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Pe aeroportul Bâneasa, la sosirea artiștilor sovietici

DRUM PRINTRE STINGI
Construcția șoselei Bicaz - Poiana Teiului-Bistricioara TELEGRAMA

constructorii nu numai că au executat 
lucrarea înfr-un termen scurt, dar au rea
lizat la acest punct de lucru și o econo
mie de 4 milioane lei.
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PRODUCEREA Șl FOLOSIREA 
ECONOMICA A FURAJELOR

Pentru asigurarea unor cantități 
din ce în ce mai mari de nutrețuri 
de calitate superioară, de care de
pinde creșterea în continuare a efec- 

, tivelor de animale și a producției a- 
cestora, în regiunea noastră consi
liile agricole au trecut la aplicarea 
de măsuri tehnice în vederea spori
rii producției pe pajiștile naturale și 
la plantele de nutreț cultivate, pre
cum și la o folosire rațională a nu
trețurilor produse. în trecut, pro
ducțiile de iarbă care se realizau e- 
rau mici, de 2 000—5 000 kg la ha. 
Vegetația era formată din plante 
puțin valoroase. Pentru remedierea 
acestei situații s-a trecut la aplicarea 
diferențiată a unor măsuri în func
ție de zonele naturale și în primul 
rînd la repartizarea și planificarea 
judicioasă a suprafețelor destinate 
producției de furaje.

Extinderea 
culturilor valoroase

în cîmpie, unde pășunile naturale 
erau în cea mai mare parte slab pro- 
duçtive, cu sprijinul consiliilor agri
cole, gospodăriile colective au trecut 
la cultivarea lor cu plante de nutreț 
valoroase după sistemul conveieru
lui verde, creîndu-se totodată și 
45 pășuni model bine organiza
te. Pe baza rezultatelor obținute 
în anii trecuți pe pășunile model de 
la Coteana și Curtișoara, raionul Sla
tina, și la lotul semincer Curtea de 
Argeș, s-au stabilit sortimentele de 
culturi de plante de nutreț pe zone 
și raioane. Pentru nutreț verde, în 
raioanele din sudul regiunii, în ca
drul conveierului s-au recomandat 
în primul rînd : lucerna, porumbul 
furajer, iarba de Sudan, borcèagul 
de primăvară, iar pentru extinderea 
perioadei de pășunat la începutul 
primăverii sau toamna tîrziu, secară 
și orz de toamnă, sorg, dovleci 
pepeni furajeri.

Suprafețele cultivate cu plante 
nutreț pentru conveierul verde 
crescut de la 8 471 ha în 1961, 
12 3Û8 ha în 1963, iar în 1964 au 
juns la 16 085 ha.

în marea majoritate a'gpspodării-' 
lor colective din raioanele de șud au 
fost organizate parcele' cu cbnveier 
verde cu scheme complete la unită
țile oare practicau acest sistem de 
mai mulți ani și aproape complete la 
unitățile la care acest sistem s-a in
trodus recent. în raionul Slatina, din 
inițiativa consiliului agricol raional, 
în fiecare gospodărie colectivă s-au 
organizat conveier verde și tabere de 
vară. Aplicarea în practică a indica
țiilor consiliilor agricole privind or
ganizarea conveierului verde a dus 
la producții mari la hectar : peste 
20—25 mii kg masă verde, față de 
2 000—3 000 kg la ha cît dădea pă
șunea naturală. Asemenea realizări 
s-au înregistrat la gospodăriile co
lective : Rîca, Pădureți, Miroși și 
Izvoru, raionul Costești ; Văleni, ra
ionul Drăgănești ; Piatra-Sat, Cotea
na, Mărgineni, Scornicești, Brebeni, 
Curtișoara și altele din raionul Sla
tina etc.

Bune rezultate dă măsura de a 
se cultiva plante furajere în inter
valele dintre pomi. Pe întreaga re
giune, în anul 1964, s-au însămînțat (Continuare în pag. Il-a) 
7 887 ha cu plante de nutreț printre 
pomi. De exemplu, gospodăria colec
tivă Văleni-Podgoria, din raionul Pi
tești, cultivă printre pomi 50 ha 
borceag de primăvară pentru fin.

Buna gospodărire 
a nutrețurilor

Se știe că nu este suficient numai 
să se producă nutrețuri în cantități 
îndestulătoare și de calitate superi
oară, ci este necesar ca acestea să 
fie folosite cît mai rațional în hrana 
animalelor. De aceea, în regiunea Ar
geș s-a extins în proporție de masă 
organizarea taberelor de vară cu a- 
dăposturi,. în imediata apropiere a 
culturilor din conveierul verde. La 
majoritatea taberelor de vară anima-
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Din tocată tarea
lele stau în timpul zilei la umbra a- 
dăposturilor, libere sau legate. în ta
berele de vară nutrețurile sînt folo
site în principal sub formă de masă 
verde cosită și dată la iesle. După 
ce plantele din fiecare cultură 
avansează în creștere și dezvoltare, 
nutrețurile sînt date tocate anima
lelor.

O măsură pe cale de extindere în 
regiunea Argeș este și hrănirea oilor 
în semistabulație. în acest caz, oile 
pășunează pe pășunile naturale, pe 
miriști înainte de a fi arate și chiar 
pe culturile duble cînd plantele sînt 
puțin crescute ; la tabăra de vară li 
se dă la iesle supliment de masă 
verde tocată, completîndu-se astfel 
întreaga cantitate prevăzută în ra
ție. Această metodă se folosește de 
cîțiva ani la G.A.C. Coteana, raionul 
Slatina.

Ca urmare a aplicării unor ase
menea măsuri tehnice și organiza
torice în ce privește producerea și 
utilizarea nutrețurilor verzi, pro
ducția de lapte la vaci s-a dublat în 
perioada de folosire a conveierului. 
în acest sens se evidențiază gospo
dăriile colective Pădureți, Izvoru, 
Rîca, raionul Costești, Vișina și Pe- 
trești, raionul Găești, Văleni-Podgo- 
ria, raionul Pitești, Brebeni, Curti- 
șoara, Coteana, Mărgineni, raionul 
Slatina, și multe altele.

