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A MATERIILOR PRIME
noilor procedee este 

permanent de practică, 
toleranțe negative tot

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Vineri 11 septembrie 1964

Un obiectiv important al întrecerii

FOLOSIREA GOSPODĂREASCĂ

Consfătuire privind 
negri hibrizi și a

Timp de trei zile s-au desfășurat în 
Lunca Dunării lucrările primei consfă
tuiri republicane de producție privind 
cultura plopilor eur/americani (negri hi
brizi) și a sălciei. Au luat parte 
specialiști ai Ministerului Econo
miei Forestiere, ai unor direcții 
regionale, ai institutelor de cerce
tări, studii și proiectări forestiere, lu
crători ai unor ocoale silvice, precum 
și invitați din partea Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Comitetului de Stat 
al Apelor, Academiei R.P.R., Comite
tului de Stat al Planificării. A partici
pat tov. Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere. Consfătuirea a făcut 
o analiză a lucrărilor de cercetare 
și de producție executate pînă în 
prezent și, pe baza rezultatelor și 
experienței obținute, a stabilit orienta
rea de viitor privind cultura acestor 
specii, repede crescătoare, care în

' -Acultura plopilor 
sălciei

noastră au condiții optime de dez
voltare îndeosebi în Lunca Dunării. 
Au fost prezentate referate și au avut 
loc discuții privind selecția, cultura și 
protecția plopilor și sălciei, precum și 
mecanizarea lucrărilor în plantații.

ASTĂZI PE STADIONUL 

REPUBLICII

încep Jocurile Balcanice 
de atletism

țara

Dezvoltînd experiența dobîndită 
în întrecere, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din fabricile și uzinele 
țării continuă să adauge noi reali
zări celor cu care au cinstit cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei, 
asigurînd prin aceasta condiții favo
rabile îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan pe întregul an și a an
gajamentelor luate. Un obiectiv im
portant al întrecerii, care stă tot mai 
mult în atenția fiecărui colectiv, este 
reducerea prețului de cost al produ
selor — principala cale de sporire a 
acumulărilor necesare dezvoltării în 
ritm susținut a economiei naționale, 
în această privință eforturile sînt 
concentrate în special spre descope
rirea șl punerea în valoare a acelor 
rezerve ale producției care asigură 
utilizârea rațională a materiilor pri
me și a materialelor, acestea avînd 
— în cele mai multe ramuri ale e- 
conomiei naționale — o pondere im
portantă în structura prețului de 
cost. Buna gospodărire a materiilor 
prime și a materialelor creează po
sibilități sporite de a realiza mai 
multe produse, de a obține economii 
și beneficii peste plan.

Datorită extinderii inițiativelor 
valoroase, folosirii eficiente a multi
plelor căi de economisire a mate
riilor prime și a materialelor, nu
meroase cofective de întreprinderi 
au obținut rezultate deosebite. Re
cent, fumaliștii Combinatului side
rurgic Hunedoara au anunțat că 
și-au și îndeplinit angajamentul 
anual, producînd în plus, cu cocs 
economisit, 40 000 tone de fontă. 
Pentru economia națională aceste 
rezultate au o semnificație deose
bită, deoarece sporirea produc
ției de metal creează noi posibilități 
de a construi mai multe mașini și 
utilaje necesare înzestrării cu tehni
ca modernă a tuturor ramurilor in
dustriale.

Grija pentru economisirea mate
riilor prime se manifestă încă din 
faza de proiectare a produselor. In 
industria constructoare de mașini, 
concomitent cu acțiunea de moder
nizare a mașinilor și utilajelor 
fabricate, se întreprind calcule de 
diih'ensionare cît mai precise, pen
tru a reduce consumul de me
tal. La Uzinele „Unirea“ din Cluj, 
prin îmbunătățirea soluției construc
tive a războiului automat de țesut 
bumbac, s-a creat și posibilitatea 
economisirii a 175 kg metal la fie
care război ; greutatea cositoarei 
purtate tip CPM-2,1, fabricată la U- 
zinele „Semănătoarea“, a scăzut cu 
40 la sută față de vechiul tip, prin 
adoptarea unor noi soluții tehnice. 
Asemenea exemple pot fi date din 
numeroase uzine și fabrici. Impor
tant este ca experiența pozitivă do
bîndită de colectivele de întreprin
deri care au obținut rezultate bune 
în economisirea materiilor prime, 
prin reproiectarea și modernizarea 
produselor, să fie larg răspîndită. 
In această acțiune, un cuvînt greu 
au de spus serviciile de concepție. 
Ele au datoria să depună în conti
nuare eforturi pentru găsirea unor 
soluții constructive economice, pen
tru stabilirea unor consumuri speci
fice științifice, reale.

me au promovarea și extinderea 
procedeelor tehnologice modeme. 
Eficacitatea 
confirmată 
Laminînd la
mai multe profile, siderurgiștii de la 
Hunedoara, Reșița, Oțelul Roșu și 
Cîmpia Turzii au economisit în pri
mele 8 luni ale anului peste 4 000 
tone de metal.

Procedeele tehnologice și metode
le avansate sînt larg aplicate și în 
industria ușoară. Colectivul uzinei 
de pielărie și încălțăminte din Cluj, 
folosind procedee moderne de tăbă- 
cire a pieilor, a redus continuu con
sumurile specifice ; aici s-au econo
misit în primele 7 luni ale anului 
39 500 kg piei crude, iar prin croi
rea rațională a materiei prime — 
3 600 m piei fețe și 14 600 kg talpă.

Practica de zi cu zi oferă 
colectivelor din întreprinderi o bo
gată experiență, noi și valoroase ini
țiative, a căror eficacitate este în mă
sură să asigure succese tot mai mari 
în lupta pentru economisirea mate
riilor prime și a materialelor. Ră- 
mîne numai ca ele să 
larg extinse.

Dezbaterile cifrelor 
nul 1965 în ramurile 
din regiuni au scos în evidență că în 
fiecare întreprindere există impor
tante rezerve de reducere a consu
murilor specifice, de economisire a 
materiilor prime. Bunii gospodari 
descoperă aceste rezerve, stabilesc 
măsuri eficace pentru punerea lor 
în valoare. Nu peste tot însă se a- 
cordă suficientă atenție folosirii ma
teriilor prime și a materialelor. Ni
mic nu justifică depășirea consumu
lui specific cu 215 tone de metal la 
Uzinele de vagoane din Arad, în 
primele 7 luni ale anului. Aici exis
tă încă multe capete de profile ră
mase de la debitare, se folosesc ma
teriale supradimensionate, nu există 
o evidență clară în toate secțiile a- 
supra consumului de metal.

Mari posibilități de folosire rațio
nală a resurselor materiale destinate 
producției — ce pot fi puse mai larg 
în valoare — există și în întreprin
derile industriei ușoare și alimen
tare. Se impune ca și în aceste în
treprinderi conducerile administra
tive și organizațiile de partid să-și 
îndrepte în mai mare măsură mun
ca politică în această direcție, să în
suflețească colectivele de muncitori 
și tehnicieni la o activitate de pro
ducție pătrunsă de spirit gospodă
resc.

Experiența întreprinderilor frun
tașe a dovedit că se pot obține rea
lizări însemnate în economisirea șl 
folosirea materiilor prime, concomi
tent cu fabricarea de produse la un 
înalt nivel calitativ. Asigurarea ca
lității superioare a produselor, în 
toate ramurile economiei naționale, 
este șl trebuie să fie în permanență 
obiectivul central al întrecerii socia
liste.

A obține din aceeași cantitate de 
materie primă mai multe produse, 
a folosi pe scară largă înlocuitorii, a 
reduce la maximum procentul de 
deșeuri și rebuturi — sînt sarcini 
importante care trebuie să figureze 
printre obiectivele principale ale în
trecerii socialiste pentru îndeplini
rea planului.
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Modernizarea soseleî 
Brașov-Tg. Mureș

Recent s-au terminat lucrările
modernizare a drumului național Bra- 
șov-Sighișoara-Tg. Mureș a cărui lungi
me este de 172 km. Prin modernizarea 
acestei magistrale s-au creat legături 
corespunzătoare, traficului rutier între 
principalele centre economice și cultu
rale din această parte a țării. In 
curînd constructorii de drumuri vor 
termina modernizarea altor șosele, a că
ror lungime depășește 200 km.

Timp de trei zile, începînd de as
tăzi, pe Stadionul Republicii din Ca
pitală voi’ avea loc întrecerile celei 
de-a XXIII-a ediții a Jocurilor Bal
canice de atletism, la care participă 
sportivi din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Grecia, R.S.F. Iugoslavia, 
Turcia și R. P. Romînă. Această 
amplă competiție sportivă va reuni 
la startul probelor peste 300 de a- 
tleți și atlete.

Bucureștiul, pentru a treia oară găz- 
dă a Jocurilor Balcanice de atletism, 
și-a primit deja oaspeții. După amia
ză, la ora 16,45, va avea loc festivita
tea de deschidere, urmînd ca în con
tinuare sp se desfășoare primele pro
be ale competiției.
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peste hotare, participant la Congresul Inter-330 de specialiști de

fie aplicate și

de plan pe a- 
de producție

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă brigada sondei 400 B din cadrul 
trustului de foraj Moinești a luat 
de curînd inițiativa de a reduce 
prețul de cost, față de deviz, cu cel 
puțin 2 la sută. Pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv brigada de la son- 
da 400 B și-a propus să micșoneze 
timpul neproductiv cu cel puțin1- 10 
la sută, timpul necesar reparațiilor 
sub 3 la sută, cel consumat cu’în
treruperile neprevăzute sub 4 la 
sută din timpul calendaristic și, cu 
2 la sută consumul de materiale. De 
asemenea, ea s-a angajat să 'spo
rească viteza de foraj cu cel puțin 
2 la sută față de prevederi. După 
o lună bilanțul este rodnic. Colecti
vul de aici a reușit să realizeze 
obiectivele întrecerii, obținînd o vi
teză de foraj de peste 600 metri gra- 
nic lună, față de 457 cît era planifi
cat și 400 000 lei economii peste 
plan. în fotografie : cîțiva membri 
ai brigăzii discută deșpre mersül 
lucrărilor.

Cu planul pe 9 luni
îndeplinit

PLOIEȘTI. — Colectivul exploată
rii de sare Slănic, regiunea Ploiești, 
cea mai mare unitate de acest 
fel din țară, și-a realizat cu 22 de 
zile mai devreme sarcinile de plan 
pe primele 9 luni ale anului. Can
titatea de sare de bună calitate li
vrată în plus beneficiarilor este de 
41 000 tone. In această perioadă de 
timp productivitatea muncii a sporit 
cu 4,9 la sută și s-au realizat eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost, care depășesc cu mult anga
jamentul anual.

Un rol de primă însemnătate în 
folosirea rațională a materiilor prl-
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Do la începutul anului șl pînă în prezent, colectivul Filaturii romînești 
de bumbac din Capitală a economisit 61 tone de bumbac puf, din care 
se pot fabrica 51 000 kg fire sau 510 000 mp țesături. In fotografie: lng. Ion 
Dobromlr, șeful atelierului ringuri — unitatea a Il-a — discută cu ajutorul 
de maistru Ilinca Stoica și filatoarea Eugenia Simionescu despre calitatea 

produselor
Foto : Gh. Vln|il&

Serile „Prietenii filmului
Asociația cineaștilor din R. P. Ro

mînă și Arhiva Națională de Filme 
vor relua, începînd de la 15 septem
brie, serile „Prietenii filmului“. Progra
mul unei seri este alcătuit din două 
filme artistice de lung metraj și unul 
de scurt metraj. Spectacolele vor fi 
prezentate în sala Cinemateca (cinema
tograful „Carpați“ — Bulevardul Ma- 
gheru 29) în zilele de marți, joi, vi
neri, sîmbătă, duminică, începînd de 
la orele 19. Abonamentele vor fi eli
berate de Asociația cineaștilor cu sediul 
în Bd. 6 Martie nr. 65, începînd de 
sîmbătă 12 septembrie între orele 
8,30—14,30.

Ieri,
național de știința soiului care s-a încheiat miercuri, au pornit tn excursii 
științiiice prin țară. In timpul acestor excursii, organizate pe trei trasee 
care trec prin majoritatea regiunilor, oaspeții vor avea posibilitatea de 
a cunoaște tipurile caracteristice de soluri din țara noastră. Ei vor vizita 
stațiuni experimentale, gospodării agricole de stat șl colective, precum 
și diferite obiective industriale importante, instituții de cultură șl artă, 
monumente istorice, localități turistice etc. In fotografie : înainte de 

plecare in excursie

dei, Joost Bernard van Rij-

A MINISTRULUI OLANDEI

C.C. al

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală. venind de la Sofia, delegația 
de partid și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al
P.M.R., care, la invitația C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului, Adunării Populare .și Consi
liului de Miniștri al R'. P. Bulgaria, 
a participat la manifestările prile
juite de cea de-a 20-a aniversare a 
eliberării Bulgariei de sub jugul 
fascist. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Tuzu, 
ședințe al Consiliului de

vicepre- 
Miniștri,

*
SOFIA. Joi, delegația de 

de stat a R. P. Romîne a 
combinatul metalurgic „Kremikovți’ 
și gospodăria agricolă cooperativă 
de muncă de lîngă Botevgrad.

în seara aceleiași zile, delegația 
a plecat spre București. La aero
drom delegația a fost condusă de 
general de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghi Kuli- 
șev, vicepreședinte al Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulgaria, 
Dimo Dicev, șeful secției de politică

partid și 
vizitat«

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

general 
membru 
al ministrului forțelor
Ioan Beldean, " ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Bulgaria.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ce-aușescu, Dumi
tru Coliu,. Ștefan Voitec, de membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului R. P. Romîne.

Au fost de
R. P. Bulgaria 
ghi Bogdanov, 
sadei.

locotenent 
al C.C. al

Mihai Burcă,
P.M.R., adjunct 

armate, și

față ambasadorul 
la București, Gheor- 
și membri ai amba-

★

și relații internaționale a 
al P. C. B., Ivan Bașev, 

afacerilor externe, con-.

externă
C. C. 
ministrul _____ 7
ducători ai unor organizații politice 
și de masă, ziariști bulgari și cores
pondenți ai presei străine. Erau de 
față șefii și membrii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Sofia.

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

CONGRESUL INTERNATIONAL
DE ȘTIINȚA SOLULU

Una din cele mai mari și mai im
portante manifestări științifice care 
au avut loc în țara noastră — cel 
de-al VlII-lea Congres internațio
nal de știința solului — și-a desfășu
rat lucrările în București în marea 
sală a Palatului Republicii și la Pa
latul Marii Adunări Naționale, în
tre 31 august și 9 septembrie.

Republica Populară Romînă a fost 
aleasă pentru această manifestare, 
la Congresul de la Madison, cu 4 
ani în urmă, cu acordul guvernului 
nostru, în competițiune cu alte țări, 
care ar fi dorit să aibă această onoa
re și să-și asume această sarcină. 
Alegerea nu a fost întîmplătoare.

într-adevăr, țara noastră este una 
din cele mai indicate pentru această 
alegere, deoarece nicăieri nu se gă
sesc condiții așa de favorabile pen
tru studiul solului ca la noi. Romî- 
nia se află în zona de interfe
rență a climatului vest-european cu 
cel est-european și cu cel medite
ranean. Zonele de altitudine și de 
Vegetație se succed de la stepa de 
pe malul mării, pînă la culmile Car- 
paților. Rocile mamă sînt și ele foar
te diferite. în aceste condiții, pe un 
teritoriu relativ restrîns, s-au for
mat toate tipurile și subtipurile de 
sol din marea zonă a climei tempe
rate, iar studiul comparativ al ge
nezei și al însușirilor acestor tipuri 
și subtipuri de sol e mult ușurat.

