de cristal pe 
nenumărate pirogi. De 
a Nigerului se află noul 
cartier construit în ulti-

ho- 
Ni-

500 de 
vas plin

iar în fruntea 
sclavi, fie- 

cu praf de

despre Ma-
învăfătorul

povestesc 
asfăzi, despre 
satul lor sau medicul care-i

la hrana și igiena copilului. Apoi medicul 
mi-a spus : —. Cînd am venit în acesf 
orășel nici nu puteam să mă apropii de 
bolnavi — superstițiile erau mai puter
nice. Acum... Nu mai era nevoie de 
cuvinte. Intîmplarea la care asistasem 
era grăitoare pentru schimbările survenite 
nu numai în mentalitatea oamenilor ci și 
în condițiile create pentru asistența me
dicală a populației.

...Ne continuăm drumul spre Markala, 
unde se află barajul ce zăgăzuiește Ni
gerul. Apele fluviului sînt ridicate cu 
cîțiva metri, ceea ce permite irigarea 
unor mari suprafețe cultivate. Barajul cu 
linii zvelte a fost construit prin adaptarea 
unei soluții ingenioase dată de un ingi
ner francez. Studiile pentru construirea lui 
au început în 1919, dar construcția s-a 
terminat abia în 1947. In anul 1961, ex
ploatarea a fost naționalizată. In pre- 
zent, în această regiune lucrează puter
nice tractoare și excavatoare. Inginerul 
malian care ne-a înfîmpinat mi-a vor
bit despre planurile de viitor, pri
vind extinderea culturilor de bum
bac, orez și legume. In ultimul timp 
au fost amenajate încă 35 650 de ha, 
creîndu-se 161 de puncte de distribuire 
a apei. Paralel s-au introdus îngrășăminte 
chimice și s-au creat 38 de școli sezo
niere pentru răspîndirea cunoștințelor a- 
grotehnice. Producția a crescut de la un 
an la altul. Cîteva cifre sînt semnificative: 
Producția de bumbac era în 1959 de 
6 500 tone. Anul acesta ea a atins 45 000 
de tone. Aceeași situație , și la producția 
de arahide : 105 mii tone în 1960 și 128 
de mii tone în 1964. Pentru desfacerea 
acestor produse statul a creat o sociefafe 
de import-export care deține monopolul 
comerțului exterior. Alături de ea 
au apărut alte întreprinderi .de sfat ca : 
Banca populară și Banca de credit, între
prinderea de transport! farmaciile popu
lare, librăriile populare, Oficiul de cine
matografie, Agenția națională de presă 
etc.

Am , vizitat la Markala întreprinderea 
de construcții mecanice. Ea se ocupă cu 
reparația utilajului necesar lucrărilor hi
drotehnice și confecționează diverse

construcjii mecanice. Oameni, care pînă 
mai ieri nu știau să mînuiască decît „dar- 
ba” lucrează asfăzi ca sudori sau meca
nici, iar mulji ca strungari, vorbindu-fi cu 
mîndrie îndreptățită' de noua lor ocu- 
pajie.

La Segou am luat cunoștinfă de pre
ocupările tînărului stat în alt domeniu : 
cel al creșterii vitelor și al prelucrării 
produselor lor. Șepfelul țării depășește 
3 milioane de bovine și 12 milioane de 
cornute mici. Construcjiile noi ale ora
șului numără un abator modern și o in- 
stalație frigorifică. O astfel de 
înlăfură în parte greutăjile din 
ceea ce privește prelucrarea și 
cărnii. Tot aici se găsește 
mă de stat unde se fac interesante ex
periențe pentru îmbunăfăfirea soiurilor și 
mărirea produefiei la o serie de plante 
tropicale. Ferma este o veritabilă grădină 
botanică de proporții uriașe unde tinerele 
cadré nationale își verifică și completează 
cunoștințele. însoțitorul ne arată o par
celă cu trestie de zahăr și spune : în
cercăm ' să o adaptăm la condifiile 
noastre.

Ziaristul Bandiougou Doucouré 
spunea că aceste realizări sînt 
zultatul politicii promovate de partidul 
Uniunea sudaneză, partidul de guvernă- 
mîht din Mali, al cărui lider este pre
ședintele Modibo Keita. In documentele 
ultimului congres al acestui partid se 
arată că : „fiind conducătorul și organiza
torul poporului Mali, Uniunea sudaneză 
își propune ca sarcină să-l conducă cît 
se poate de repede pe calea socialismu
lui în condifiile păcii, unității și frăției, 
spre bunăstare și prosperitate". Luînd 
cuvîntul în fafa deputafilor Adunării na
tionale a tării, președintele Modibo Keita 
a arătat că guvernul Republicii Mali va 
merge cu fermitate pe calea decolonia- 
lizării și socialismului, răspunzînd încre
derii și sprijinului p,e care poporul l-a 
acordat cu prilejul recentelor alegeri 
partidului Uniunea, sudaneză.

...Irrțpresia cu care părăsești Republica 
Mali este că această fară trăiește astăzi 
o nouă tinerefe.

Augustin* BUMBAC

insta lație 
trecut în 
exportul 
o fer-

Cu prilejul deschiderii Expoziției naționale de la Lausanne, a 
Ioc un mare {estival al costumelor și obiceiurilor elvețiene. In 

grafie : la parada costumelor
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