Semințe pentru plante 
de nutreț

Consiliile agricole au dat o aten
ție deosebită asigurării necesaru
lui de semințe pentru plantele fu
rajere. Pe plan regional; există lo
turi semincere pentru plantele de 
nutreț, organizate direct de consi
liile agricole, în suprafață de 1 200 
ha. în aceste loturi semincere se cul
tivă pentru sămînță în primul rînd 
lucernă și trifoi pe 301 ha, măză- 
riche de primăvară pe 135 ha, iarbă 
de Sudan și iarbă grasă pe 202 ha 
și alte culturi specifice fiecărui raion. 
Alături de. aceste plante de nutreț, 
în loturile semincere se mai cultivă 
pentru sămînță și graminee perene 
ca : timoftică, păiuș de livezi și al
tele. iar din leguminoase : sparcetă, 
trifoi alb, trifoi hibrid necesare la 
reînsămînțarea și supraînsămînțarea 
pajiștilor de deal și munte. în afa
ra celor 11 loturi semincere organi
zate direct de consiliile agricole, în 
fiecare gospodărie colectivă se opresc 
pentru sămînță din culturile furaje
re suprafețe ce însumează pe regiu
ne circa 10 000 ha necesare pentru 
asigurarea cerințelor proprii.

Cu cîțiva ani în urmă, în gospodă
riile colective, fiecărei brigăzi i se re
partizau suprafețe relativ mici din 
fiecare cultură furajeră, astfel că de 
cele mai multe ori ele erau neglijate.

Ing, Deceniu MARINICĂ 
Ing. Mihai NICULESCU 
Consiliul agricol regional Argeș

urmă barajul. Șoseaua 
printr-o regiune în care 
și stejari alternează cu

Am lăsaf în 
înaintează acum 
păduri de brazi 
splendide pajiști montane, brăzdate de 
pîraie vijelioase. Din valea Potociului 
mașina ia pieptiș una din cele mai mari 
pante ale traseului. Sus, în vîrf, se des
chide panorama impresionantă a Ceah
lăului și a lacului de acumulare de la 
Bicaz. Frumusețea acestui tablou este 
completată de însăși construcția noii șo
sele Bicaz — Poiana Teiului, o adevă
rată lucrare de artă.

Pe șoseaua Bicaz—Poiana Teiului

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
La uzinele „Electroputere“ din Cra
iova au fost realizate anul acesta 
noi tipuri de transformatoare, cu ca
racteristici tehnice îmbunătățite. La 
construcția lor s-au folosit unele 
materiale mai ieftine, cu greutate 
mică și rezistență sporită la efor
turi electrodinamice. Primele lo
turi din cele 16 noi tipuri de trans
formatoare introduse în producția

Deschiderea cehi de-a XXIII-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de atletism

Atleții și atletele s-au aliniat în fața tribunelor Foto : M. Andreescu

Pe stadionul Republicii din Capi
tală, în fața a mii de spectatori, s-a 
deschis vineri cea de-a XXIII-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de atle
tism, la care participă echipele .re
prezentative ale R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Greciei, R.S.F. Iugoslavia, 
Turciei și R. P. Romîne.

In tribuna oficială erau prezenți 
membri ai Comitetului de onoare . „.___ . ,
care patronează Jocurile Balcanice . poarele țărilor .balcanice, tovarășul 
de la București'; ----- - " ' - *»=■'  ’• ------- -

Au participat, de asemenea, la-fes
tivitate reprezentanți ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor balcanice și 
alți invitați.

La ora 16,45, trompeții anunță în
ceperea festivității de deschidere, 
în acordurile unui marș sportiv, pe 
pista stadionului intră coloana spor
tivilor, precedată de un grup de ti
nere îmbrăcate în costume națio
nale romînești. După ce defilează 
prin fața tribunelor, echipele se ali
niază pe gazonul stadionului. Un tî- 
năr sportiv înalță steagul tradițional 
al Balcaniadelor de atletism, iar at
letul romîn Șerban Ciochină rostește 
jurămîntul participanților la jocuri. 
Fanfara intonează imnurile de stat 
ale țărilor participante și în același 
timp se ridică drapelele celor 6 țări 
balcanice.

în numele tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, președintele Co
mitetului de onoare al Jocurilor Bal
canice de la București, în numele 
Comisiei de organizare a celei de-a

...Prin formarea lacului de acumulare 
al hidrocentralei „V. I. Lenin", vechiul 
drum de pe Valea Bistriței, în amonte de 
Bicaz, a trebuit să fie mutat; s-a construit 
un nou drum pe malul sting al lacului de a- 
cumulare, între Bicaz — Poiana Teiului -— 
Bisfricioara, în lungime de 52 km. Execu
ția drumului pe un traseu nou a ridicat în 
fața proiectanților și constructorilor pro
bleme tehnice complexe și dificile. Des
chiderea pîrtiilor și executarea terasa- 
mentelor au cerut eforturi deosebite. 
Traversarea zonelor mlăștinoase s-a făcut, 

de serie au o putere instalată între 
100 și 1 600 kVA la tensiunea între 
6—36 kV. Pe lîngă avantajele amin
tite, noile tipuri de aparate reali
zează pierderi foarte mici de ener
gie electrică. S-a calculat că la 
producția anuală de transformatoare 
a uzinei, numai prin reducerea pier
derilor de energie electrică se pot 
obține în exploatare economii de 
circa 15 milioane lei.

XXIII-a Balcaniade de atletism, tov. 
Aurel Duma, președintele Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport, adresea
ză un călduros salut sportivilor ve- 
niți să se întreacă pe stadionul Re
publicii din capitala Romîniei. Su
bliniind faptul că Jocurile Balcanice 
constituie un folositor schimb de ex
periență, un mijloc de întărire a 
colaborării și prieteniei dintre po-

Aurel Dufna a urat mult succes tu
turor concurenților și a declarat des
chisă cea de-a XXIII-a ediție a 
Balcaniadei.de atletism.

In pag. a V-a: relatări asupra des
fășurării întrecerilor sportive.

de multe ori, pe poduri oarbe din lemn 
sau pe saltele din bîrne, Pe pantele pu
ternic înclinate, autovehiculele au lucrat 
ancorate. In zonele stîncoase drumul a 
fost deschis numai cu ajutorul dinami
tei. Cățăraji pe stînci, prinși în frînghii, 
minerii au săpat pujuri adînci de 15-20 
metri pentru a dinamita roca tare a mun
telui și a tăia în ea noul drum.