Țara noastră e apreciată și ca una 
din țările care a adus și aduce o 
contribuție substanțială la dezvolta
rea științei solului. întemeietorii 
științei moderne a solului sînt V. V. 
Dokuceaev în Rusia, E. W. Hilgard 
în California, E. Ramann în Germa
nia. Dar și aportul oamenilor noștri 
de știință a fost apreciat la justa sa 
valoare. încă din mijlocul secolului 
al XIX-lea, agronomi, în special Ion 
Ionescu de la Brad, și apoi agro- 
chimiști s-au ocupat de solul țării 
din punct de vedere al stării lui de 
fertilitate și al însușirilor agrochi- 
mice. Inginerul M. Drăghlceanu a

de acad. G. lonescu-ȘIȘEȘTI

publicat în 1885 o lucrare despre so
lurile din fostul district Mehedinți. 
El este primul romîn, și poate pri
mul străin, care a luat contact cu 
doctrina naturalistă despre sol. 
După el, G. Munteanu-Murgoci, 
geolog minerolog, pedolog, a publi
cat în aceste ramuri ale științei lu
crări remarcabile.

In 1924, la conferința de la Roma 
s-a întemeiat Asociația internaționa
lă de știința solului și s-a hotărît ți
nerea de congrese internaționale din 
4 în 4 ani. S-au ținut pînă acum 7 
congrese în diferite centre științifi
ce din lume: la Washington, la Mos
cova, la Oxford și în alte centre. An- 
tepenultimul s-a ținut la Paris, iar 
ultimul la Madison (S.U.A.), Cînd 
s-a hotărît organizarea celui de-al 
VlII-lea Congres la București. Se 
cunoștea contribuția oamenilor noștri 
de știință pe plan internațional. Or
ganizarea .Congresului al VlII-lea de 
știința solului în București trebuia 
să corespundă așteptărilor. S-au pus 
în mișcare membrii tinerei Socie
tăți romîne de știința solului, s-a 
constituit un comitet de organizare. 
Pregătirea lucrărilor științifice, citi
rea și selectarea rapoartelor și co
municărilor, revizuirea rezumatelor 
și traducerea lor în cele 3 limbi ofi
ciale, tipărirea lor la timp, redac
tarea și tipărirea ghidurilor știin
țifice ale excursiilor, întocmirea și 
tipărirea unui dicționar tehnic, pre
gătirea traducătorilor care au lucrat 
înainte și în timpul congresului — 
toate aceste sarcini au fost îndepli
nite de vicepreședinții romîni și de 
secretarii romîni ai celor 7 comisii 
în care este împărțită Asociația in
ternațională a științei solului: 1) Co
misia de fizica solului; 2) de chimia 
solului; 3) de biologia solului; 4) de 
fertilitatea solului și nutriția plan
telor; 5) de geneza, clasificația și

Președintele Consiliului de Mi- de prezentare pe ministrul Olan- 
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi în audiență protocolară sewijk.

La Geneva a avut loc o nouă șe
dință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, în cadrul căreia 
au fost dezbătute problema încheie
rii unui pact de neagresiune între 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele participante la 
N.A.T.O. și problema retragerii tru
pelor de pe teritorii străine. (Cuvîn- 
tarea reprezentantului R. P. Romine 
în pag. IV-a).

Conferința miniștrilor afacerilor 
externe oi țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane au adop
tat textul unei rezoluții finale în le
gătură cu situația din Congo și o 
rezoluție separată asupra Rhode- 
siei de sud. (Amănunte în pag. IV-a).

Consiliul de Securitate s-a întru
nit în după-amiaza zilei de 9 sep
tembrie în legătură cu litigiul din
tre Indonezia și Federația Malayeză.

Honduras- Ca răspuns la scrisoa
rea deschisă adresată șefului juntei 
militare din Honduras de un grup 
de rude ale deținuților politici care 
au cerut promulgarea unei amnistii 
urgente, ■ autoritățile din această 
țară au hotărît ca toți semnatarii 
scrisorii să fie expulzați din țară.

La Bagdad a fost descoperit un 
nou complot antiguvernamental.

Ar trebui să menționez numele 
unui număr mare de savanți, de a- 
cademicieni, de profesori și specia
liști care au participat la congres, dar 
lista lor ar fi prea lungă. Voi men
ționa doar cîțiva din diferite țări, 
cu scuza de a nu fi putut menționa 
pe toți cei care merită a fi cunos- 
cuți de lumea științifică romîneas- 
că. Participanții vor completa sin
guri numele oamenilor iluștri care 
au luat parte la Congres. Au parti
cipat prof. R. Bradfield de la Uni
versitatea Cornell Ithaca — New 
York, președintele anterior al Aso
ciației internaționale a științei solu
lui și actual membru în Comitetul 
ei executiv ; prof. dr. F. A. van 
Baren, secretar general permanent 
al Asociației, directorul Institutului 
de soluri tropicale din Amsterdam ; 
profesor dr. R. M. Hagan, de la U-. 
niversitatea din California, pre
ședintele comisiei de tehnologia so
lului ; dr. L. D. Baver, directorul 
Stațiunii experimentale din Hawai, 
președintele- Comisiei de fizica solu
lui. Din Japonia au. participat prof, 
dr. T. Sudo, președintele comisiei de 
mineralogie și prof. dr. Y. Ishizuka, 
vicepreședinte al Comisiei de ferti
litate. Din U.R.S.S. au participat

cartografia solurilor; 6) de tehnolo
gia solului (îmbunătățiri funciare, 
irigație, lupta cu eroziunea etc.); 7) 
de mineralogia solului.

Conducătorii țării noastre, apre
ciind importanța științifică și prac
tică a acestui congres, au dat un 
sprijin nelimitat organizării congre
sului. Sprijin nelimitat au dat Co
mitetul’ Central al Partidului, Con
siliul de Stat, guvernul, Consiliul 
Superior al Agriculturii, Academia 
Republicii Populare Romîne, Comi
tetul geologic, Ministerul Economiei 
Forestiere, Comitetul de stat al a- 
pelor, Comitetul executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei și Oficiul 
Național de Turism „Carpați".

Congresul a reușit în mod strălu
cit, spre marea admirație a tuturor 
participanților. Au fost peste 1200 
de participant (mulți cu soțiile) din acad. prof. E. N. Mișustin, de la In- 
toat.e continentele și aproape din 
toate țările lumii : academicieni, 
profesori, directori de institute, șefi 
de laboratoare și de stațiuni, doctori 
în științe, cercetători cu mare expe
riență. Foarte mulți din cei mențio
nați sînt oameni de știință de repu
tație mondială. A fost reprezentată 
organizația U.N.E.S.C.O. prin aca
demicianul A. V. Kovda, însoțit de 
un grup de colaboratori, precum și 
organizația F.A.O. prin dr. Luis 
Bramao, șeful Biroului de resurse 
mondiale ale solului și coordonato
rul hărții mondiale a solurilor, M. L. 
Dewan și R. Dudal, specialiști în 
știința solului. Prezența reprezen
tanților de la U.N.E.S.C.O. și F.A.O. 
este în legătură cu inițiativa celor 
două foruri ale Organizației Națiu
nilor Unite de a întocmi o hartă a 
solurilor de pe tot globul, lucrare 
care a fost dezbătută la Congres.

Importanța considerabilă a celui 
de-al VIII-a Congres internațional 
de știința solului se învederează nu 
numai prin marele număr de parti- 
cipanți, dar mai ales prin marea lor 
autoritate științifică.

stitutul de microbiologie din Mos
cova, vicepreședinte al Comisiei de 
biologie, prof. E. S. Lobova de la In
stitutul de pedologie din Moscova, 
vicepreședinte al Comisiei de gene
ză, clasificație și cartografie precum 
și alți academicieni și profesori : 
I. A. Antipov-Karataev, prof. A. V. 
Peterburgski, precum și academi
cianul 
zidat, 
zionul 
triției 
holismul lor“. Din Franța au parti
cipat prof. G. Aubert, președintele 
Comisiei de geneză, 
cartografie, dr. G.

A. L. Kursanov, care a pre- 
în cadrul congresului simpo- 
,,Probleme biochimice ale nu- 
plantelor în raport cu mcta-

clasificație și 
Bărbier de la 

Stațiunea centrală de agronomie 
Versailles, fost președinte al 

de chimie, prof. dr. R. 
președintele centrului

din 
comisiei 
Braconnier, 
internațional pentru cooperarea în 
experimentarea 
ții. Din Anglia 
John Russell și 
cercetători de la 
Rothamsted. Din

agricolă, și al- 
— prof. Walter 

un mare grup de 
renumita stațiune 
Danemarca — dr.

(Continuare în pag. III-a)

Mai mulți conducători ai partidului 
Baas din Irak, printre care și fostul 
prim ministru Bakr, au fost arestați. 
(Amănunte în pagina 4-a).

La Montevideo continuă demon
strațiile șl mitingurile de protest îm
potriva hotărîrii Consiliului național 
guvernamental al Republicii Uru
guay care, urmînd indicațiile recen
tei conferințe O.S.A., a rupt rela
țiile diplomatice cu Cuba.

INSTANTANEE

Discuri 
căutate

Te așezi într-un fotoliu comod. 
Minusculele difuzoare montate 
în interiorul brațelor laterale îți 
atrag atenția abia cînd încep 
transmită muzică.

Și atunci vasta încăpere 
pereți de sticlă capătă parcă 
dimensiuni. Triluri repezi 
vioaie ivite dintr-o vioară nevă
zută îți evocă zborul către cer al 
ciocîrliei. O taragotă lentă into
nează un cîntec vechi, cu into
nații aparte, iar un taraf sprin
ten, punctat de sunetele unui 
țambal, răsună cu atîta vigoare 
incit ai impresia că în apropie
re s-a încins o horă adevărată.

...Am poposit la standul de mu
zică populară romînească al ma
gazinului „Muzica" de pe Calea 
Victoriei din București. Standul 
este vizitat de un numeros public.

— Solicitanții sînt atrași — ne 
spune tovarășa de la pupitrul de 
comandă al combinei muzi
cale — de frumusețea melodii
lor noastre populare — de 
la doine la romanțe și muzica 
instrumentală. Și oaspeții de 
peste hotare sînt cuceriți de vi
vacitatea, dragostea de viață, bo
găția muzicală ă melodiilor 
populare romînești, pe care an
samblurile noastre artistice le-au 
făcut cunoscute în străinătate.

Interlocutoarea ne indică dis
curile ca.re sînt îndeosebi solici
tate de ' oaspeți : „Ciocîrlia“ are 
mulți, admiratori ca și „Perini- 
ța", discurile cu caracter antolo
gic, recitalurile lui Grigoraș Di- 
nicu sau ale Măriei Tănase. ^Nor
dicii" — ne spune, vînzătoarea — 
preferă melodiile vii, săltărețe, 
cîntate la cimpoi sau taragotă ; 
italienii, , cîntece „pe lung"-; în 
execuție vocală ; oaspeții francezi 
cer cu preferința. discuri de ale 
Măriei Tănase.

Lîngă standul amintit al muzi
cii populare mai există încă 
două, asemănătoare ca aspect și 
dotare : unul pentru discuri de 
muzică ușoară, celălalt pentru 
muzică simfonică și de camera. 
Un raion anume amenajat des
face instrumente .muzicale, iar 
spațiul de la etaj al magazinului 
e dedicat tipăriturilor de specia
litate. Sala de audiții e destinată 
inițierii, prin conferințe, întîlniri 
cu interpreți sau muzicologi a 
publicului larg. Și aici — insta
lații pentru audiții obișnuite și 
stereofonice, materiale pentru 
anihilarea zgomotelor nemuzica
le. Și aici, în fața unor oaspeți 
veniți de la sute și mii de kilo
metri să ne cunoască țara, se 
înalță, pe trilurile unor viori ne
văzute, „Ciocîrlia" noastră, in- 
tonînd unul din cele mai minu
nate imnuri din cite se cunosc 
pe pămînt, închinate bucuriei, 
dragostei de viață.

Vasile NICOROVICI

să

cu 
noi

?»
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Puncte de vedere^ ARHITECTURĂ ȘI URBANISTICĂ
In cadrul rubricii „Arhitec-

tură și urbanistică", apărută
în ultimele luni în ziarul „Sein-
teia", o serie de arhitecți, pro-
iectanți, ingineri constructori și
alți specialiști și-au exprimat
punctul de vedere asupra con-
cepției și arhitecturii construe-
țiilor de locuințe — probleme
cărora partidul și guvernul le
acordă o deosebită atenție. Ei
au subliniat succesele însem-
nate obținute în acest dome-
niu, menționlnd că în țara noa-
stră s-a născut o adevărată
știință a urbanismului, a siste-
matizării moderne — șiiință
care este tot mai mult însușită
de arhitecții noștri. O dovadă
à acestui lucru o constituie nU-
meroasele ansambluri și car-
tiere construite în ultimii ani
în aproape toate orașele țării.
Scoțînd la iveală unele defi-
ciențe care mai există, pârtiei-
panții la discuția organizată de
ziarul nostru pe problemele de
arhitectură și urbanistică și-au
spus părerea în privința efor-
turilor ce se cer făcute în con-
tinuare pentru ca noilor an-
sambluri și cartiere să li se a-
sigure o mai mare varietate
arhitectonică, pentru folosirea
și dezvoltarea continuă a tra-
dițiilor arhitecturii românești, 
pentru generalizarea experien-
țel înaintate proprii și a altor
țări.

Asa cum de altfel au ținut
să sublinieze mUlțt participant
la discuții, părerile exprimate,
sugestiile și propunerile pre-
țioase făcute în articolele pu-
blicate sînt de un real folos
pentru activitatea arhitecților
și proiectanților noștri. Ele
merită toată atenția din partea
organelor în drept — Comite-
tul de Stat pentru Construcții,
Arhitectură și Sistematizare,
Uniunea Artiștilor Plastici, in-
stitutele de proiectări — ehe-
mate să le studieze și să sinte-
tizeze ceea ce e valoros în ve-
der ea aplicării în practică.

tn încheierea discuțiilor pri- 
vind probleniele arhitecturii Și
urbanisticii construcțiilor de
locuințe își spun părerea în
rîndurile de față și alți specia-
liști.

Redacția „Scînteii“ adresea- 
ză calde mulțumiri tuturor ce-
lor care au colaborat la această
dezbatere.

Din preocupările D.S.A.P.C. Crișana
Colaborare rodnică
între proiectanți

Ca arhitect tînăr, abia ieșit de pe 
băncile facultății, primul proiect în
seamnă un examen de admitere în 
complexitatea lucrărilor de proiec
tare. Examenul devine însă mai ușor 
cu cît colaborarea dintre arhitect, 
proiectant și constructor, dintre toți 
cei care contribuie la succesul unui 
ansamblu urbanistic, este mai strîn
să. Această colaborare și-a dovedit 
pe deplin eficacitatea și la Oradea. 
Piața București formează una din 
cele mai reprezentative complexe 
de locuințe date în folosință' în 
acest oraș. Compoziția arhitectu- 
ral-urbanistică a acestui ansam
blu, a dotărilor comerciale și so- 
cial-culturale, cît și amenajarea 
Pieții Gării sînt apreciate. Aici- 
și-au spus cuvîntul eforturile de
puse în comun de proiectant și 
constructor, colaborarea lor perma
nentă. In cadrul acestui ansamblu 
a fost prevăzut și un centru stoma
tologic pentru deservirea locatarilor 
de aici și din cartierele învecinate, 
care se compune din 10 cabinete 
stomatologice, laboratoare și anexe. 
Amplasarea acestui obiectiv s-a fă
cut în zona verde a cartierului și

și constructori
are legătură cu parcul existent în 
imediata apropiere. El a fost studiat 
împreună cu cadre de specialitate și 
apoi proiectat în așa fel încît să co
respundă tuturor cerințelor funcțio
nale și tehnicii medicale moderne. 
Plastica arhitecturală a construc
ției se caracterizează prin sim
plitate, prin folosirea corespunzătoa
re a elementelor constructive și a 
materialelor. In vederea reducerii 
prețului de cost al construcției, pro
iectantul, în strînsă colaborare cu

constructorul, a căutat să- înlocuias
că materialele clasice cu materiale 
noi și ieftine: pardoseli PVC, placa
je interioare de sticlă colorată, pla
caje exterioare de ceramică etc. De
sigur, în activitatea noastră de vii
tor, în întărirea colaborării cu con
structorul avem încă multe de fă
cut. Strînsa legătură cu terenul, cu 
cei care aplică proiectele ne va 
duce la găsirea unor noi soluții și 
metode pentru realizarea unor an
sambluri arhitectonice moderne, va
riate și plăcute. Acest lucru ar tre
bui să ne călăuzească în și mai mare 
măsură în activitatea pe care o des
fășurăm.

Ion TRIPA
arhitect-proiectant

Probleme noi în structura spațială
a construcțiilor

Punctele de vedere exprimate de 
specialiști în articolele publicate la 
rubrica „Arhitectură și urbanistică“ 
ne-au fost de un real folos în îmbu
nătățirea activității noastre.

In cadrul noilor ansambluri de 
locuințe din orașul Oradea proiec- 
tanții și ărhîtecții noștri au avut 
de rezolvat în ultimul timp impor-

Punctele 
specialiști 
rubrica

de rezolvat în

Azi pe machetă, în curind pe teren (Un nou ansamblu 
Oradea)

de

avut
timp impor-

locuințe la

tante problème de arhitectură și 
urbanistică. Principiul de bază care 
a stat la sistematizarea zonei de vest 
a orașului a fost considerarea ei ca 
un viitor ansamblu de locuințe, al
cătuit din microraioane prevăzute 
cu dotârilé de necesitate permanen
tă și ocazională. în această zonă a 
orașului urmează să se construias
că, numai pînă în anul 1965, pesté 
2200 apartamente.

In soluționarea urbanistică a aces
tui ansamblu de locuințe s-a ținut 
seama și de valorificarea șoselei in
ternaționale ce străbate această por
țiune a orașului. S-a studiat și posi
bilitatea folosirii unor noi principii 
de structură spațială a construcțiilor, 
astfel ca ele să exprime în mod ve
ridic destinația funcțională, soluțiile 
tehnico-constructive și estetice, prin 
încadrarea armonioasă a acestora în 
caracterul peisajului local. In ca
drul acestui ansamblu s-a înlocuit 
principiul: „Spații verzi printre clă
diri“ cu acela de „Clădiri printre 
spații verzi“ — lucru exprimat și 
de alți arhitecți în articolele lor. 
Consider că acèst lucru va trebui să 
ne preocupe mai mult. în sistemati
zarea teritoriului s-a dat o mare a- 
tenție și rezolvării problemei circu
lației, reducerii la maximum a tran
sportului prin centru. în acest scop 
s-au proiectat magistrale inelare de 
descongestionare, prin crearea unor 
artere care să permită traversarea 
lor la diferite nivele. O dată cu a- 
menajarea Crișului Repede, pe por
țiunea aflată în studiu de sistemati
zare, se va pune în valoare și acest 
element natural, realizîndu-se o zonă 
plăcută ca ambianță, precum și ca 
loc de odihnă și agrement.

Arh- loan REGMAN
Șeful atelierului 
de sistematizare

și arhitectura peisageră
Fără discuție, problema principală- 

care se pune în prezent în fața arhitec- 
ților este găsirea celor mai judicioase 
soluții pentru asigurarea calității, diver
sității și varietății construcțiilor. N-ar fi 
însă lipsit de interes să discutăm și des
pre unele probleme de urbanistică care, 
deși au o importanță secundară, au ro
lul lor în realizarea ideii arhitecturale.

O soluție menită 
hitectură peisageră 
dernă și frumoasă - 
mea, folosirea în 
gardurilor vii. Ele prezintă multe avan
taje. De aceea, găsesc necesar să se

să asigure o ar
și urbanistică, mo- 
esfe, după părerea 

mai mare măsură a

sfudieze această problemă mai ales în 
ansamblurile și cartierele noi, în zonele 
industriale ce se creează. Ar trebui ca 
această problemă să preocupe înde
aproape pe toți proiectanții și arhitecții, 
astfel ca la elaborarea viitoarelor proiec
te de cartiere și obiective industriale să 
se prevadă în vegefafia spațiilor verzi 
și garduri vii. în acest fel se asigură ar
monizarea și deci înfrumusețarea noi
lor edificii ce se creează pretutindeni ; 
ele devin locuri agreabile pentru muncă 
și odihnă, adevărate centre de atracjie 
pentru vizitatori.

Gardurile existente în prezent, din pia- 
fră, scîndură, beton, pămînt, fier, etc. au 
în cele mai multe cazuri rolul de deli
mitare și protecție. în schimb, gardurile 
vii au încă un rol — estetic. Prin vege
tația lor rețin praful, micșorează zgomo
tul, oxigenează aerul. După părerea mea, 
ar fi bine ca în sistematizarea noilor ora
șe sistemul gardurilor vii să fie adoptat 
cu precădere, iar în planurile de viitor 
să se prevadă spatii verzi, diferite locuri 
de odihnă, locuri de joacă pentru copii, 
terenuri de sport etc. delimitate fiecare 
cu garduri vii, cit mai estetice. Utilizarea 
cît mai judicioasă a acestora con
tribuie la crearea unor ansambluri atră
gătoare prin îmbinarea mijloacelor arhi
tecturii peisagistice cu arta și tehnica 
nouă în construcții.

Cum pot fi categorisite gardurile vii 
și ce tipuri se pot crea ? Specialiștii pei- 
sagiști împart gardurile vii în mai multe 
categorii, după importanta lor, mărime, 
natura obiectivului de împrejmuit și 
după scopul urmărit. După scop, se pot 
crea ! garduri vii de apărare, protecție 
și delimitare și garduri de ornament și 
mascare. Ca înălțime, pot varia, în 
raport cu necesitatea locală, de la cele 
pitice de 0,15 m (gen borduri) pînă la 
cele înalte de 2,5 m.

Categorisirea de mai sus este nece
sară, deoarece în raport cu natura și fe
lul obiectivului de împrejmuit se aleg 
și speciile respective. Gardurile vii de 
apărare, protecție și delimitare sînt foar
te mult utilizate în arhitectura peisag;s-

tică la spatiile verzi, parcurile de cul
tură și odihnă. Ele au un efect mult 
mai mare cînd sînt create din specii care 
rămîn și iarna verzi, cum ar fi cele fă
cute din molid, thuya, fisa, buxus etc. 
Un exemplu bun ni-| oferă litoralul, unde 
s-au realizat sute de metri liniari de 
astfel de garduri vii, atît la spațiile verzi 
create, cît și în jurul caselor de odihnă, 
blocurilor și restaurantelor. Ele dau lito
ralului o notă de estetică nouă, un as
pect plăcut. Recent, la Constanta, pe ar
tera principală, au fost înlocuite gardu
rile vechi de scîndură, zid și fier cu gar
duri create din thuya, îmbinînd armonios 
arhitectura noilor construcjii cu mediul 
înconjurător.

Proiectarea gardurilor vii în arhitec
tura peisagistică se impune, după păre
rea mea, ca un obiectiv principal. As
tăzi, cînd se construiește tot mai mult, 
proiectantul și executantul sînt chemăji 
să urmărească crearea unor clădiri și an
sambluri arhitectonice armonioase și fru
moase, unde să se îmbine cît mai per
fect arhitectura construcfiilor cu cea pei
sageră.

Din punct de vedere economic, gardu
rile vii sînt mai indicate, lată un calcul 
sumar de deviz. Costul manoperei și al' 
materialului pentru înființarea a 100 m 
gard viu de 1,50 m înălțime, plantat cu 
fufe de arbuști cu interdistanfa de 30 
cm, este mai redus cu 774 lei față de 
unul asemănător executat din scîndură. 
Avantaje prezintă gardurile vii și în ce 
privește întreținerea, cheltuielile fiind 
mult mai mici. Un calcul economic 
similar făcut la gardurile din piatră, be
ton sau fier arată că prețul lor de cost 
este mai mare cu 25—65 la sută față de 
cel al gardurilor vii.

Din aceste comparații rezultă că gar
durile vii sînt eficiente și din punct 
de vedere economic, ele permițînd în
locuirea materialului lemnos sau de altă 
natură, care 
puri.

NE SCRIU

CORESPONDENȚII 

VOLUNTARI

In pădurile 
Sebeșului

Pădurile de brazi, molizi, fagi șl 
goruni din raionul Sebeș se întind 
pe o suprafață de peste 65 000 de 
hectare. In trecut, aceste păduri au 
fost exploatate nemilos. Întinderi 
mari rămâneau neplantate zeci de 
ani.

Gospodărirea marii bogății natu
rale pe care o constituie pădurile 
din partea locului se face astăzi 
chibzuit, folosindu-se în acest scop 
metode noi, științifice. Acțiunea de 
refacere a fondului forestier a înce
put cu împădurirea unei suprafețe 
de 13 299 de hectare. Suprafața pe
pinierelor silvice a fost mărită la 45 
de hectare. In cadrul a zece perime
tre, cu o suprafață de 1445 ha, s-au 
executat lucrări de combatere a ero
ziunii solului și de punere în va
loare a suprafețelor neproductive.

In trecut, cel mai mare bazin fo
restier din Valea Sebeșului era stră
bătut de un singur drum, impracti
cabil din toamnă și pînă primăvara. 
Construirea drumurilor de acces în
lesnește acum atît exploatarea par
chetelor îndepărtate, cit și lucrările 
de refacere a pădurii. In complexul 
forestier al raionului s-au construit 
drumuri auto pe o distanță de 70 de 
kilometri, iar pînă la sfîrșitul șesena- 
lului se vor da în folosință alte dru
muri în lungime totală de 115 kilo
metri. în felul acesta se va ajunge 
lesne la pădurile înainte izolate din 
punctele Dobra, Bistro, Tonea- 
Recea.

Munca este, într-o măsură tot mai 
mare, mecanizată. La doborît și 
secționat se folosesc 50 fierăstraie 
mecanice; la scos-apropiat peste 50 
la sută din masa lemnoasă e trans
portată cu funicularele. Se desfășoară 
o muncă susținută pentru mecaniza
rea lucrărilor de încărcat-descărcat. 
La depozitul din Miercurea, după 
executarea racordului electric, va 
lucra un încărcător mecanic.

Muncitorii forestieri din raion se 
ocupă cu pricepere de îngrijirea și 
exploatarea rațională a pădurilor.

Remus NÀSTASE 
secretarul organizației 
de bază P.M.R. I. F. Sebeș

E gata cartierul ?
In cartierul muncitoresc situat 

în apropierea gării din Făgăraș 
s-au construit în ultimii ani 18 
blocuri mari, frumoase. Cînd 
ne-am mutat în noile aparta
mente am crezut că în scurtă vre
me se vor deschide unități comer
ciale și de deservire, că se vor a- 
menaja străzile. Dar nu s-a în- 

t tîmplat așa. Magazinul de produ
se alimentare se află și acum 
în fosta magazie de materiale 
a șantierului; In condiții asemănă
toare funcționează și unitatea nr. 
7 de desfacere a legumelor și 
fructelor. Un chioșc pentru des
facerea pîinii încă nu s-a ame
najat. De aceea trebuie să mer
gem pentru cumpărături în alte 
cartiere ale orașului.

Una din principalele căi de ac
ces spre noul cartier este strada 
Parcului, care duce la stadion. Cu 
vreo doi ani în urmă s-au făcut 
pe această stradă lucrări de cana
lizare. Dar nici pînă azi n-a fost 
pavată.

Să fi uitat sfatul popular oră
șenesc că într-un nou cartier de 
locuințe trebuie să se asigure și 
posibilități de aprovizionare a ce
tățenilor, să se termine lucrările 
de amenajare ?

Un grup de locatari

Pe ecranele

cinematografelor

fe film
To nit za

Dedicînd un film arfei lui Tonifza, stu
dioul „Al. Sahia” aduce un legitim oma
giu pictorului și desenatorului care a re
unit, într-o expresie originală, delicate
țea poeziei și vehemența protestului so
cial. întemeiat pe reflecțiile lui Țonitza, 
pe notațiile ce defineau emoționant ros
tul creației sale, comentariul filmului sta
bilește acele coordonate ale gîndirii artis
tului care explică pasiunea pentru temele 
majore ale vieții, participarea avîntală la 
lupta pentru împlinirea „unui ideal de 
frumusețe și de dreptate".

Pe bună dreptate regia (Paul Barbănea- 
gră, consultant Petru Comarnescu) a rele
vat legătura puternică dintre epoca fră- 
mîntată în care a trăit Tonifza și creația 
artistului, străbătută de avînturi și de în
durerările „unei lumi care-și caută drumul 
spre un viitor senin", cum scria piciorul. 
Secvențele de la începutul filmului (ope
rator Sergiu Huzum), Intr-un montaj dina
mic, sugerează aria de inspirație a unei 
arie dedicate năzuințelor scumpe ale oa
menilor. Deși, sub acest raport, o atenție 
mai mare acordată graficii publicistice ar 
fi avut darul să contureze mai precis pro
filul artistului cetățean. Activitatea lui To
nitza din perioada 1911—1925 nu poate 
fi discutată fără referiri substanțiale la a- 
titudinea net protestatară, concretizată în 
desene ce completează sugestiv imaginea 
pictorului, desene inspirate din du
rerile lumii sărmane, acea „durere a a- 
nonimilor și obijduiților" despre care vor
bea Tonifza însuși și la care se referă 
și filmul. Regizorul și operatorul au știut

să sublinieze cu inventivitate filiația din
tre Tonifza și maestrul său : dramaticul 
autoportret „Un zugrav" al lui Luchian, 
fotografiat de aproape, se estompează la 
un moment dat, în locul său apărînd cele
brul autoportret din 1923 al lui Tonifza, 
cu privirea sa fascinantă. Ochii- aceștia 
scrutători, consumați parcă de o vîlvătaie 
lăuntrică, larg deschiși asupra lumii, pri
lejuiesc operatorului cîteva reveniri su
gestive. Un comentariu întemeiat pe 
mărturiile pictorului, lumea văzută parcă 
în permanență prin ochii lui, iată o îm
binare justificată a textului și a imaginii. 
Numai că, de la un moment, unitatea 
aceasta se destramă, imaginea pare brus
cată. Culorile lui Tonifza încep să lune
ce, să se învîrtejească într-un joc 
amețitor, care nu slujește filmului. 
Pe ecran explodează pete albe, 
urmate de altele negre, cercuri da 
lumină se măresc și se micșorează obo
sitor, aparatul revine obsedant la roșul 
unor maci pe care-l vrea comentariu la 
tematica socială cuprinsă în opera Iul 
Tonifza. Încît, pînă la urmă, ai impresia 
că filmul devine un simplu pretext pen
tru niște procedee tehnice, uneori inge
nioase, e drept, dar care fac ca imaginea 
operei lui Tonitza să devină prea puțin 
pregnantă, să se destrame. Rolul edu
cativ al peliculei se pierde, filmul (în
deosebi cînd încearcă să pătrundă în in
timitatea procesului de creație al picto
rului) se înțelege greu.