Invingînd cu bărbăție greutățile, folo
sind soluții curajoase, constructorii au 
reușit să termine prima etapă a lucrări
lor cu circa 30 de zile mai devreme, 
după care au continuat lucrările de asfal
tare. Pînă în prezent, au fost asfaltați 45 
km de drum, urmînd ca restul, de 7 km, 
să se execute în cursul acestei luni.

Ing. L. Demeier, un bărbat ca la 30 
de ani, vorbește cu multă căldură des
pre oameni, despre faptele lor curajoase, 
despre greutățile învinse.

— Vedeți porțiunea aceea de drum cu 
ziduri de sprijin înalte ? Acolo am avut 
mult de furcă cu muntele. A fost una 
din zonele cele mai grele...

La km 1+500 pe o lungime de 300 m 
se prăvălise circa 100 000 m.c. pămînt și 
piatră. Trei luni s-a muncit ziua și noap
tea, Intr-un ritm intens. Oamenii nu s-au 
lăsat învinși de greutățile mari de care 
s-au izbit. S-a lucrat tot timpul în trei 
schimburi, 
de lucrări speciale pentru 
versantului. Minerii, 
Leterna și Doboș Sigismund, ca și echi
pa de zidari a lui A. Șimandi și-au a- 
rătat aici întreaga lor măiestrie. Prin a- 
plicarea unor soluții noi, îndrăznețe,

S-a executat un întreg sistem 
consolidarea 

conduși de Petre

Centru modern 
de vinificație

Recent, la G.A.S. Recaș, din podgoria 
Banatului, a fost terminată construcția 
unui centru modern de vinificație cu 
o capacitate de 130 vagoane vin. El 
dispune de două linii tehnologice, una 
pentru vinuri albe și una pentru vinuri 
roșii. întregul proces de preparare a 
vinurilor de la zdrobirea strugurilor și 
piuă la depozitarea vinului este meca
nizat. Tot aici s-au mai construit 3 hru
be pentru învechirea vinului, cu o ca
pacitate de 24 de vagoane, și o vinote- 
că. cu o capacitate de un vagon. Toate 
acestea vor duce la îmbunătățirea ca
lității vinurilor de la G.A.S. Recaș, cu
noscute în țară și peste hotare, dețină
toare a peste 40 medalii obținute la di
ferite concursuri și expoziții republicane 
și internaționale.

Ciment 
pentru manie baraje

BRAȘOV 
Cimentiștii 
din Brașov expediază zilnic spre ma
rile șantiere de construcții cantități 
sporite de ciment și alte materiale 
de construcții. Ieri s-a livrat de aici 
a 50 000-a tonă de ciment hidroteh
nic pentru barajul de la hidrocen
trala „16 Februarie“ de pe Argeș. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent s-au produs peste plan 700 
tone de ciment, mai mult de 10 000 
tone filer de calcar și peste 21 tone 
calcar.

(coresp. „Scînteii“). — 
de la fabrica „Temelia“

Baletul Teatrului Mare 
din Moscova la București

Ieri a sosit în Capitală, pentru a parti
cipa la cel de-al lll-lea Concurs și Festi
val Internațional „George Enescu", Ba
letul Teatrului Mare Academic de Stat 
al U.R.S.S., condus de M. Anastasiev, di
rector adjunct al teatrului, și I. Grigoro- 
vici, conducător artistic. Pe aeroportul 
Băneasa, artiștii sovietici au fost întîm- 
pjoaji .de Mihai Bredicean.u, directorul 
Teatrului de Operă și Balet a| R. P. Ro
mîne, Egizio Massini, artist al poporului, 
prim-dirijor al Teatrului de Operă și Ba
let, Vasile Florea, directorul relațiilor ex
terne al C.S.C.A., și de numeroși artiști.

Au fost prezenți I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

ie 500 DE ORI ÎNCONJURUL 
PĂMÎNTULUI

Cîteva autobasculante au trecut gră
bite pe lîngă noi.

— Sînt cei din coloana IRTA Tg. 
Neamț. Buni băieți — spune ing. Eugen 
Anichiței, șeful lotului Hangu.

Șoferul a fost tot timpul o figură . cen
trală a șantierului. Fără autocamioane, 
numeroasele utilaje și oameni n-ar fi pu
tut face prea mult. In perioadele de vîrf 
pe șantier lucrau pînă la 400 autoca
mioane. Un calcul arată că pe șantier 
au fost transportate 5 500 000 tone ma
teriale, ceea ce echivalează cu 11000 
trenuri a 50 vagoane fiecare. Pentru 
transportul acestui volum uriaș, autoca
mioanele au parcurs în totalitate o dis
tanță egală cu înconjurul pămîntului pe 
la Ecuator de 500 de ori.

Unul din cele mai curajoase episoade 
l-a constituit trecerea peste lacul de a- 
cumulare. Pentru a face legătura cu lo
turile de lucru rămase izolate s-a exe
cutat un pod de plute peste lac, chiar 
pe lîngă baraj, lat cît să treacă un au
tocamion. Era un drum dificil, riscant. 
Cea mai
scump. La început, la unii șoferi au exis
tat ezitări. Pînă la urmă și-au învins tea
ma ; au trecut cu autocamioanele sub 
greutatea cărora podul se lăsa adînc în 
apă.

mică neatenție putea costa

★
Hărnicie, curaj, tenacitate — iafă cîte

va din calitățile celor care au construit 
frumoasa șosea Bicaz — Poiana Teiului 
— Bisfricioara. Cît despre lucrare i se 
poate acorda,, fără teamă de a greși, un 
înalt calificativ.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii“

■■

De pe bordul avionului, în drum spre R. P. Bulgaria, Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a transmis tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej,- prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
rr.Dne, următoarea telegramă :

Trecînd deasupra teritoriului Republicii Populare Romîne frățești, 
în drum spre Republica Populară Bulgaria, vă transmit dv. și,poporului 
romîn, în numele méu personal și în numele membrilor delegației, de 
partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane, un salut 
cordial și cele mai bune urări pentru noi succese în construcția socia
lismului.

Conferința arabă la nivel înalt 
și-a încheiat practic lucrările vineri 
seara. Ultima ședință secretă a con
ferinței s-a terminat seara tîrziu, re
zoluțiile adoptate urmînd să fie cu
noscute ulterior. Miniștrii de externe 
au ținut ședințe în tot cursul zilei 
de vineri pentru a pune la punct 
comunicatul final al conferinței.