Studioul „Al Sahia" a înscris, nu de 
mult, o reușită în domeniul filmului de 
artă plastică prin pelicula consacrată 
creației lui A. Jiquidi. De data aceasta, 
se pare că generozitatea unei teme cum 
e cea oferită de creația lui Tonitza nu a 
fost valorificată în aceeași măsură.

Dan GRIGORESCU

poate fi folosit în alte sco-

Ing. Eugen LUBAN 
din direcția regională 
C.F.R. București

De pe planșetă pe șantier

Artă șl Tehnică (Fațada unui bloc finisat cu plăci ceramice, realizat de 
proiectanții și arhitecții din Bacău)

BUCUREȘTI în Balta Albă — 
unul din cele mai 

mari și mai frumoase cartiere ale Ca
pitalei — s-a construit mult. Documen
tația aprobată în prezent prevede noi 
construcții de locuințe, unități comer
ciale și prestatoare de servicii, un ci
nematograf cu 600 locuri etc. Noile 
construcții vor fi încadrate armonios 
îri spațiul înconjurător, blocurile vor 
alterna ca înălțimi și tipuri.

CONSTANȚA Constructorii din 
Constanța încheie 

la sfîrșitul acestui an prima etapă a 
ansamblului de pe bd. Tomis pro
iectat de colectivul D.S.A.P.C. din lo
calitate. Din cele 980 apartamente,

peste 580 sînt în prezent predate. An
samblul este prevăzut cu un complex 
comercial și două centrale termice.

Sînt în curs și lucrările din e- 
tapa a Il-a. Primele apartamente din 
cele 1190 vor fi predate la sfîrșitul 
acestui an, celelalte — în 1965.

BAIA MARE în ansamblul Să- 
sar, cel mai modem 

cartier al orașului, s-au terminat pînă 
acum cîteva blocuri, o școală, spații co
merciale. El va fi completat în perioa
da 1964—1966 cu încă 31 blocuri cu 
peste 2 090 de apartamente. în acest 
ansamblu se încadrează din punct de 
vedere urbanistic și complexul Institu
tului pedagogic.

„£ io oi a za“
Cînd au la bază opere literare care 

și-au cucerit popularitate, adaptările cine
matografice invită, în mod firesc, la con
fruntări, la comparații. Așa se întîmplă și 
în cazul filmului „Ciociara", realizat după 
romanul cu același titlu (apărut și în tra
ducere romînească) al cunoscutului pro
zator italian Alberto Moravia. Dar cum 
filmul — creație artistică de sine stătă
toare — folosește un limbaj care îi 
este propriii, și cum limitele de timp 
ale proiecției cinematografice impun o 
selecție, o concentrare a materialului li
terar, confruntările trebuie să vizeze, pen
tru a fi edificatoare,, pu litera ci , sensul, 
spiritul textului originar, caracterele eroi
lor, ideile.

Din acest punct de vedere, filmul creat 
de scenaristul Cesare Zavattini și de re
gizorul Vittorio de Sica a rămas fidel ro
manului „Ciociara", cel puțin în ceea ce 
privește ideea fundamentală a cărții. Ac
țiunea — care se petrece în Italia în 
preajma capitulării Germaniei hifleriste 
— exprimă un protest vehement împotri
va războiului fascist, condamnîndu-l ca 
act de negare a demnității umane, ca 
izvor al unor tragedii individuale ce 
nu-și pot găsi oglindire în nici un fel 
de statistici postbelice.

Personajele care apar pe ecran nu parti
cipă direct la război ; unele dintre ele 
fac parte din rîndurile victimelor sale 
inocente, lat-o. de pildă, pe femeia care 
rătăcește, nebună, printre dărîmăturl, la- 
mentîndu-se sfîșietor: naziștii în retragere 
i-au ucis pruncul. Este o apariție episo
dică, una dintre cele mai dramatice, 
mai acuzatoare secvențe ale filmului. Ce- 
sira, refugiată din Roma în satul natal, 
este deprinsă să ia viața „așa cum 
e". Dîrzenia și optimismul ei instinctiv, 
dé țăranca, îi dau tăria dé a frece cu 
capul sus prin orice încercare. Tot ce do
rește este s-o știe la adăpost pe Ro
setta — fetița ei de 13 ani — și, 
dacă se poate, ca nimeni să nu-i prade 
dugheana pînă ce va reveni la Roma. 
Dar viața o va lovi pe Cesira tocmai în 
ceea ce are mai de preț: puritatea, echi
librul sufletesc al Rosetteî. O întîmplare 
cumplită, cu rezonanțe de tragedie anti
că — violul — concentrează și afirmă 
cu forță, ca într-un strigăt de revoltă, 
ura autorilor față de angrenajul inuman 
al războiului care, fără a-și alege victi
mele, le zdrobește moral, schilodindu-le 
așa cum a schilodit-o pe fetița Cesirei.

Filmul are multe episoade memorabile 
(pe lîngă cele citate înainte amintim 
plecarea în refugiu a eroinei principale, 
mitralierea biciclistului ș. a.) ; cadrul is

toric al acțiunii èriê:’’sthifat''SùgèstiV— dé 
la bombardamentele ce se -țin lanț la 
Roma și pînă la atmosfera străzii sau ta 
imaginile rédînd lapidar deruta și- fuga 
„cămășilor negre". Este convingător evo- 
cat și Satul din Ciociara, regiunea aridă 
de munte, cu mediul pestriț din care nu 
lipsește cetățeanul ce-și arborează sau 
își ascunde medalia primită de la fasciști 
în funcție de zvonurile privind mersul 
luptelor, cu existența grea și monotonă 
a celor refugiați aici și care se complac 
în așteptarea, lașă a eternului „mîine”. 
Surprins în detalii adeseori revelatoare, 
cotidianul îmbracă culori sumbre, fiind 
luminat, pe alocuri, doar de franchețea 
zgomotoasă și de vitalitatea Cesirei. 
Există o anume asprime în tonul povesti
rii, care se pierde după secvența .violu
lui (al cărui tragism ar fi presupus, cred, 
în locul sublinierii ostentative, o tratare 
cinematografică ceva mai subtilă) și în
deosebi spre final, unde se fac simțite 
și unele accente melodramatice.

In rolul Cesirei, Sophia Loren pune în 
lumină noi fațete ale talentului său, are 
un joc nuanțat, trecînd de la afirmarea 
sincerității explozive a personajului, spe
cifică felului de a fi al italianului din 
popor, la momente de mînie sau la sce
ne de mare intensitate dramatică trăite 
adeseori cu discreție. Interpreta domină 
distribuția în care figurează actori binè- 
cunoscuji, de pildă Jean Paul Belmondo 
(o apariție reușită în rolul revoltatului dar 
naivului Michelé — personaj care în film 
nu are aceeași pondere ca în roman), Raf 
Valone (în rolul cărbunarului, amantul de 
o noapte al Cesirei), Rénato Salvatori (șo
ferul de autocamion) ; Eleonora Brown 
conferă Rosettei o întruchipare emoțio
nantă. Realizat după un roman care nu 
se pretează ușor adaptării cinematogra
fice, „Ciociara" aduce pe ecran, cu forță 
artistică, mesajul umanist al creatorilor 
săi.

D. COSTIN

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“- (la Teatrul de vară „23 Au
gust“) : O femeie cu bani — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (in 
sala „Savoy“) : Carnaval Ia Tănase — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești (la Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău“) : Paharul cu apă — (orele 
20). Circul de stat : Păcală și Tîndală — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Dragoste la 
zero grade : la cinematograful Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15). 
Brațul nedrept ăl legii : Luceafărul ; (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Griviță (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
19,30), Grădină „Vltan“ (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), Feroviar
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20), 
Stadionul „Dinamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 19,30). Falsificatorul : Ca
pitol (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). Seches
tratul din Altona : Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina „Progre
sul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20), A- 
desgo (15,30; 18; 20,30). Bărbații : Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16;30; 18,30; 20,30), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30), Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). 
Comisarul : Union (16; 18,15; 20,30). Pro

gram pentru copii (orele 10 dimineața) : 
Doina. Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Doina (11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Tomis (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30 — la grădină 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 pen
tru viață — Galapagos : Timpuri Noi (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 21). La strada : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Da
cia (9; 12,15; 16; 20), Grădina „Buzești“ 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 19,15). 
Domnișoara... Barbă Albastră : Buzești 
(16; 18,15; 20,30). Primul troleibuz : Crîn- 
gași (16; 13,15; 20,30), Volga (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). M-am îndrăgostit Ia Co
penhaga : 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 : Fla
căra (16; 18; 20). Vara în nordul sălbatic : 
Vitan (16; 18: 20). Rebelul 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 de argint — ci
nemascop : Viitorul (14,15; 16,30; 18,45;
21) , Pacea (10,30; 16; 18,15; 20,30). Frății 
corsicani — cinemascop : Colentina (16; 
18; 20). Ocolul Pămînt.ului în 80 de zile — 
cinemascop (ambele serii) : Rahova (10; 
15; 18,30 — la grădină, Calea Rahovei nr. 
103 — orele 20). Pagini dé istorie — Ro- 
mînia, orizont ’64 : Modern (10 ; 12,45 ; 
16; 1S). Asasinul din cartea de tetefon : 
Progresul (15; 17; 19; 21). Dragoste neîm
plinită : Flamura (10; 12; 16; 13; 20). 
Cauze drepte — cinemascop : Lira (15; 
17,15; 19,30). împușcături în ceață : Fe
rentari (16; 18,15; 20,30). Unde-i genera
lul ? : Grădina „Modern“ (Str. 11 Iu
nie nr. 75 — orele 19,30). Germanie, ste
luțele tale ! : Grădina „Lira“ (Calea 13 
Septembrie nr. 196 — orele 20,15). Lan

terna cu amintiri — Mărturisirile unei 
mese : Grădina „Colentina" (Șos. Co
lentina nr. 84 — orele 19,15).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 16,45 —‘ 
Transmisie de la Stadionul Republicii : 
Aspecte de la jocurile balcanice'- de at
letism. 19,00 — Jurnalul ^televiziunii. 
19,10 — Emisiunea pentru tineretul șco
lar : File dè album folcloric. 19,40 — A- 
genda Festivalului Enescu. 20.00 — Emi
siunea „Săptămînâ“, 21,00 — Filmul do
cumentar „Romînia pe meridianele lu
mii“. 21,20 — Muzică populară. In înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit ușor, 

cerul a fost variabil mal mult noros în 
Ardeal unde izolat a plouat. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 24 grade la Budești, 
Giurgiu șl Făurei și 13 grade la Joseni. 
In București : Vremea a fost în general 
frumoasă cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă a fost 
de 24 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 12, 13 și 14 septembrie a.c. In țară: 
Vremea va continua : să se încălzească. 
Cerul va fi variabil. Innourărl mai per
sistente se vor produce în nordul șl estul 
țării unde vor cădea ploi locale. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 6—16 grade iar maximele între 20—30 
grade. In București și pe litoral : Vre
mea se încălzește treptat. Cerul va fi 
variabil cu înnourări trecătoare în pri
ma parte a intervalului. Vînt slab din 
vest. Temperatura în creștere ușoară.
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Sosirea unei delegații 
guvernamentale a R. A. U.

In Capitală a sosit joi după-a- 
miază, venind din R.S. Cehoslovacă, 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Arabe Unite, condusă- de dr. 
Sedky Aziz, vicepremien al' Consi
liului de Miniștri, Din delegație fac 
parte Amin Helmi Kamal, ministrul 
industriei ușoare, dr.Megu.id Riad 
Hegazi, președintele ’ Organismului 
general minier egiptean, și alte per
soane oficiale. /

Cu prilejul vizitei vor fi definiti
vate tratativele cU privire la în
cheierea unui acord de colaborare 
economică și tehnică între Republi
ca Populară - Romînă și Republica 
Arabă Unită. îh legătură cu aceste 
tratative se află în țara noastră de 
cîtva timp delegații de experți al
cătuite din conducători și funcțio
nari superiori; ai Organismului in
dustriei chimice, Organismului gene
ral pentru construcții și materiale de 
construcții, ai departamentelor pen
tru industria chimică și minieră din 
cadrul'. Organismului general ■ pentru 
industrializare, ai căilor ferate egip
tene, ai societăților și companiilor 
Misr Chemical Industries, Helwan 
Cement Plant, Safaga Phosphat și 
ai complexului minier ,-Safaga-Ham- 
rawein.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroportul Bănoasa de Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului

Ä/ IlI-lea G&ISCUIS și Festival 
iatemtfiaaal „Eetsrge Enesca“

Joi s-a încheiat prima etapă a 
concursului la secțiile de pian și 
canto.

Lista concurenților la secția pian 
admiși la etapa a II-a, în ordinea 
prezentării lor în fața juriului : 
Theodor Paraschivescu (R.P. Romî
nă), Sylvie Carb.onel (Franța), Vladi
mir Borisovici Ogarkov (U.R.S.S.), 
Gabriel Amiraș (R. P. Romînă), Lin 
Ling (R. P. Chineză), Elisabeta Ilini- 
cina Leonskaia (U.R.S.S.), Peter 
BackhfUÏs (R. D. Germană), Li Chi- 
fang (R. P. Chineză), Vladimir Mar- 
çovici Scanăvi (U.R.S.S.), Maria 
Cristian (R. P. Romînă), Li Chi (R.P. 
Chineză), Denis Weber (Franța), Ly- 
liane Puechmary (Franța), Olga Vi
liamovna Kiun (U.R.S.S.), André 
Gorog (Franța), Jorge Gomez La- 
brana (Cuba), Jean Fassina (Franța), 
Juliana Moneva Markova (R.P. Bul
garia).

Lista Concurenților la secția can
to admiși la etapa a II-a, în ordinea 
prezentării lor în fața juriului: 
Agatha Druzescu (R. P. Romînă), 
Marina1 Kritoviei (Ri-iPu-Romînă), E- 
velina Gheorghieva Stoițeva (R. P. 
Bulgaria), Ion Buzea (R. P. Romînă), 
Constanța Vladimirova Dodeva (R.P. 
Bulgaria), Mugur Bogdan (R. P. Ro
mînă), Viorica Cortez Guguianu 
(R. P. Romînă), Patricia Brown 
(S.U.A.), Ramon Santana Cardenas 
(Cuba), Beatriz Parra de Gil (Ecua
dor), B^ri’lav Stefanov Alexandrov 
(R. P. vulgar-la), Agnes Baltza (Gre
cia), Evgheni Nikolaevici Ivanov 
(U.R.S.S.), Raisa Samsonovna Koleș- 
nic (U.R.S.S.), Carmen Hanganu 
(R. P. Romînă), Ileana Cotrubaș 
(R. P. Romînă), Denis Alexandrovici 
Korolev (U.R.S.S.), Renate Fude 
(R. D. Germană), Nadejda Pavlovna 
Kudelia (U.R.S.S.), Pompei Hărăș- 
tzanu (R. P. Romînă), Vasüc 

afacerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor'de mașini, și de alți membri 
ai conducerii unor ministere eco
nomice.

Oaspeții au fost salutați, de ase
menea, de Mohamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republicii Arabe Unite 
în R.P. Romînă, de membri ai am
basadei, precum și de membri ai 
delegațiilor de experți.

A fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București.