La
care 
care 
unei 
ciated Press menționează că în ca
pitala Vietnamului de sud atmosfera 
este încordată. (Amănunte in pag. 
a Vl-a)

Saigon au fost masate trupe și 
blindate în legătură cu știrile 
circulă despre posibilitatea 
lovituri de stat. Agenția Asso

La Helsinki a fost dat publicității 
acordul intervenit între partidele 
Uniunea agrară, conservator, popu
lar suedez si partidul Uniunea po

porului finlandez privind formarea 
unui nou guvern de coaliție, 
care va înlocui actualul cabinet de 
tehnicieni, prezidat de R. Lehto. 
Noul prim-ministru al guvernului fin
landez va fi Johannes Virolainen, iar 
ministru de externe, A. Karjalainen.

Tratativele de la Londra, purtate 
de primul ministru sud-rhodesian cu 
oficialitățile engleze, s-au încheiat 
vineri. Participanții, menționează 
France Presse, „au rămas pe pozi
țiile lor".

Consiliul de Securitate a început 
examinarea relațiilor dintre Grecia 
și Turcia în legătură cu problema 
cipriotă. Consiliul a fost sesizat de 
ambele țări, fiecare prezentînd o 
plîngere împotriva celeilalte.

Balcaniadei.de
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Al lll-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu"

A II—TA ÇCINTPII“ explorările și parchetele deniN^.ni_IA\ N ICH exploatare a lemnului din cadrul
Direcției regionale a economiei forestiere Mureș-Autonomă Maghiară 
s-a cîștigat in ultimul timp o experiență valoroasă în realizarea unor 
indici superiori de folosire a masei lemnoase și in mecanizarea com
plexă a lucrărilor. Mergind pe drumul lemnului, din pădure pînâ in 
fabricile de industrializare, corespondentul nostru regional, L. Deaki, 
a. întreprins o anchetă în rîndul lucrătorilor forestieri din întreprinde
rile Toplița și Gheorghieni cu scopul de a reda experiența dobîndită 
in aceaștă privință, preocupările actuale și de viitor ale colectivelor de 
aici.
—----------------------------------------------------------------------------------

dustrializare a lemnului am prevă
zut înlocuirea cutiilor de viteză ac
tuale pentru avansul continuu cu 
3—5 trepte de viteză cu altele cu 
10—12 trepte de viteză, reorganiza
rea depozitului de bușteni din To- 
plița, construirea unor transportoa- 

. re pentru evacuarea deșeurilor, și 
altele.

Ing. loan FURTUNĂ 
Ing. Isaia OLTEANU 
întreprinderea forestieră Toplița

S seară muzicală de ueuilai
• „Vox Maris" în 
® Gaspar Cassado

primă audiție mondială 
în concertul de Haydn

REZULTATELE

Cum lucrează 
mecanismele ?

începînd de la Răstolița și pînă la 
Capu Corbului se găsesc păduri în
tinse. Aici își desfășoară activitatea 
sectoarele de exploatare și in
dustrializare a lemnului ale între
prinderii noastre forestiere. în în
treprindere au fost aduse in ultimii 
ani zeci de utilaje și mecanisme di
ferite : ferăstraie mecanice, funicu- 
lare, tractoare etc care sînt folosite 
la toate fazele de exploatare a lem
nului din ■ pădure (doborît. școs-a- 
propial și încărcat). Preocuparea 
noastră principală se îndreaptă spre 
folosirea cît mai completă a capaci
tății acestor utilaje, tn așa fel ca 
gradul de mecanizare a lucrărilor 
să crească necontenit. în acest scop, 
acordăm o mare grijă asigurării 
locurilor de muncă cu piese de 
schimb, combustibil și lubrefianți. 
In fiecare lună întocmim un 
grafic judicios de aprovizionare a 
parchetelor și gurilor de exploatare 
cu materialele și piesele necesare, 
a cărui realizare este urmărită sis
tematic.

Exploatarea corespunzătoare a u- 
tilajelor depinde în mare măsură de . 
cunoștințele și experiența muncito
rilor care le deservesc. Conducerea 
întreprinderii, împreună cu comite
tul sindicatului, au luat inițiativa de 
a organiza cursuri de calificare și 
de ridicare a calificării profesionale 
pentru mecanici de utilaje și pen- 

■ tru celelalte categorii de . muncitori. 
Pînă acum, aceste cursuri au fost 
urmate de sute de oameni. în pre
zent se fac pregătiri pentru deschi
derea unor noi cursuri de ridicare 
a calificării.

în activitatea întreprinderii noas
tre, sectorul de industrializare are o 
pondere de peste 60 la sută in vo-

lumul producției. Una din proble
mele cele mai larg dezbătute in fa
bricile de cherestea este creșterea 
productivității utilajelor de bază ; 
gaterele. Măsurile luate în acest 
scop sînt diferite. Pe lingă faptul că 
au fost montate utilaje noi, s-a tre
cut la modernizarea gaterelor exi
stente, de construcție mai veche. La 
acestea s-a trecut de la avansul in
termitent la avansul continuu. Tot
odată, s-au căutat diferite soluții 
pentru creșterea turației gaterelor. 
Prin aplicarea unor măsuri cum sînt 
consolidarea fundațiilor, înlocuirea 
lagărelor cu altele pe rulmenți, in
troducerea unui sistem de ungere 
centrală automată, turația acestor 
utilaje a.putuL fi ridicată simțitor, 
sporind astfel capacitatea lor de 
producție. Din inițiativa unui colec
tiv de muncitori și tehnicieni din 
întreprindere, a . fost conceput un 
dispozitiv de înclinare a pînzèlor de 
gatere — pe cît de simplu, pe atît 
de eficace — care asigură montarea 
rapida și corectă a pinzelor.

Preocuparea pentru folosirea mai 
bună a utilajelor și mecanismelor a 
dus. lună de lună, la creșterea indi
cilor de mecanizare a lucrărilor, la 
sporirea productivității muncii. In 
parchetele și gurile de exploatare, 
noi am realizat în medie în peri
oada care a trecut de ja începutul 
anului indici de mecanizare de 64,91 
la sută la faza doborît și de 58,32 la 
sută Ia faza încărcat. Productivitai 
tea muncii a sporit pe întreprindere 
cu 0,5 la sută față de plan.