întrevedere 
la Consiliul de Miniștri

în aceeași zi a avut loc la Consi
liul de Miniștri o întrevedere .între 
Gogu Rădulescu și dr. Sedky Aziz. 
Au luat parte Victor Ioneșcu, Va
lentin Steriopol, Virgil Actarian, 
precum și ambasadorul R.A.U. la 
București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă amicală. Ea s-a referit la 
încheierea unui acord de lungă du
rată, care prevede o importantă 
dezvoltare a colaborării economice 
și tehnice dintre R. P. Romînă și 
R.A.U., luîndu-se totodată în dis
cuție și alte probleme ale relațiilor 
din acest domeniu, dintre cele două 
țări. (Agerpres) 

noiu (R. P. Romînă), Ludovic Spiess 
(R. P. Romînă), Milka Nistor (R. P. 
Romînă), Marius Rintzler (R. P. Ro
mînă), Corneliu Fînățeanu (R. P. Ro
mînă), Ramon Calzadilla (Cuba), 
Dan Șerbac (R. P. Romînă), György 
Kummer Korondy (R. P. Ungară).

★
Miercuri seara și în cursul zilei 

de joi au sosit în Capitală noi 
oaspeți ai Concursului și Festivalu
lui internațional „George Enescu“ : 
dirijorul Zubin Mehta și compozito
rul grec Solon Mihailidis, director al 
Conservatorului de stat și al orches
trei simfonice din Grecia de nord.

★
Joi seara, în sala mare a Palatu

lui R. P. Romîne a avut loc un con
cert dat de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijată de Iosif 
Conta, avînd ca solist pe celebrul 
violoncelist spaniol Gaspar Cassado. 
Programul a cuprins : Simfonietta 
de Ion Dumitrescu, Concertul nr. 1 
în re major pentru violoncel și or
chestră de Haydn, poemul simfonic 
„Vox ,mș£is“ op. 31 d,e Enescu — 
în primă audiție : mondială — și 
„Sărbătoarea priihăyerii" de Stra
winski. Și-a dat concursul corul 
Radioteleviziunii dirijat de Alexan
dru Șumski.

în aceeași seară, la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romîne a 
avut loc un spectacol cu opera 
„Oedip“ de Enescu. Conducerea mu
zicală a aparținut lui Mihai Bredi- 
ceanu, regia este semnată de Jean 
Rînzescu, iar scenografia de Ro
land Laub. In rolurile principale au 
apărut David Ohanesian, loan Hvo- 
rov, Dan Iordăchescu, Viorel Ban, 
Ladislau Konya, Elena Cernei, Ze- 
naida Paly, Maria Șindilaru, Va- 
leatin Teodorian. (Agerpres)

Plecarea tovarășului Mihai Dalea 
în Austria

Joi dimineața a plecat spre Vie- 
na tovarășul Mihai Daléa, președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, care va face o vizită oficială 
în Austria la invitația ministrului 
agriculturii și silviculturii, dr. ing. 
Karl. Schleinzer. însoțit de specia
liști din agricultură, el va vizita in
stitute de cercetări, unități indus
triale și agricole, instituții de cul
tură și artă.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Dumitru Mosora, ministrul 
industriei construcțiilor, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent dr. Paul Wetzl er, 
ambasadorul Austriei în R. P. Ro
mînă.

★
In aceeași zi, tov. Mihai Dalea a 

sosit pe aeroportul Schwechat din 
Viena, unde a fost întîmpinat de

O delegație parlamentară franceză 
a sosit în Capitală

La invitația Comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, joi seara a so
sit în Capitală o delegație de depu
tați membri ai Comisiei de produc
ție și schimburi din Adunarea Na
țională Franceză. Din delegație fac 
parte : Jean Risbourg, conducătorul 
delegației, Louis Boisson, Paul Cer- 
molacce, Léon Heitz, Jean Laine, 
Allain- Lecornu, Robert Morlevat.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de un grup de 

Imagine din concertul prezentat miercuri seara, în sala mare a Palatului 
R. P. Romîne, de orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", dirijată de Mircea Cristescu, avînd ca solist pe renumitul violo

nist mexican Henryk Szeryng

ministrul agriculturii și silviculturii 
al Austriei, dr. Karl Schleinzer, și 
de funcționari superiori din mi
nister.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R.P. Romîne la Viena, 
Mircea Ocheană, și membri ai am
basadei.

*
Joi, președintele Consiliului Su

perior al Agriculturii, Mihai Dalea, 
însoțit de specialiști din agricultură, 
precum și de ambasadorul R. P. Ro
mîne la Viena, a avut o întrevedere 
cu ministrul agriculturii și silvicul
turii,' dr. ihg. Karl Schleinzer. Oas
peții romîni au fost primiți apoi de 
cancelarul federal al Austriei, dr. 
Joseph Klaus, după care au făcut o 
vizită vice-cancelarului Austriei, 
dr. Bruno Pittermănn.

Vizitele precum și masa oferită 
seara de dr. ing. Karl Schleinzer în 
cinstea oaspeților romîni au decurs 
într-o atmosferă cordială.

deputați ai Marii Adunări Națio
nale, membri ai Comisiei ecöno- 
mico-financiare și de funcționari 
superiori ăi Marii Adunări Națio
nale și ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței în R. P. 
Romînă și membri ai ambasadei. 
Din partea grupului de deputați ai 
M.A.N., delegația a fost salutată de 
deputatul Gheorghe Vasilichi. A 
răspuns Jean Risbourg, conducăto
rul delegației franceze. (Agerpres)

Informații
Acad. Remus Răduleț și prof. univ. 

Gheorghe Bărănescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, au plecat în Elveția, unde vor 
participa la Conferința mondială 
pentru energie.

★
O delegație a Academiei R. P. Ro

mîne compusă din acad. Teodor Buș- 
niță, Traian Orghidan, directorul In
stitutului de speologie, și prof. univ. 
Nicolae Bodnariuc a plecat în Aus
tria pentru a participa la lucrările 
celui de-al IX-lea Colocviu al co
lectivului internațional pentru stu
diul Dunării. (Agerpres)

Premiera filmului 
rominesc „Dragoste 
la zero grade“

Joi seara, la cinematograful „Re
publica“ din Capitală, a avut loc 
premiera noului film romînesc 
„Dragoste la zero grade“, o comedie 
muzicală, producție a Studioului 
cinematografic „București“.

Scenariul este semnat. de H. Ni- 
colaide și Cezar Grigoriu, regia de 
Geo Saizescu și Cezar Grigoriu, ima
ginea de George Cornea, iar muzica 
de George Grigoriu.

Rolurile principale sînt interpre
tate de Iurie Darie, Florentina Mo
sora, Coca Andronescu, Dem Rădu
lescu, Dumitru Rucăreanu, Mihai 
Popescu, Nae Roman, artist emerit.

Cu acest prilej a rulat, de aseme
nea, filmul de scurt metraj „Coti
diene“ realizare a noului studio ci
nematografic Animafilm. (Agerpres)

De la corespondentul nostru

75 km de-a lungul Volgdi
Vasul cu perna de aer „Meteor* 

pare că zboară peste apele Volgăi. 
Apoi, cu un viraj brusc, acostează 
la unul din debarcaderele Volgo
gradului — o casă plutitoare. De 
aici, o scară largă de piatră te con
duce pe chei, de-a lungul căruia se 
întind parcurile cu sălcii și glicine.

Pornim prin acest oraș în care, 
acum douăzeci de ani, pe o distan
ță de 70 de kilometri erau doar rui
ne. Monumente cum ar ii renumita 
casă a sergentului Pavlov, unde 5 
soldați au rezistat încercuirii inami
ce timp de 65 de zile, sau monu
mentul eroilor din piața centrală a 
orașului îți amintesc de zilele eroice 
ale bătăliilor date aci în timpul 
războiului antihitlerist. Un impresio
nant monument, realizat după pro
iectul cunoscutului sculptor Vucetici, 
se construiește pe movila lui Ma
mai. Urcînd treptele largi de piatră, 
vizitatorul se oprește pentru cîteva 
clipe în fața statuii simbolizînd os
tașul apărător al Volgogradului. 
Treptele te conduc apoi printre două 
șiruri de ruine, evocînd orașul în 
timpul războiului. Pe ziduri, scrije
late în piatră, sînt scrise cuvintele 
soldațllor sovietici: „Te vom apăra 
pînă la moarte*. O statuie de peste 
50 de metri — o femeie cu sabla în 
mînă reprezentînd patria mamă — 
va încununa acest monument.

Am în față cîteva date cu privire 
la începuțurile refacerii orașului. 
La 2 februarie 1943 a încetat focul, 
iar la 10 martie, în raionul orășenesc 
„Kirov", localnicii au inaugurat 
primul teatru ; la 15 martie s-a inau
gurat noua centrală telefonică, iar a 
doua zi a fost pusă în funcțiune pri
ma turbină a termocentralei. In timpul 
marilor bătălii, linia frontului tre

DUPĂ CONFERINȚA DE LA GRENOBLE 
ÎN PROBLEMELE EDUCĂRII TINERETULUI

Recent s-a reîntors în țară, venind 
de la Grenoble, delegația condusă 
de prof. univ. dr. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățământului, 
care a participat la conferin
ța internațională organizată de 
U.N.E.S.C.O. cu privire la educația 
tineretului. în legătură cu lucrările 
conferinței, redactorul Agenției ro
mîne de presă „Agerpres“, Adina 
Constantinescu, s-a adresat condu
cătorului delegației, care a declarat :

Așa cum a subliniat în cuvîntul 
său de deschidere, dl. René Maheu, 
directorul general al U.N.E.S.C.O., 
reuniunea internațională de la Gre
noble a fost inițiată la sugestia re
prezentanților R. P. Romîne, cu pri
lejul celei de-a XI-a sesiuni a con
ferinței generale a U.N.E.S.C.O. Ea 
a fost pregătită, între altele, și de 
întrunirea din iunie 1964 de la Bucu
rești. Lucrările conferinței au relevat 
încă o dată ideea susținută în repe
tate rînduri de țara noastră că edu
carea tineretului în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare constituie o 
problemă majoră a contemporanei
tății, participanții subliniind faptul 
că U.N.E.S.C.O. este chemată s-o 
sprijine în programele sale de per
spectivă.

Delegația R. P. Romîne a împăr
tășit delegațiilor celor 73 țări 
membre ale UJST.E.S.C.O. reprezen
tate la reuniune, precum și observa
torilor, aspecte din experiența R. P.

cea chiar pe teritoriul oțelăriilor 
„Krasnîi Octiabr", unde totul a iost 
distrus. în luna iulie 1943, la „Kras
nîi Octiabr" se realiza prima șarjă 
de oțel.

Ca suprafață locuibilă, Volgogra- 
dul este astăzi de două ori și ju
mătate mai mare decît înainte de 
război. S-au înălțat zeci și sute 
de blocuri masive, turnate parcă în 
granit. Seara, vitrinele sînt scăldate 
în lumina multicoloră a becurilor cu 
neon.

La sovietul orășenesc am făcut 
cunoștință cu orașul, așa cum va 
arăta peste 6—7 ani. El va avea trei 
magistrale lungi de 60 de kilometri 
de-a lungul iluviului și numeroase 
noi cartiere cu blocuri înalte, mo
derne. In centrul orașului va fi înăl
țat palatul sovietului local cu 18 e- 
taje. Pe malul fluviului se disting li
niile trenurilor electrice.

Volgogradul a devenit un puter
nic centru industrial. încă în 1948 a 
fost atins nivelul producției dinainte 
de război, iar în 1962 producția glo
bală o depășea pe cea din 1940 de 
5,6 ori, realizîndu-se respectiv de 90 
de ori mai mult decît în 1919. în
treprinderile existente se dezvol
tă necontenit. In jurul marelui 
oraș iau naștere noi centre indus
triale. Unul dintre acestea e orășelul 
Voljski, apărut de curînd pe harta 
țării. Cu cîțiva ani în urmă, pe aici 
se întindea cîmpul. Treptat, au ră
sărit schele, s-au înălțat clădiri șl fa
brici. Un combinat chimic la naștere 
la Voljski, concentrînd cîteva fabrici. 
A și început să lucreze combinatul 
de cauciuc, deocamdată cu o pro
ducție de 1 500 000 de anvelope a- 
nual. Parcurgînd secțiile lui, urmă

Romîne în problemele legate devia-« 
ța tineretului și a făcut unele 
propuneri menite să îmbogă
țească activitatea de tineret pe 
plan național și internațional. Acti
vitatea delegației romîne a fost bine 
apreciată de participanți.- în cea de-a 
IV-a comisie, de pildă, al cărei pre
ședinte am avut cinstea de a fi ales, 
s-au purtat discuții fructuoase asu
pra căilor și mijloacelor prin care 
tineretul poate și trebuie să fie 
educat în vederea cunoașterii reci
proce între popoare, pe baza respec
tării. valorilor materiale și spiritua
le, a independenței și dreptului la 
autodeterminare al tuturor, țărilor. 
Schimbul de idei a fost foarte viu, 
uneori contradictoriu, toți partici
panții fiind însă animați de dorința 
de a găsi soluții comune, acceptabi
le pentru toți, în spiritul răspunderii 
față de lumea de azi și dë mîine. A- 
cest fapt a determinat ca toate re
comandările noastre să fie accepta
te în unanimitate, atît în comisii, cît 
și în plenare. Printre recomandările 
amintite, aci, trebuie să reliefez acea 
propunere a delegației noastre, la 
care s-a aso.ciât și delegația fran
ceză, prin care comisia a IV-a și, pe' 
această bază, întreaga reuniune in
ternațională, âu susținut în mod căl
duros ca O.N.U. să adopte 
„Declarația privind promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect’ reciproc și’ Înțelegere 
între popoare“.

rim procesul de producție, privim la 
mașinile care își trec una alteia 
cauciucul, pentru ca 1 a sfîrșitul ci
clului de producție anvelopele de 
diferite mărimi să se . scurgă una 
după alta pe benzile rulante. Intr-un 
viitor apropiat, pe baza experienței 
acestui combinat, se va construi un, 
altul asemănător.

La marginea Volgogradului se 
înalță hidrocentrala, socotită drept 
una din ce)e mai mari din U- 
niunea Sovietică. Peste 2 500 000 
de kilowați se scurg pe fire 
de înaltă tensiune spre Moscova 
sau Donbas. Barajul de beton are 
peste un kilometru lungime, iar daeă 
mai adăugăm și barajele de pămînt, 
se obține o lungime de 3—4 kilo
metri, Dincolo de baraj se întinde 
Marea Volgograd, cu o lungime de 
600 kilometri. în șglă agregatelor 
ascultăm vuietul puternic al turbo- 
generatoarelor care dezvoltă cîte 
115 000 de kilowați fiecare. Directo
rul hidrocentralei, tovarășul Ivanov, 
subliniază, printre altele, că această 
întreprindere produce energie elec
trică la un preț de cost scăzut, iar 
cele 11 miliarde de kilowați oră pe 
care le produce anual înseamnă a- 
proape de trei ori mai mult decît 
prevedea planul GOELRO. Din ca
mera de comandă, „creierul* hidro
centralei, dispecerul conduce în
treaga hidrocentrală manevrînd bu
toane, urmărind aparatele indicatoa
re și becurile de semnalizare.

Volgogradul, oraș în continuu 
progres, cu împrejuriiriile sale, ofe
ră o Imagine vie a eforturilor și rea
lizărilor constructorilor comunismul 
lui.

Ambrozie MUNTEANU

CONGRESUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘTIINȚA SOLULUI
(Urmare din pag. I-a).

H.. L. Jensen, președintele Comisiei 
de biologie. Din Belgia — prof. dr. 
R. Tavernier de la Universitatea 
Gând. Din Republica Federală Ger
mană — prof dr. W. A. Flaig, pre- 
șădintele Comisiei de chimia solu- 
lùi, directorul Institutului de biochi
mie' și președintele Institutului de 
cercetări agricole din Braunschweig, 
prof dr. E. von Boguslawski din 
Giessen și alții. Din Australia au 
participat dr. R. Brewer, vicepre
ședinte la comisia de mineralogie. 
Din Canada — dr. H. Atkinson, vice
președinte al comisiei de chimie. Din 
India — dr. S. Dahr de la Universi
tatea din Alahabad.

Savanți de mare reputație au 
participat și din alte țări : prof. Ma 
Jung-.chih din R. P. Chineză, prof, 
dr. E. Ehwald din R. D. Germană, 
prof. dr., di Gleria din R. P. Unga
ră, prof. I. Garbucev din R. P. Bul
garia, prof. dr.. J. Macura din R. S. 
Cehoslovacă, prof, dr, M. Birecki 
din R. P. Polonă, prof. dr. S. Nico- 
lic din R.S.F. Iugoslavia, prof. Kim 
Fa-Ge din R.P.D. Coreeană.

Conducerea noastră/de partid și 
de stat a dat o deosebită atenție 
Congresului. Tovarășul președinte 
al Consiliului de 'Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a . participat la șe
dința festivă de deschidere, a luat 
loc în prezidiu și a rostit un 
călduros cuvînt dé salut.

Congresiștii au luat cunoștință de 
uriașa muncă a organizatorilor : 8 
volume tipărite de Editura Acade
miei R. P. Romîne, cu rezumatele 
tuturor comunicărilor în cele 3 
limbi oficiale ale Congresului —• 
engleza, franceza și germana ; dic
ționarul tehnic voluminos în 5 
limbi, cu 6 452 termeni' tehnici, în
trebuințați în diferite discipline ale 
științei solului ; 6 volume cu ghi- 
durile științifice, ale excursiilor, în 
cele 3 limbi oficiale ale Congresu
lui ; un volum cu programul Con
gresului și alte informații utile.

Surpriza cea mai impresionantă a 
fost deschiderea expoziției de soluri 
din holul superior al marii săli a 
Palatului. Au fost expuse acolo toa
te tipurile și subtipufile de soluri 
din țara noastră, atît de variate, 
prezentate în profile verticale 
pînă la roca mamă. Solurile sînt 
grupate pe clase ; diapozitive în 
culori, luminate permanent, arată 

vegetația clasei sau tipului res
pectiv, lîngă fiecare profil sînt 
puse diagrame cu elementele cli- 
matologice și cu principalele pro
prietăți chimice ale solului res
pectiv. Pe . lîngă aceste profile 
și diagrame, sînt prezentate hărțile 
de soluri, executate de institutele 
noastre : hărți la scara 1—1 000 000 ; 
1—500 000 ; 1—200 000 și alte hărți 
la scară mare pentru a servi la lu
crările de îmbunătățiri funciare, de 
combaterea eroziunii și organizarea 
teritoriului. Sînt și hărți speciale : 
mai multe hărți cu diferite înregis
trări ale Deltei Dunării, harta tere
nurilor pe care e indicată irigarea, 
tablouri colorate, indicatoare de so
luri, harta vegetației R. P. Romîne, 
vitrine cu cărți și alte exponate. Or
ganizatorii acestei expoziții merită 
toată lauda.

Alte 16 țări au adus, de asemenea, 
materiale foarte instructive la aceas
tă expoziție, în special profile și 
hărți. Printre acestea, U.R.S.S., 
S.U.A., R. D. Germană, R. P. Bul
garia, Spania, Olanda, Portugalia, 
Maroc, Tunis etc. Totodată, delega
țiile U.N.E.S.C.O. și F.A.O. au pre
zentat hărțile de soluri ale Europei, 
Americii de Nord, Americii de Sud 
și Africii.

Sute de congresiști au vizitat în 
prima zi și în zilele următoare, cu 
carnetul în mînă, expoziția. Diferiți 
delegați au fotografiat-o panou cu 
panou.

Cea mai mare parte a lucrărilor 
Congresului s-a desfășurat pe comi
sii de specialitate, unde s-au prezen
tat și s-au discutat numeroase comu
nicări științifice. Am participat la 
ședințele unor comisii. Frecvența éra 
asiduă, ora începerii era cu precizie 
respectată, sălile erau totdeauna pli
ne. Traducerea în limbile oficiale 
ale Congresului și în romînă era tot 
așa de bine asigurată ca și în Sala 
mare a Palatului. Comunicările au 
adus în discuție probleme impor
tante, multe fundamentale, cu apli
care în perspectivă sau cu aplicare 
imediată în agricultură. Mă voi măr
gini să dau numai cîteva exemple : 
„Metode moderne de cercetarea pro
prietăților fizice și chimice ale so
lului“, „Metode chimice și biochimi
ce de determinarea elementelor nu
tritive“, „Efectele reziduurilor sub
stanțelor de combaterea dăunătorilor 
și transformarea acestor reziduuri în 

sol“, „Ameliorarea solurilor acide", 
„Ameliorarea solurilor saline și alca
line, în condiții de irigare și de ne- 
irigare“, „Ameliorarea și utilizarea 
solurilor erodate“, „Influența iriga
ției și a altor factori asupra săruri
lor din sol“, „Eficacitatea microele- 
mentelor, aplicate ca îngrășămînt în 
raport cu condițiile solului“, „Ferti
litatea solurilor forestiere și meto
dele de îmbunătățire“, „Chimia hu
musului și metodele de cercetare“, 
„Probleme de bonitare (de evaluare) 
a solurilor“, „Influența adîncimii a- 
răturii și adîncimii'încorporării în
grășămintelor asupra proprietăților 
solurilor și înrădăcinării plantelor“, 
„Problema lucrării solului, în raport 
cu proprietățile fizice (compacitate 
etc)“, „Pierderile de azot din sol“, 
„Clasificarea și cartografia solurilor 
în legătură cu lucrările de irigație“, 
„Harta solurilor în diferite țări“ etc.

în afară de cele cîteva sute de co
municări, discutate în ședințele co
misiilor, au fost și rapoartele sinteti
ce, prezentate și discutate în ședințele 
plenare. S-a tratat astfel tot ce e 
nou și important în vastele ramuri 
ale științei solului.

în ședința de încheiere a Congre
sului, secretarul permanent al Aso
ciației a citit hotărîrile referitoare la 
viitorul Congres, iar reprezentanți ai 
tuturor continentelor au exprimat 
mulțumirile lor pentru buna organi
zare a Congresului.

Tot așa de importante ca dezbate
rile din ședințele plenare și din șe
dințele comisiilor au fost excursiile 
programate, la care congresiștii au 
avut și vor avea prilejul, timp de 10 
zile, să vadă și să discute, la fața 
locului, multe din problemele expu
se în rapoarte și comunicări. în a- 
ceste excursii, congresiștii au cunos
cut și vor putea cunoaște mai de a- 
proape țara și poporul nostru, munca 
de dezvoltare a industriei și de mo
dernizare a agriculturii, monumen
tele vechi, înflorirea științei și cul
turii. frumusețea peisajelor și a- 
tracțiunile turistice.

Au fost trei trasee. Primul traseu 
a fost București—Constanța, Litora
lul, Năvodari, Valul lui Traian, 
Murfatlar, Histria, Tulcea, Sulina, 
Delta, Galați, Brăila, Buzău, Valea 
Călugărească, Sinaia, Brașov, locali
tățile din jurul Brașovului, Bran, 
Cîmpulung, Stațiunea experimenta
lă Ștefănești, București.

în al doilea traseu, în vestul țării, 

s-au vizitat Craiova, Turnu Severin, 
Porțile de Fier, Timișoara, Cluj, Si
biu și localitățile importante dintre 
aceste centre.

Al treilea traseu, pornind tot din 
București prin Buzău, Brăila, Ga
lați, a cuprins Bacău, Iași, Suceava, 
Voroneț, Piatra-Neamț, Onești, Oi- 
tuz, Brașov și localitățile înveci
nate, Sinaia, Valea Călugărească.

Excursioniștii au avut și vor avea 
în mînă ghidurile în cele trei limbi 
oficiale ale Congresului. Nu sînt 
ghiduri turistice, ci adevărate cărți 
științifice. în partea I-a a fiecărui 
volum sînt descrise pe scurt tra
seele. în partea a II-a sînt tratate, 
la fiecare unitate geografică de pe 
parcurs, geologia, geomorfologia, hi
drologia, vegetația, solurile, agricul
tura și silvicultura. Capitolele res
pective au fost scrise de oamenii cei 
mai competenți în specialitatea res
pectivă. Pé traseul fiecărei excursii 
au fost făcute gropi adînci, spre a 
se putea examina profilul solului din 
fiecare zonă caracteristică. în par
tea a IlI-a a ghidului, sînt prezentate 
datele științifice la fiecare profil, 
roca mamă, vegetația spontană, ele
mentele climatologice, descrierea 
profilului pînă la roca mamă (de la 
2—4 m adîncime), analiza granulo- 
metrică, determinarea însușirilor fi
zice și hidrofizice, analiza chimică 
cu toate componentele principale.

La nici un Congres internațional 
de știința solului de pînă acum nu 
s-a desfășurat o muncă științifică 
așa de mare și așa de eficientă.

Congresul internațional de știința 
solului, ținut la București, a dat o 
dovadă strălucită a capacității noa
stre de organizare, . a ospitalității, 
cordialității și muncii poporului 
nostru. Acest Congres a ridicat și 
mai sus prestigiul și respectul de 
care se bucură țara noastră.

Prin lucrările prezentate, discu
țiile purtate și cele văzute pe tra
seul celor 3 excursii dinaintea și de 
după încheierea Congresului, știința 
solului din diferite țări și cu deose
bire din țara noastră s-a ridicat pe 
o nouă treaptă de dezvoltare.

Ea va continua și mai departe să 
dezlege noi taine ale naturii și să 
pună activitatea științifică de pre
tutindeni în folosul omului.

Congresul a dovedit buna înțele
gere, buna colegialitate, aș îndrăzni 
să spun amiciția oamenilor de știin
ță din diferite țări, a. arătat că uni
versalitatea științei este fenomenul 
cel mai măreț și cel mai încurajator 
al epocii moderne. Solidaritatea și 
clarviziunea oamenilor de știință se 
încadrează în eforturile de a pre
găti o nouă eră de pace, de civili
zație, de bună stare și de fericire a 
întregii omeniri.

A XXIII-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism
O sărbătoare atletică

Acum 35 . de ani — mai exact în 
septembrie 1929 — pe stadionul olim
pic din Atena se desfășura — cu titlu 
de experienfă — o competiție inedită : 
Jocurile Balcanice de atletism.

Incepînd din anul următor, Balcania
da a intrat în tradijie, dobîndind un 
loc de onoare pe tabela clasicelor 
concursuri internationale. Simbol al 
prieteniei și colaborării dintre popoa
rele acestei zone, marea întrecere se 
dispută acum pentru a douăzeci și treia 
oară. In palmaresul pe echipe, cele 
mai multe victorii le-au înscris atleții 
greci, cîștigători ai tuturor celor 10 
edi|ii antebelice. Ulterior, superiorita
tea trece de partea iugoslavilor (7 vic
torii). Reprezentanfii Bulgariei și Ro- 
mîniei a’u triumfat de cîte două ori. 
Probele feminine, introduse în 1957, 
au fost dominate categoric de atletele 
tării noastre, cu o excepție : anul tre
cut, la Sofia.

Ediția 1964 se anunță deosebit de 
interesantă, din mai multe motive. In 
primul rînd, ea are loc în preajma star
tului olimpic, fiind ultima competiție 
europeană'de amploare înaintea între
cerilor de la Tokio. De asemenea, tre
buie subliniat faptul că în incinta sta
dionului Republicii vor evolua afleți și 
atlete din toate cele șase țări balca
nice ; lista participanfilor cuprinde 
nume prestigioase, de largă rezonantă 
pe arena internațională. Remarcăm 
prezenfa co-recordmanei mondiale la 
80 m garduri, iugoslava Draga Sfa- 
mejcici, a discobolei bulgare Mihailo
va, aureolată de o recenta aruncare în 
vecinătatea cifrei 57, a fondistului turc

Programul
Dimlneajă (de la ora 9 la 10) : 

100 m plat și săritura în lungime-dè- 
catlon masculin și 800 m serii — 
masculin și feminin.

După-amiază : ora 16,45 — FESTI
VITATEA DE DESCHIDERE. In conti
nuare probe masculine : 100 m, 800 m 

Dalkîlic, multiplu campion balcanic, a 
hurdlerului Marsellos, deținătorul re
cordului Greciei pe 110 m garduri, a 
sprinterei albaneze Ferdita Hesko și a 
altor performeri de înaltă clasă.

Culorile noastre vor fi reprezentate 
de o formație puternică^ omogenă, cu- 
prinzînd tot ce are mai bun atletismul 
rominesc la ora de fa|ă ; dealtminteri, 
această ultimă repetijie preolimpică va 
avea darul să precizeze componenta 
lotului atletic pe care-l vom deplasa 
în capitala Japoniei.

Echilibrul de forțe dintre competi
tori lasă să se prevadă o luptă pasio
nantă în majoritatea probelor. Cei pre- 
zen)i în tribunele stadionului din Dea
lul Spirei vor urmări astfel duelul sprin
terilor romîni (Zamfirescu, Jurcă) cu vi- 
teziștii , bulgari (Bîcivarov,. Traikov), 
disputa la lungime-fete, unde patru să
ritoare (Viscopoleanu, lorgova, Stamej- 
cici, Rădulescu) dețin performante de 
peste 6,10 m — salturile acrobatice 
cu prăjina în vecinătatea a 5 m.

Publicul bucureștean speră să aplau
de cu această ocazie numeroase rezul
tate de valoare — noi recorduri națio
nale, balcanice și chiar mondiale 
dacă, bineînțeles, lolanda va fi de a- 
ceeași părere...

Urînd reprezentanților noștri să 
reînnoiască victoriile din 1959 și 1962, 
iubitorii sportului din Romînia doresc 
din toată inima succes deplin celei de 
a XXIII-a edi(ii a Jocurilor Balcanice de 
atletism 1

Dan DEȘLIU

de azi
plat și 400 m garduri (serii și finale), 
săritura în înălțime, 20 km marș, 
aruncarea ciocanului, aruncarea 
greutății, 10 000; probe feminine: a- 
runcărea discului, 100 m și 800 m 
plat (serii și finale).

/ Campionatul european feminin 

de baschet

Echipa R. P. Romine 
s-a calificat in turneul 
final

Campionatul european feminin de 
baschet a programat ieri ultimele 
meciuri din cadrul grupelor elimi
natorii. Selecționata R- P. Romîne; 
deși a pierdut meciul-cu echipa Iu
goslaviei (37—41), a ocupat locul dpi 
în grupa A și s-a calificat în tur
neul final datorită coșaverajului su
perior realizat în meciurile directe 
cu echipele Iugoslaviei ' și R. Pi Un
gare, clasate la egalitate .de pune? 
te cu formația noastră. Pe locul I 
și neînvinsă în această grupă s-a si
tuat reprezentativa U.R.S.S., care a 
întrecut aseară cu scorul de 68—37 
formația R. P. Ungare. Din grupa 
B s-au calificat echipele R. P. Bul
garia și R. S. Cehoslovace, ordinea 
locurilor urmînd să fie stabilită de 
rezultatul jocului dintre aceste două 
formații.