Ce vom tace în continuare ? 
Ne-am propus să procurăm noi uti
laje de mare productivitate, care să 
fie folosite în parchete și în fabri
cile de cherestea. Printre altele, vom 
monta 4 funiculare de tip „Mîneciu" 
șj 7 de tip „Wissen“ care vor ușura 
mult scoaterea și transportul lem
nului în pădure.

Om aceeași masă lemnoasă 
mai mdt lemn de lucru
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deîncărcarea vagonoțllor cu ajutorul unei instalații 
Reghin, sectorul Lăpușna

Producerea 
economică 
(Urmare din pag, l-a)

Pentru înlăturarea acestei deficiențe, 
la inițiativa Consiliului agricol raio
nal Slatina, gospodăriile și-au format 
brigăzi furajere acolo unde suprafe
țele cu plante de nutreț permit acest 
lucru. Brigăzile au în sarcină toate 
culturile furajere pentru, masă ver
de, fin, nutreț murat, bostănoasele, 
rădăcinoasele, cît și suprafețele reți
nute pentru sămînță din fiecare cul
tură în parte. Tot brigăzilor furaje
re le revine sarcina să stringă și să 
conserve fînurile și nutrețul murat. 
Acestea sînt gospodărite de brigăzile 
furajere care, prin echipele de fu
rajare, se ocupă și de tocarea și pre
pararea paielor și cocenilor în vede
rea îmbunătățirii calității lor.

în zonele de deal 
și munte

In zonele de deal și munte, dato
rită condițiilor climatice favorabile 
pentru pajiștile naturale, îmbunătă
țirea acestora se face prin metode 
agrotehnice de suprafață aplicate în 
complex. Pentru ca aceste pășuni pe 
care s-au aplicat lucrări în complex 
să fie exploatate cît mai rațional și 
să constituie exemple de urmat s-au 
creat pășuni model în cadrul cantoa
nelor pastorale.

Plecînd de la premisa că, în ge
neral, pe pășuni și mai a'es pe cele
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cablu la L F.

și folosirea 
a furajelor 
de munte, perioada de pășunat este 
limitată, consiliile agricole au pornit 
o acțiune de construire în zona de 
munte a unor adăposturi și stîni. In 
acest fel, animalele pot sui la pășu
nat mai devreme și coborî de la pă
șunat maj tîrziu, fiind ferite de in
temperii, ceea ce duce la producții 
sporite și constante de lapte. Pe de 
altă parte se creează condiții igienice 
pentru prelucrarea și păstrarea pro
duselor lactate.

în zona de deal și munte sînt su
prafețe însemnate de fînețe naturale. 
Specialiștii de la consiliile agricole, 
cît și tehnicienii de la cant.oanele 
pastorale au determinat pe comune 
data cînd trebuie să se recolteze fî- 
nețele. în acest an, în mod deosebit, 
s-a lucrat cu mai multă atenție la 
uscatul, strinsul și depozitatul finu
lui. în prezent în numeroase gospo
dării colective se lucrează intens la 
însilozarea furajelor. Această pro
blemă stă în centrul preocupărilor 
consiliilor agricole, care îndrumă 
unitățile agricole socialiste să strîn- 
gă cu grijă toate resursele de nutre
țuri ce pot fi însilozate.

Atenția acordată în acest an de 
gospodăriile colective pentru recol
tarea și depositarea furajelor garan
tează că în timpul iernii ce vine ani
malele vor avea la dispoziție mai 
multe nutrețuri, care vor fi folosite 
mult mai eficient decît în ceilalți 
ani.

Luptind pentru traducerea in viață 
a indicațiilor partidului privind gos
podărirea judicioasă a fondului fo
restier, colectivul întreprinderii noas
tre s-a preocupat de exploatarea 
rațională și refacerea pădurilor. Nu
mai intre anii 1960—1963 s-au îm
pădurit la noi peste 2 600 hectare, 
iar în prima jumătate a acestui an, 
alte 239 hectare. La îndrumarea or
ganizației de partid ne-am orientat 
spre introducerea în arboretele nou 
create a speciilor de amestec; a celor 
repede "crescătoare, cu valoare eco
nomică

Buna 
lemnos 
de ce 
ne-am îndreptat eforturile spre ex
tinderea metodelor de tăiere în rînd, 
precum și a scoaterii în trunchiuri 
lungi și catarge, procedee care asi
gură o valorificare superioară a 
masei lemnoase și, în special, obți
nerea de sortimente valoroase ca : 
bușteni derulaj, bușteni gater, pre
cum și lemn pentru celuloză. Aces
te metode au putut fi aplicate prin 
extinderea formelor superioare de 
organizare a muncii, a brigăzilor 
complexe mici și mari.

Este cunoscut rolul important al 
sortării. în ce privește valorificarea 
superioară a masei lemnoase. Pen
tru a face o sortare din ce în ce 
mai bună a lemnului noi am acor
dat. o grijă deosebită organi
zării muncii personalului care lu
crează la aceste operații. în cadrul 
sectorului Tulgheș s-au inițiat două 
cursuri de calificare pentru munci
torii fasonatori, la care au partici
pat șefii de brigadă, precum și mun
citorii care lucrează la sortarea ma
terialului lemnos.

Roadele acestor acțiuni nu au în- 
tîrziat să se arate. în primele 7 luni 
ale anului indicii de utilizare plani
ficați privind folosirea masei lem
noase au fost îndepliniți și depășiți. 
Pe această cale, noi am realizat în 
plus 3 000 mc lemn de lucru.

în ultimul timp in întreprinderea 
noastră au fost studiate noi posibi
lități și rezerve interne pentru valo
rificarea mai bună a lemnului cu 
care prilej au fost stabilite o serie 
de măsuri tehnice și organizatorice. 
Printre altele, ne-am propus să mă
rim volumul de lucrări executate 
mecanizat la faza de scos-apropiat 
și să mecanizăm aproape integral 
doborîtul și secționatul. Vom orga
niza mai bine parchetele de exploa
tare, alegînd de la caz la caz pro
cesele tehnologice cele mal adecvate 
fiecărui parchet.