In cîteva rînduri
© Astăzi începe Ia Constanța turneul 

internațional preolimpic de volei, la 
care participă echipele reprezentativa 
feminine ale R.S Cehoslovace, R. D. 
Germane, R P. Polone și R. P. Romî
ne. Jocurile se vor desfășura în sală 
sporturilor și ■ sînt așteptate cu mare 
interes de amatorii de sport din Con
stanța. în primele meciuri-se întîlnesc 
de la ora 17 echipele R.P' Romîne cu 
R.S. Cehoslovacă și R. P. Polonă cu 
R. D. Germană.

© Boxerii olimpici ai țării nöastrd 
susțin astă-seară de la dra 20, pe rin
gul montat în parcul sportiv Dinamo, 
ultima confruntare înaintea J.O de la 
Tokio. Selecționabilii vor primi repli
ca echipei R.D. Germane. în a cărei 
formație vor evolua numeroși inter
naționali. Echipa țării noastre vă avea 
următoarea componență : C. Ciucă, N. 
Puiu, C. Buzuliuc, M. Cîrciumaru, L 
Mihalik, C Niculescu, H. Loew, I. 
Monea, Gh. Negrea și V. Mariuțan.

© Turneul internațional de șah de 
la Soci se apropie de sfîrșit. în runda 
a 11-a maestrul romîn Florin Gheor
ghiu a remizat cu marele maestru 
sovietic Boris Spăsski; Krogius (lider 
al clasamentului) a cîștigat la-Vitelkl 
și Garcia la Antoșin. Partida dintre 
Holmov și Nejmetdinov s-a încheiat 
remiză la mutarea 30.

® La Buenos Aires, în prezența a 
peste 100 000 de spectatori, echipele 
Independiente (Argentina) și Tnterna- 
zionale Milano S-au întîlnit în primul 
meci al finalei intercontinentale pen
tru Cupa campionilor la fotbal Au 
învins fotbaliștii argentineni cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de interul dreapta Rodriguez în minu
tul 58.
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LUCRĂRILE COMITETULU
CELOR 18 STATE
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine

britanice
. GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc o nouă ședință a Co
mitetului celor 18 state pentru dez
armare. La propunerea delegației 
Uniunii Sovietice au fost dezbătute 
problema încheierii unui pact de 
neagresiune între statele participan
te la Tratatul de la Varșovia și sta
tele participante la N.A.T.O. și pro
blema retragerii trupelor de pe te
ritorii străine.

Au luat cuvîntul reprezentanții 
Birmaniei, R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. P. Romîne, S. U. A., 
U.R.S.S.

Șeful delegației R. P. Romîne, 
Vasile Dumitrescu, a arătat că 
îjitreaga evoluție postbelică de
monstrează că pacea și securitatea 
egală pentru toți nu pot fi obținu
te prin permanentizarea blocurilor 
militare și a așa-zisului echilibru al 
armamentelor. Așa cum reafirma 
rpcent președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Romînia, ca membră 
a'Organizației Tratatului de la Var
șovia, se pronunță pentru desființa
rea oricăror blocuri militare și, ca 
măsură tranzitorie, pentru încheierea 
unui pact de neagresiune între a- 
ceastă organizație și Pactul Atlanti
cului de nord. Pactul de neagresiu
ne, a continuat șeful delegației ro
mîne, ar genera o asemenea îmbu

nătățire a climatului internațional 
încît s-^ar putea apoi trece la reali
zarea unor măsuri care astăzi par 
destul de îndepărtate.

Astăzi, la 20 de ani după termi
narea celui de-al doilea război mon
dial, a arătat vorbitorul, pe terito
riile a zeci de țări din Europa, Asia, 
Africa, America Latină și în alte 
părți ale lumii, ca un corolar al 
existenței unor anumite blocuri mi
litare,. continuă să se afle trupe și 
baze militare străine. Ele sînt tot 
atîtea focare de încordare a situației 
internaționale, reprezintă o gravă 
amenințare pentru pacea și secu
ritatea lumii. Orice măsură privind 
lichidarea bazelor militare străine, 
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriile unde se găsesc ar fi de na
tură să îmbunătățească într-o în
semnată măsură climatul politic in
ternațional, să permită reduceri ale 
bugetelor militare, să favorizeze 
multe alte măsuri concrete care 
preocupă comitetul.

Delegația romînă, a spus în în
cheiere Vasile Dumitrescu, se pro
nunță în favoarea realizării, cît 
mai curînd, a unor astfel de mă
suri, de natură să contribuie la în
sănătoșirea climatului internațional, 
la consolidarea suveranității po
poarelor, la promovarea cauzei dez
armării.

ADOPTAREA UNOR REZOLUȚII ÎN LEGĂTURĂ 
CU SITUAȚIA DIN CONGO Șl RHODESIA DE SUD

Dezbaterile din senatul turc 
în problema cipriotă

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 
Conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor africane membre ale 
Organizației Unității Africane delà 
Addis Abeba și-a încheiat miercuri 
noaptea lucrările prin adoptarea 
textului rezoluției finale în legătură 
cu situația din Congo. Rezoluția, a- 
doptată cu o majoritate de 27 de 
voturi, cuprinde următoarele preve
deri: guvernul congolez este invitat 
să înceteze imediat recrutarea de 
mercenari și să-i înlăture în cel mai 
scurt timp pe cei aflați în prezent 
în Congo în vederea găsirii unei so
luții africane a problemei congoleze; 
primul ministru Chombe se anga
jează să asigure securitatea celor 
care ar depune armele. Rezolu
ția cere „tuturor celor care parti
cipă la ostilități în Congo să înce
teze luptele în vederea găsirii, cu 
concursul O.U.A., a unei soluții care 
să permită o reconciliere națională 
și restabilirea ordinii“. S-au hotărît, 
de asemenea, crearea și trimiterea 
la Leopoldville, în Burundi și în 
Congo (Brazzaville) a unei comisii 
alcătuite din reprezentanții Etiopiei, 
Nigeriei, Guineei, R.A.U., Somaliei, 
Ghanei, Voltei Superioare, Tunisiei, 
Kenyei și Camerunului. In sarcina 
comisiei se află sprijinirea și încu
rajarea eforturilor îndreptate spre 
reconciliere națională în Congo și 
găsirea mijloacelor de normalizare a 
relațiilor dintre Cong-o (Leopoldville) 
și statele vecine — Burundi și 
Congo (Brazzaville). Rezoluția pre
vede apoi lansarea unui apel ener
gic către toate puterile care s-au

amestecat în afacerile interne ale 
Congoului, cerîndu-le să înceteze a- 
ceastă acțiune; totodată, rezoluția 
cere tuturor statelor membre ale 
O.U.A. „să se abțină de la orice ac
țiune care ar înrăutăți situația din 
Congo sau ar învenina relațiile din
tre Congo (Leopoldville) și statele 
vecine“. La votarea textului de re
zoluție, șase miniștri de externe a- 
fricani s-au abținut. Printre aceștia 
șe află și Congo (Leopoldville).

Miniștrii de externe africani au 
mai adoptat o rezoluție separată a- 
supra Rhodesiei de sud. Ea reco
mandă guvernului britanic să con
voace de urgență o conferință con
stituțională la care să fie invitați 
reprezentanții tuturor partidelor po
litice. Rezoluția cere apoi eliberarea 
imediată a cunoscuților lideri poli
tici africani Joshua Nkomo, A. Sit- 
holo și a tuturor deținuților politici. 
Statele membre ale O.U.A., precizea
ză rezoluția, se pronunță împotriva 
proclamării unilaterale a indepen
denței Rhodesiei de sud de către 
actualul guvern minoritar, angajîn- 
du-se să recunoască și să sprijine un 
guvern african.

★
La Addis Abeba a fost difuzată o 

declarație a Consiliului național de 
eliberare a Congoului, în problema 
situației din țară. Unicul țel al pa- 
trioților congolezi, conduși de Consi
liul național, se relevă în declara
ție, este tendința de a recuceri drep
turile și libertatea poporului congo- 
lez, uzurpate de un grup ostil inte
reselor naționale.

BLACKPOOL 10 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor de miercuri ale 
celui de-al 96-lea congres anual al 
Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.) au fost adoptate o serie de 
rezoluții care resping orice „înghe
țare“ a salariilor. Numeroși vorbitori 
au cerut naționalizarea industriei ae
ronautice.

La recomandarea Consiliului ge
neral al T.U.C., congresul a adoptat 
în unanimitate o moțiune în care se 
cere accelerarea schimburilor comer
ciale cu țările socialiste.

La sfîrșitul lucrărilor de miercuri, 
participanții la congres au lansat un 
apel muncitorilor din lumea întrea
gă să lupte împotriva politicii de 
apartheid, practicată de regimul ra
sist al lui Verwoerd prin boicotarea 
în mod sistematic a mărfurilor sud- 
africane.

Dezbaterile de joi au fost consa
crate, în cea mai mare parte, unor 
măsuri menite să contribuie la îm
bunătățirea securității sociale și re
lațiilor cu sindicatele străine. Luînd 
cuvîntul G. Woodcock, secretarul 
general al T.U.C., a criticat guvernul 
conservator pentru refuzul său de a 
modifica legea din 1906 prin care se 
îngrădesc libertatea de acțiune sin
dicală și dreptul la grevă.

ALEXANDRIA 10 (Agerpres). 
Conducătorii statelor arabe întruniți 
la Alexandria au examinat joi pro
blema „entității palestinene“, apro- 
bînd, potrivit agenției M.E.N., un 
proiect în acest sens prezentat de 
președintele Comitetului executiv 
suprem al „Organizației pentru eli
berarea Palestinei“, Ahmed Shu-

ANKARA 10 (Agerpres). — După 
respingerea moțiunii de neîncredere, 
în guvern de Adunarea Națională 
a Turciei, joi au început în senat 
dezbateri în problema Ciprului. 
Luînd cuvîntul în numele guver
nului, ministrul afacerilor externe, 
F. C. Erkin, a reafirmat poziția gu
vernului turc în această problemă, 
arătînd că acesta va continua să 
caute posibilități și mijloace de re
zolvare pe cale pașnică a problemei 
cipriote. El a relevat însă că, dacă 
totuși va fi lansat un atac asupra 
comunității turce din Cipru sau a- 

I supra contingentului turc staționat 
în insulă, „Turcia, va riposta prin 
toate mijloacele și sub toate for
mele“. Ministrul de externe al Tur
ciei a arătat că Turcia își rezervă 
dreptul ca, în baza tratatelor și a 
protocoalelor anexate la aceste trata-

în Consiliul de Securitate
NEW [YORK 10 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
în după-amiaza zilei de 9 septem
brie, sub președinția reprezentantu
lui sovietic, Platon Morozov, pentru 
a lua în discuție plîngerea Malaye- 
ziei împotriva Indoneziei. Luînd 
cuvîntul, Ismail Abdul Rahman, 
ministrul afacerilor interne al Ma- 
layeziei, a afirmat că la 2 sep
tembrie un avion indonezian ar fi 
parașutat un număr de militari 
pe teritoriul Federației Malayeze.

Reprezentantul Indoneziei, Sud- 
jarwo, a dezmințit în numele gu
vernului său afirmațiile lui Rah
man. Reprezentantul Marii Brita
nii, Patrick Dean, a sprijinit poziția 
Malayeziei.

te, să procedeze la momentul oportun 
la schimbarea celor 250 de soldați și 
ofițeri turci, membri ai contingen
tului turc staționat în Cipru.

★
NICOSIA 10 (Agerpres). — Hotă- 

rîrea guvernului cipriot de a ridica 
restricțiile economice impuse sec
toarelor locuite de ciprioții turci din 
Famagusta și Larnaca a fost primi
tă cu o vie satisfacție în cercurile 
forțelor Națiunilor Unite din Cipru. 
„Acesta este un important pas în 
direcția cea bună“, a declarat Galo 
Piaza, reprezentantul special în Ci
pru al secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Miercuri seara, generalul Thi- 
maya, comandantul forțelor O.N.U. 
din Cipru, a avut o lungă întreve
dere cu generalul Grivas, coman
dantul gărzii naționale cipriote, și 
cu ministrul de interne cipriot, 
Gheorghadjis, în legătură cu liberta
tea de mișcare a soldaților din ca
drul forței internaționale. Din surse 
guvernamentale s-a indicat că gu
vernul cipriot a acceptat să acorde 
o serie de facilități membrilor for
ței O.N.U. în cursul deplasărilor lor 
în insulă. în cursul discuțiilor s-a 
abordat, de asemenea, și problema 
construirii de către ciprioții turci a 
unei noi șosele care să lege localita
tea Temblos (districtul Kyrenia) cu 
castelul întărit Saint Hilarion, aflat 
în mîiniile ciprioților turci. Guvernul 
cipriot apreciază că construirea unei 
astfel de șosele este în realitate o 
operațiune militară al cărei scop 
este reîntărirea pozițiilor turce în 
interiorul și în jurul castelului Saint 
Hilarion. Un purtător de cuvînt al 
forțelor O.N.U. a declarat că se vor 
face demersuri pentru a convinge 
ciprioții turci să renunțe la această 
lucrare.

In urma operațiunilor întreprinse de trupele guvernamentale sprijinite 
de mercenari, numeroși locuitori din Congo (Leopoldville) s-au refugiat 

în Tanganica
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Convorbirile anglo - sud-rhodesiene
se. referă la fondul discuțiilor 
pretenția rasiștilor din Rhodesia 
sud de a se acorda independență

LONDRA 10 (Agerpres). — Joi 
după-amlază a avut loc o nouă în- 
tîlnire între primul ministru brita
nic Douglas-Home și primul minis- cestui teritoriu în condițiile menți- 
tru sud-rhodesian, Ian Smith, în nerii dominației lor — ci la diverse 
cursul căreia s-ar fi căzut de acord, 
potrivit agenției France Presse, asu
pra termenilor unui comunicat co
mun. Acest comunicat, care va fi dat 
publicității abia vineri dimineață, nu

de
a-

Actualitatea in
O agenda 
politică încărcată

Vacanța politică a luat sfîrșit. Par
lamentul austriac se pregătește pen
tru o nouă perioadă de lucru. Printre 
problemele care urmează să fie dez
bătute se află pregătirea bugetului 
de stat pentru 1965, mult discutata 
problemă a prețurilor în continuă 
creștere, problema relațiilor dintre 
Artstria și Piața comună; problema 
locuințelor, problema ridicată din 
nou de unele cercuri cu privire la 
cetățenia lui Otto de Habsburg ș.a.

Termenul pentru prezentarea bu
getului în fața parlamentului este 22 
octombrie. Acest termen cade în faza 
finală a campaniei electorale în ve
derea alegerilor din landurile Austria 
inferioară, Vorarlberg și Viena. 
Apropierea dintre cele două termene 
(alegerile la Viena vor avea loc la 
25 octombrie) face ca bugetul să se 
afle în măsură mai mare decît în 
alți ani în atenția corpului electoral.

în cadrul frecventelor discuții pe 
marginea bugetului pe 1965, vicecan
celarul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann, președintele partidului socia
list, a precizat recent într-o cuvîn- 
tare electorală că partidul socialist 
nu va putea admite nici o reducere 
a cheltuielilor sociale. Aceasta con
stituie una din principalele promi
siuni ale socialiștilor pentru ale
geri.