Ing. Eugen CITAC 
Ioan KIRALY 
tehnician 
întreprinderea forestieră 
Gheorghieni

ridicată.
valorificare a materialului 

incepe incă din pădure. Iată 
la exploatarea lemnului

PE TEME DE SEZON

Concertul oferit joi seara de orchestra 
simfonică a Radioleleviziunii sub con
ducerea dirijorului Iosif Conta a prile
juit publicului nostru o emoționantă în- 
tîlnire cu muzica lui George Enescu. 
într-un cadru sărbătoresc a răsunat, în 
primă audiție mondială, poemul simfo
nic „Vox Maris“ (Vocea mării). Astfel, 
ni s-a împlinit dorința vie de a cunoaște 
această lucrare de o deosebită valoare 
și' complexitate artistică, rod al unei 
munci intense, desfășurate de-a lungul 
a două decenii, pînă în ultimii ani ai 
vieții. „Vox Maris“ este o lucrare cople
șitoare prin frumusețea muzicii și pro
funzimea ideilor, pătrunsă de acel vi
brant umanism specific artei enesciene. 
Muzica aceasta, atît de bogată în sem
nificații, redă un program concret, în 
amănunt elaborat însăși de George 
Enescu, opunînd elementelor naturii 
voința dîrză a omului. Matelotul, per
sonajul central al poemului, reprezintă 
în mod simbolic noblețea umană: cu 
riscul propriei sale vieți, el caută să 
vină în ajutorul semenilor săi, amenin
țați de dezlănțuitele forțe ale mării fur
tunoase, încercînd salvarea lor. în prim 
plan se situează omul, acțiunile și erois
mul său. Corul comentează dramaticele 
evenimente, reprezentînd în dezvoltarea 
lucrării, concepută sub forma unui arc 
imens, opinia și sentimentele celor de 
pe țărm. Acest poem, înzestrat cu o 
particulară dramaturgie muzicală, ne

apare drept o cuprinzătoare sinteză — 
orchestra, corul și două voci soliste (te
nor și soprană din cor), contopindu-se 
într-un ansamblu unic și organic în
chegat, de o rară forță expresivă. Toa
te amănuntele unei partituri magistra
le se pun în slujba mesajului artistic 
ce pătrunde nemijlocit în inima ascul
tătorului. în această partitură se cumu
lează experiența unei vieți, aici sînt a- 
dunate într-o formă închegată cunoș
tințele și investigațiile în domeniul sim
fonismului și tehnicii orchestrației, im- 
primînd lucrării un profil întru totul 
original, asigurîndu-i viabilitatea și for
ța de convingere proprii marilor opere 
de artă. Dirijorul și orchestra au reușit 
să pătrundă universul de semne și voci 
ale partiturii, dînd muzicii o interpre
tare întru totul remarcabilă, firească, 
sobră și totodată deosebit de caldă. Ast
fel, această primă audiție s-a transfor
mat într-un eveniment memorabil.

Emoționantă a fost și reîntîlnirea cu 
arta violoncelistului Gaspar Cassado 
(Spania). Marele interpret, cel ce în de
cursul unei bogate activități concertis- 
tice a realizat prin intermediul discului 
adevărate modele în domeniul litera
turii violoncelului, a cîntat Concertul 
în Re major de Haydn. Cassado se con
topește cu această muzică, o trăiește pe 
deplin, vibrează sub impulsul ei, o re
creează dînd frazelor limpezime și un 
suflu generos. Cîntul se caracterizează

printr-o naturalețe desăvîrșită, sub ar
cușul său ferm sonoritățile se mode
lează, se diversifică într-o largă paletă 
infinit nuanțată și gradată. Lirismul hav- 
dnian și-a găsit în acest muzician subtil 
și efervescent un tălmăcitor de seamă 
ce știe să pună în valoare esența mu
zicii.

In general, toate lucrările cuprinse în 
acest program, variat și dificil, s-au bucu
rat de o pregătire prealabilă temeinică, 
de toată atenția cuvenită. Acest lucru 
a fost evident și în „Simfonietta“ de Ion 
Dumitrescu, lucrare luminoasă, investi
tă cu toate calitățile stilului compozi
torului. Discursul muzical captează a- 
tenția prin lirismul temelor și optimis
mul expresiei adîncite, ca și prin vi
goarea ritmurilor și omogenitatea țesă
turii sonore. Elementele unui discurs 
simfonic concis se fac pretutindeni au
zite, asigurînd muzicii o reliefată tran
sparență și eficiență sonoră.

Deosebit de bine realizată a fost mu
zica baletului „Sărbătoarea primăverii“ 
de Igor Stravinski, această audiție trans- 
formîndu-se într-o realizare de seamă 
a întregului colectiv. Dificultățile mari 
ale partiturii, de ordin instrumental, co- 
loristic, ritmic și dinamic, au fost birui
te cu o dezinvoltură surprinzătoare. Me
ritul pentru dobîndirea acestui remar
cabil nivel interpretativ îi revine diri
jorului Iosif Conta, care s-a dovedit 
o dată mai mult un muzician entuziast, 
sensibil și exigent, deopotrivă sigur în 
stăpînirea partiturii ca și a orchestrei.

PRIMEI ETAPE
A CONCURSULUI
DE VIOARA

Vineri s-a încheiat prima etapă 
a concursului la secția de vioară. 
In ultima serie au fost audiați con- 
curenții Claudio Laurita (Italia), II- 
diko Adorjani (R.P. Ungară), Eszter 
Boda (R. P. Ungară), György Homo- 
ky (R.P. Ungară).

Iată lista concurenților admiși la 
etapa a Il-a, în ordinea prezentării 
lor în fața juriului :

Alexandr Andreevici Melnikov 
(U.R.S.S.), Paul Zukofski (S.U.A.), 
Ladislau Kiss (R.P. Romînă), Ale
xandru Todicescu (R.P. Romînă), O- 
leg Moiseevici Kagan (U.R.S.S.), Da- 
nute Danielevna Pomeranțaite 
(U.R.S.S.), Gheorghe Jalobeanu (R.P. 
Romînă), Varujan Cozighian (R. P. 
Romînă), Alexandru Petrov Ilcev 
(R.P. Bulgaria), Bogdan Pietrzak 
(R.P. Polonă), Lev Sergheevici Tu- 
șin (U.R.S.S.), Claire Bernard (Fran
ța). Patrice Fontanarosa (Franța), 
Heinz Schunk (R.D. Germană), Jo
sef Kroft (R.S. Cehoslovacă), Györ
gy Homoky (R.P. Ungară).

★

Invitați ai concursului
tivalului au vizitat în cursul după- 
amiezelor de joi și vineri Muzeul de 
artă brîncovenească Mogoșoaia. O 
parte din tinerii interpreți prezenți 
la concurs au făcut turul orașului 
București și au vizitat Expoziția rea
lizărilor 
R.P.R.