La rîndul său, dr. Withalm, se
cretar general al partidului popu
list, celălalt membru al coaliției gu
vernamentale, a declarat că, după 
părerea sa, lupta împotriva crește
rii prețurilor și bugetul sînt cele 
mai importante sarcini pentru a- 
ceastă toamnă. El s-a pronunțat 
împotriva ridicării salariilor. Can
celarul Austriei, dr. Josef Klaus, 
președintele Partidului populist, a 
subliniat că cea mai importantă

problemă care trebuie rezolvată în 
toamna aceasta este stabilizarea și
lingului.

Atît cancelarul Austriei cît și mi
nistrul finanțelor au anunțat o serie 
de măsuri proiectate pentru a con
tribui la oprirea creșterii prețurilor. 
Un accent deosebit a fost pus pe 
liberalizarea importului la anumite 
produse, ca și pe înlăturarea unor 
bariere vamale, pentru a asigura 
astfel un volum mai mare de măr
furi pe piață.

Pe șantierul 
Tîrgului internațional 
de toamnă

Pe vastul teren al Tîrgului inter
național de la Viena se auzea de 
departe zilele trecute duduit puter
nic de motoare. în fața halei națiu
nilor, de unde venea acest zgomot, 
un grup urmărea ridicarea unei in
stalații de foraj. Prin forța proprii
lor motoare, turnul lung de peste 
30 de metri s-a ridicat încet-încet. 
în numai cîteva minute, drapelul 
fixat în vîrf a fluturat în băta.ia 
vîntului. Erau culorile drapelului de 
stat al R.P. Romîne, iar instalația 
de foraj era T 50 B, pe care țara 
noastră o prezintă pentru prima 
oară la Tîrgul internațional de la 
Viena. Aceasta este de altfel și pri
ma instalație de foraj prezentată la 
tîrg de către o țară participantă ; 
pînă acum, numai țara gazdă expu- 
sese astfel de instalații.

La ediția din toamna aceasta a 
Tîrgului internațional de la Viena, 
țara noastră prezintă numeroase 
produse ale industriei noastre. Prin
tre altele vor fi prezentate autoca
mionul „Carpați", tractoarele „Uni
versal“ 650 și 651, un nou compre- 

' sor, mașini-unelte, produse alimen
tare și agrare, produse ale Indus
triei ușoare etc.

La cea de-a 80-a ediție a Tîrgu- 
lul de la Viena, care se va desfă
șura între 13-20 decembrie, vor par
ticipa peste 2 700 firme austriece și 
aproape 2100 firme străine.

probleme generale. în problema 
principală, relevă observatorii, im
pasul continuă să fie total.

In cadrul unei conferințe de pre
să. Smith a reafirmat intenția auto
rităților din Rhodesia de sud de a 
proclama în mod unilateral inde
pendența acestui teritoriu dacă Ma
rea Britanie continuă să refuze sa
tisfacerea revendicărilor lor. El a re
cunoscut că o asemenea acțiune ar 
avea „repercusiuni negative“, dar, a 
afirmat el, „dacă independența ne 
este refuzată nu vom avea altă 
gere decît de a o proclama în 
unilateral“.

ale- 
mod

Bilanțul festivalului 
de la Salzburg

Intre 26 iulie și 31 august 
desfășurat tradiționalul festival de 
la Salzburg, 
ale 
timp de cinci 
turnurile și podurile orașului lui 
Mozart au fost strînse. Acum, statis
ticienii fac calcule cu privire la 
participare. In această perioadă au 
avut loc la Salzburg 32 spectacole 
de operă, 17 de teatru, 14 concerte 
— 11 fiind susținute de soliști cu 
renume mondial — 5 matinee Mo
zart, în total peste 100 de manifes
tări artistice.

La festivalul de la Salzburg, 
care datează de 44 de 
sistă zeci de mii de turiști, 
au apreciat în mod unanim 
celentă calitatea majorității 
festărilor din acest an. Deosebit de 
valoroasă a fost interpretarea ope
relor „Ariadna la Naxos“ și „Cosi 
fan tutte“ dirijate de Karl Böhm, 
„Cavalerul Rozelor“ și „Electra“ di
rijate de Herbert von Karajan. Ca 
soliști instrumentiști 
Wolfgang 
Fournier, 
Sviatoslav 
Clifford Curzon.

Recent a fost dat publicității un 
program al festivalului pentru ur
mătorii ani. Se consideră că aceasta 
va permite asigurarea unei partici- 

.pări mai largi a celor mai buni 
muzicieni de peste hotare.

Ștefan DEJU

Steagurile de stat
Austriei care au împodobit 

săptămîni clădirile,

s-au
Schneiderhan, 

pianiștii Anni
Richter, Geza
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Poziții diferite la
PARIS 10 (Agerpres). — In cadrul 

reuniunii comune a Comisiei poli
tice a Uniunii Europei occidentale 
(U.E.O.) și a președinților Comisiilor 
pentru afacerile externe ale parla
mentelor celor șapte țări membre 
ale U.E.O., ministrul de externe al 
Belgiei, Paul Henry Spaak, a pre
zentat un plan propriu. El prevede 
ca reprezentanții celor șase țări 
membre ale Pieței comune să adop
te un plan experimental pe o du
rată de 3—5 ani cu privire la Uniu
nea politică vest-europeană.

Reprezentantul vest-german a 
subliniat că „inițiativa lui Spaak 
merită să fie încurajată“. La rîndul 
6ău, reprezentantul francez s-a pro
nunțat în favoarea planului lui 
Spaak, însă fără să angajeze guver
nul țării sale. Delegația italiană și-a 
exprimat rezerva, în timp ce olan
dezii au manifestat ostilitate față 
de propunerea ministrului belgian, 
declarîndu-se împotriva unei uniuni 
politice a Europei fără Anglia.

Dezvoltarea schimburilor 
ale R. S. Cehoslovace

PRAGA 10 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat radioteleviziunii 
cehoslovace, J. Kohout, ministrul 
adjunct al comerțului exterior al 
R. S. Cehoslovace, s-a ocupat de 
problema relațiilor comerciale 
R. S. Cehoslovace cu S.U.A. și 
rea Britanie. El a declarat că

Opinii in favoarea 
extinderii relațiilor 
comerciale

comerdale

ale
Ma-
va-

BERLIN 10 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția A.D.N., în 
cursul convorbirii care a avut loc la 
Leipzig între J. Balkow, ministrul 
comerțului exterior și intergerman 
al R.D.G., și un grup de deputați 
conservatori englezi s^a subliniat că 
există posibilități pentru extinderea 
comerțului dintre R. D. Germană și 
Anglia. Participanții la convorbire 
au ajuns la părerea unanimă că în 
interesul dezvoltării rapide a rela
țiilor comerciale ar fi util ca cele 
două țări să încheie un acord comer
cial pe termen lung și să deschidă 
misiuni comerciale.

J. Balkow i-a informat pe parla
mentarii englezi că R. D. Germană 
intenționează să achiziționeze 
Anglia mari cantități de utilaj 
dustrial. Deputății englezi și-au 
primat convingerea că Anglia 
putea livra utilajul necesar R. 
în condițiile comerciale și financiare 
oferite altor țări.

cu S. U. Â. și Anglia
loarea schimburilor comerciale din
tre R. S. Cehoslovacă și S.U.A. a 
reprezentat în anul trecut 10 mi
lioane dolari. J. Kohbut și-a expri
mat speranța că, în urma înlătură
rii actualelor măsuri discriminato
rii ale guvernului american, rela
țiile comerciale dintre cele două 
state se vor îmbunătăți treptat. în 
același interviu, J. Kohout a arătat 
că relațiile comerciale dintre R. S. 
Cehoslovacă și Marea Britanie sînt 
în continuă dezvoltare. Astfel, în 
anul trecut, volumul exportului 
R. S. Cehoslovace în Marea Brita
nie a sporit cu 30 la sută, iar al im
portului din această țară, cu 50 la 
sută. Volumul total al schimburilor 
de mărfuri dintre cele două state a 
reprezentat în 1963 circa 140 mi
lioane dolari.

anunțăMOSCOVA. Agenția TASS 
că la Moscova a fost dată publicită
ții declarația guvernului U.R.S.S. re
misă Ministerului Afacerilor Externe 
al Japoniei cu privire la folosirea de 
către S.U.A. a teritoriului Japoniei 
pentru acțiuni militare împotriva R.D. 
Vietnam.

port, oa- 
organizat

la confe

din 
in- 
ex- 
va 

..D.G.

vanghelia după Matei“ al lui Pierre 
Pàolo Pasolini — Italia și „Hamlet“ 
al regizorului Grigori Kozințev 
(U.R.S.S.). Filmul francez „La vie à 
l’envers“ de Alaic Jessua a primit 
premiul „Pasinetti“ ca cel mai bun film 
străin.

DELHI. Președintele Indiei, Radha- 
krishnan, a emis un decret prin care 
administrația statului indian Kerala 
trece sub conducerea sa directă. A- 
ceastă măsură urmează adoptării de 
către Adunarea Legislativă din Ke
rala a unei moțiuni de neîncredere 
în guvernul statului. Decretul implică 
dizolvarea Adunării Legislative și gu
vernarea prin decrete prezidențiale 
pînă la alegerile pentru desemnarea 
unei noi adunări în februarie anul 
viitor.

TOKIO. La Yokosuka a avut loc 
un miting de protest împotriva in
trării submarinelor atomice americane 
în porturile Japoniei. După miting, 
care s-a desfășurat în zona bazei ma
ritime americane din acest 
menii muncii din oraș au 
o demonstrație.

BONN. Luînd cuvîntul
rința reprezentanților „Presei finan
ciare și economice europene“, care 
se desfășoară la Hamburg, primarul 
acestui important centru industrial al 
R.F.G., Nevermann, 
cercurile de afaceri din Hamburg 
sprijină dezvoltarea comerțului 
Estul. Sîntem convinși, a spus el, că 
prin intermediul contractelor econo
mice și al contactelor între oameni 
vom putea să ajungem la hotărîri po
litice raționale.

VENEȚIA. In această localitate s-a 
încheiat cel de-al 25-lea Festival In
ternațional cinematografic. Marele 
premiu „Leul de Aur“ a fost acordat via, și Harold Caccia, subsecretar de 
filmului „Deșertul Roșu" al lui Mi- stat permanent în ministerul britanic 
chelangelo Antonioni. Premiul special al afacerilor externe, a avut loc un 
al juriului a fost acordat filmelor „E- schimb de păreri privind relațiile din-

a declarat că

cu

LIBREVILLE. Curtea Supremă din 
Gabon a pronunțat sentința în proce
sul celor 26 de persoane implicate în 
încercarea nereușită de lovitură de 
stat din luna februarie, 
soane au fost achitate,
17 au fost condamnate la închisoare 
pe termene pînă la 20 de ani.

BELGRAD. între Marko Nikezici, 
locțiitor al secretarului de stat pen
tru afaceri externe al R.S.F. Iugosla-

Nouă per- 
iar celelalte

kairy. După cum se știe, prin „enti
tatea palestineană“, țările arabe în
țeleg gruparea refugiaților palesti- 
neni, răspîndiți în lumea arabă, în
tr-o organizație politică și militară.

Participanții la Conferința arabă, 
la nivel înalt au trecut, de aseme
nea, la dezbaterea celorlalte proble
me de pe ordinea de zi. Conferința 
nu s-a putut termina joi seara, cum 
se stabilise, urmînd să continue și 
vineri.

Descoperirea unui complot 
antiguvernamental la Bagdad

BAGDAD 10 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că la 
Bagdad a fost descoperit 'un nou 
complot antiguvernamental. • Cinci 
piloți din armata irakiană au fost 
împușcați și mai mulți conducători 
ai partidului Baas din Irak, printre 
care și fostul prim-ministru Bakr, 
au fost arestați.

Ziarul libanez „Al Hayat" a pu
blicat joi o corespondență din 
Bagdad în care relatează că, potrivit 
planului complotiștilor, avioanele mi
litare care trebuiau să-1 însoțească 
pînă la frontieră pe președintele ' 
Abdel Salam Aref spre conferința 
de la Alexandria aveau misiunea 
de a bombarda aerodromul. Ele tre
buiau, de asemenea, să distrugă a- 
vioanele de la baza militară din lo
calitatea Rașid și drumurile ce du
ceau spre aerodromul din Bagdad. 
Toate acestea au fost prevenite prin 
descoperirea complotului cu puțin 
înainte de a fi pus în aplicare. El 
trebuia executat în după-^njiaza zi
lei de 4 septembrie, cu o Anătate 
de oră înainte de plecarea președin
telui irakian la Alexandria. Ziarul 
enumeră printre persoanele implica
te în complot pe fostul ministru al 
educației, pe fostul ministru al agri
culturii, pe fostul guvernator al Bag
dadului și pe fostul șef al poliției 
în timpul guvernului baasist al lui 
Bakr.

Adunarea Generală 
a Fondului Monetar Internaționa

TOKIO 10 (Agerpres). — In a pa
tra zi a lucrărilor Adunării Generale 
a Fondului Monetar Internațional și 
a Băncii mondiale au fost adoptate 
o serie de rezoluții. Una dintre ace
ste rezoluții preconizează sporirea 
fondurilor evaluate acum la 15 mi
liarde dolari cu alte 4—5 miliarde 
dolari, urmînd ca la sesiunea din 
septembrie 1965 de la Washington să 
fie stabilită suma precisă. O altă re
zoluție prevede intensificarea activi
tății 
curs

acestor organisme în țările în 
de dezvoltare.

Agenția France Presse semnalea
ză că, pentru prima oară în decursul 
celor două decenii de existență a a- 
cestor organisme, una din rezoluții 
a fost adoptată nu în unanimitate, 
ci doar cu majoritate. Este vorba de 
o rezoluție privitoare la arbitrare.; 
conflictelor, împotriva căreia au vo
tat 21 de state și anume 19 state la- 
tino-americane, precum și Filipinele 

-și Irakul. Ca director general al Băn
cii mondiale a fost ales guvernato
rul Băncii Islande!.

două țări și o serie de pro- 
internaționale actuale. H.

tre cele 
bleme
Caccia a fost primit, de asemenea, 
de Kocea Popovici, secretar de stat 
federal pentru afaceri externe, și de 
Ioje Brilei, membru al Vecei Exe
cutive Federale.

WASHINGTON. La cererea preșe
dintelui Johnson, Biroul Federal de 
investigații a întreprins o anchetă în 
legătură cu incidentele rasiale care 
au avut loc în ultimele săptămîni în 
mai multe localități din S.U.A. Scopul 
anchetei este să constate dacă în 
timpul incidentelor au fost violate 
prevederile legii drepturilor civile.

CAIRO. Reprezentantul la Cairo al â 
Frontului Național de Eliberare din Jjș 
Arabia de sud a declarat că forțele 
patriotice au deschis un nou front 
de acțiune împotriva trupelor colo- 
niale în regiunea Havashib. ®

NEW YORK. La 10 septembrie, 
uraganul „Dora“ s-a abătut cu o forță 
deosebită asupra orașelor Jacksonville ' ? >
și St. Augustin, situate pe coasta de ÿjîjÿ’igOSWf 
nord-est a Floridei. Viteza vîntului a 
depășit 100 kilometri pe oră, iar în 
apropierea țărmului valurile au atins ’ 
înălțimea de opt metri. Se anunță 
serioase distrugeri. Agențiile america
ne de presă scriu că „Dora“ este cel 
mai puternic uragan care s-a abătut 
asupra nord-estului Floridei în acest 
secol.
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înainte de începerea Jocurilor 
Olimpice, la Tokio va li inaugurat 
expresul Oriental, un tren mono- 
rail suspendat care va lega centrul 
de aeroportul orașului, străbătînd 

distanța de 8 mile în 13 minute
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