și fes-

Wilhelm BERGER

Concert Henrik Szerpg-lireea Cristesw
Miercuri seara a avut loc în sala mare 

a Palatului R. P. Romîne concertul sim? 
fonic al Orchestrei Filarmonicii de stat 
„George Enescu" avînd ca solist pe re
numitul violonist Henryk Szeryng. Pro
gramul, care a cuprins Suita a ll-a în do 
major de George Enescu, Concertul în re 
major pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski și poemul simfonic „Till Eu- 
lenspiegel" de Richard Strauss, fusese 
alcătuit de marele nostru dirijor George 

.Georgescu, a cărui moarte a lăsat 
regrete în inimile iubitorilor muzicii de 
la noi și de peste hotare. Mircea Çris- 
tescu, preluind ' bagheta, a înlocuit la pu
pitru pe ilustrul și neuitatul nostru dis
părut.

In Suita a ll-a în do major sînt pre
figurate toate resursele imense ale ge
niului enescian, care, deși nu în întregime 
împlinite în retorta spiritului său creator, 
pînă la yîrșt.a cînd a fost scrisă această 

'lucrare, dau conturul perfect .reliefat al 
■cieajiei salé ulterioare. Lucrarea, scrisă 
tîn sti| clasic, în care amprenta arhitec
tonicii lui Bach se intîlnește și se supra
pune uneori melosului nostalgic al fol
clorului romînesc, este alcătuită din șase 
părți : Uvertură, Sarabandă, Gigă, Me
nuet grav, 'Arie și Bourrée. Toate la un 
loc, într-un perfect echilibru al construc
ției' prezintă cu o măiestrită îmbinare stările 
extreme ale sufletului omenesc, de la 
reveria lirică la dinamismul plin de opti
mism, de la zonele depresive, la încre
derea în viață și în forțele ei de . neîn
vins.

Dirijorul Mircea Cristescu, printr-o in-, 
terprefare îngrijită, caracterizată prin pre
cizie și bun gust, a știut să sublinieze

cu iscusință tonurile fundamentale ale lu
crării, redînd-o auditoriului în toată au
tenticitatea ei stilistică.

Marele violonist mexican Henryk

Desen de EUG. TARU
Szeryng ne-aSzeryng ne-a prezentat concertul pentru 
vioară și orchestră de Ceaikovski. Prin
tre primele sale turnee întreprinse pe 
scenele lumii, artistul a concertat la 
vîrsta de 15 ani la București unde, 
sub bagheta lui George Georgescu, a .in
terpretat concertul de Brahms. Dar 
publicul bucureștean l-a putut aprecia in

AUTOBUZE, TRAMVAIE
• Parcul de vehicule — de aproape cinci ori mai

© Orarele? Lipsă! © Unmare decît în 1949
răspuns formai

Dezvoltarea orașelor țării a atras 
după sine și creșterea -simțitoare a 
parcului mijloacelor de transport 
comun. Numărul orașelor în care 
efectuează transportul în comun 
autobuze, troleibuze, 
taxiuri a sporit față de 1949, 
sută, iar parcul vehiculelor a 
gistrat o creștere de aproape 
ori.

Sînt numeroase localitățile 
sfaturile populare, dînd dovadă de 
spirit gospodăresc, de atenție pen
tru satisfacerea cerințelor cetățeni
lor, au organizat în mod operativ 
deservirea cu mijloace de transport 
a cartierelor nou construite. Ele ur
măresc activitatea lucrătorilor a- 
cestui sector, stabilirea corespunză
toare a traseelor, punctualitatea în 
deservire. Cetățenii din orașele 
Ploiești și Timișoara, ne-au informat 
despre măsurile luate în ultima vre- 12, 26 și 27 (care deservesc, totodată, 
me pentru asigurarea unei rețele de 
transport mai bine organizate, ca
pabile să răspundă cerințelor.

în același timp sîntem sesizați și 
de unele deficiențe în ce privește 
transportul în comun. Un cititor din 
Capitală, de exemplu, ne scrie : 
„Fac zilnic ruta București—I.P.R.S. 
Băneasa. La dispoziția călătorilor 
de pe acest traseu au fost puse au
tobuze I.T.B. noi, confortabile. Dar, 
din păcate, unele defecțiuni în or
ganizarea transportului provoacă 
tot felul de neajunsuri. Controlorul 
care dirijează circulația la capătul 
liniilor de autobuze nr. 48, 49, 61 și 
67 de la Ștrandul Tineretului este 
asaltat zilnic de sute de asemenea 
întrebări : „Cînd pleacă autobuzul 
48?“, „Cîte minute mai stă în sta
ție mașina 61 ?“. întrebările și răs
punsurile trec printr-o gamă în
treagă de tonuri, de la acelea pline 
de amabilitate pînă la altele răstite, 
nervoase. Și toate acestea din cauza 
unui amănunt lesne de rezolvat : 
orarele nu sînt afișate, deși există 
locuri anume stabilite.

— De ce nu se afișează orarele ?
am întrebat.

în 
se 
cu
Șitramvaie

cu o 
înre- 
cinci

unde

Controlorul ridică din umeri și 
ne asigură că „a raportat“. La ser
viciul de control și dirijare a circu
lației .I.T.B., tov. inginer Gheorghia- 
de ne asigură, la rîndul său, că 
orarele vor fi puse... în curînd.

Capitala are 35 de linii de auto
buze care deservesc cartierele măr
ginașe și comunele din jur. Majori
tatea lor nu au orarele afișate. 
Aceasta îngreunează, pe de o parte, 
munca personalului I.T.B., iar în 
unele cazuri dă posibilitate con
ductorilor să-și fixeze programe 
după bunul plac, fără a ține seama 
de interesele călătorilor.

Redacția a mai fost sesizată că în 
jurul orelor 13 și 14,30 — ore de 
vîrf ale transportului în comun, 
cînd spre fabrici și uzine se în
dreaptă schimbul II — unele tram
vaie, printre care cele de pe liniile

și Gara de Nord) întîrzie minute în 
șir, uneori chiar peste un sfert de 
oră, la capetele de linie, sub pretext 
că taxatorii predau casa. Iată cîteva 
din deficiențele asupra cărora tre
buie să reflecteze cu grijă serviciul 
de control și dirijare a circulației 
din cadrul I.T.B., luînd măsuri co
respunzătoare.

Și din alte orașe ale țării au sosit 
scrisori care semnalează defecțiuni 
de felul celor amintite mai sus. Un 
cititor al ziarului, care circulă zil
nic, în interes de serviciu, pe tra
seul Dorohoi—Suceava, ne scrie : 
„Sînt zile cînd autobuzele I.R.T.A. 
Suceava au abateri de la orare de 
cîte patru și cinci ore. Deși sesiza
tă în nenumărate rînduri, conduce
rea acestei întreprinderi n-a luat 
nici un fel de măsuri“. Iar un grup 
de muncitori de Ig fabrica Buhuși, 
care locuiesc în comuna Valea lui 
Ion, ne informează că mașinile 
I.R.T.A. Piatra Neamț nu respectă 
angajamentul încheiat cu fabrica 
de a-i transporta, la întoarcerea de 
la lucru, 
lăsîndu-i în plin cîmp.

în alte cazuri, se fac 
care apoi nu se mai respectă. Cu pa-

pînă în centrul comunei.

promisiuni

tru luni în urmă, redacția noastră a 
fost sesizată de un grup de sala- 
riați ai Trustului minier Argeș, cu 
sediul la Pescăreasa, raionul Mus
cel, că întîmpină unele greutăți în 
ce privește transportul în comun 
spre și de la locul de muncă. La 
semnalul critic al ziarului, Sfatul 
popular regional Argeș ne-a făcut 
cunoscut că sesizările făcute sînt 
întemeiate și că I.R.T.A. Argeș va 
asigura transportul salariaților pe 
traseul Cîmpulung-Lăzărești în con
diții, bune. La rîndul lor, conducerea 
și comitetul sindical al Trustului 
minier Argeș — centrul Pescăreasa 
— s-au adresat direct conducerii 
autobazei Cîmpulung, solicitînd mo
dificarea cu 10 minute a orarului 
uneia din cursele care pleacă din 
comuna Furnicoși, spre a se preveni 
astfel întîrzierile de la lucru. Des
pre felul cum a înțeles I.R.T.A.- 
Cîmpulung să rezolve cererea în
dreptățită a salariaților de la cen
trul Pescăreasa ne-a scris recent un 
alt corespondent. „Nu numai că nu 
s-a făcut nimic în această privință, 
se arată în scrisoare, dar, dimpo
trivă, situația s-a înrăutățit. Acum 
sînt zile cînd anumite curse nu vin 
deloc sau cînd așteptăm mașinile în 
stații ore întregi“. In cazul de 
față, cerințe justificate ale cetățe
nilor au fost tratate cu superficia
litate, iar Sfatul popular regional 
Argeș s-a mulțumit să adreseze zia
rului un răspuns formal, fără să 
controleze felul în care sucursala 
I.R.T;A. Cîmpulung își îndeplinește 
obligația asumată.

★
Cu atît mai mult în sezonul răco

ros care se apropie, grija și respec
tul față de călători cer întreprin
derilor orășenești și regionale de 
transport o atenție mai mare în 
întocmirea și respectarea graficelor 
de circulație, a tarifelor stabilite, 
in organizarea întregii activități ; 
un accent deosebit trebuie pus pe 
efectuarea unor reparații de bună 
calităte, pentru reducerea la mini
mum a defecțiunilor pe trasee, pe 
asigurarea pieselor de schimb nece
sare, astfel ca transportul populației 
să se desfășoare în condiții cît mai 
bune.

Maria ȘTEFĂNESCU

economiei naționale a

deplinătatea tortelor sale la cel de-al 
ll-lea Festival „George Enescu" din 
toamna anului 1961, cînd ne-a oferit o 
memorabilă seară de trei concerte (Bach, 
Beethoven și Brahms). Noblețea și 
amploarea sunetului, puritatea absolută a 
intonației, jocul uimitor și expresiv, con
cepția autenticității stilistice, îl situează 
pe acest artist printre cei mai valoroși 
interpreți ai timpului nostru.

In concertul de Ceaikovski, Szeryng 
a îmbinat, cu o rară măiestrie, temele 
expresive cu vigoarea instrumentală a 
jocului său tehnic — acesta din urmă 
atît de perfect realizat îneîi dificultă
țile lucrării nici nu s-au observat. Moti
vele patetice .ale concertului, în care tre
buie evitat cu grijă pasul ce poate duce 
spre banal, au fost redate cu o înaltă 
noblețe, lăsîndu-se totuși toată savoarea 
lor romantică. La cererea îndelung repe
tată a publicului, artistul a oferit două 
lucrări în supliment : andantele din So
nata a lll-a de Bach (executat ca un 
omagiu în memoria lui George Geor
gescu) și Fuga în sol minor din Sonata 
l-a de același compozitor. Nivelul artistic 
al interpretării acestor piese poate f< 
considerat un exemplu de autenticitate.

în poemul simfonic „Till Eulenspiegel, 
audiat de atîfea ori sub neuitata baghetă 
a maestrului Georgescu, dirijorul Mircea 
Cristescu a reușit să evoce acea atmosferă 
specifică a lucrării lui Richard Strauss.’ 
în care sarcasmul, duioșia și’ exuberanta 
se întîlnesc într-un" tot armonios de amplă ■ 
viziune, ce atinge uneori sublimul. Nu 
putem încheia aceste rînduri fără, să 
aplaudăm contribuția cornistului Ion 
dănoiu pentru-deosebit de frumoasa 
tervenție în cadrul solo-ului.

Concertul de miercuri seara se 
tuează neîndoios printre cele mai 
seamă manifestări artistice din cadrul 
celui de-a| lll-lea Festival international 
„George Enescu”.

★

în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne a avut loc vineri după-amiază 
un recital de lieduri de compozitori 
romîni contemporani. Recitalul a 
fost susținut de Emilia Petrescu, 
Teodora Lucaciu, Martha Kessler, 
Ion Piso, Ladislau Konya. La pian : 
Hilda Jerea.

*
Sala Radioteleviziunii a găzduit în 

aceeași seară concertul orchestrei 
simfonice a Cinematografiei, dirijată 
de Constantin Bugeanu, avînd ca. 
solist pe cunoscuta pianistă franceză 
Monique Haas. Programul concertu
lui a cuprins Simfonia a III-a de 
George Enescu, Concertul pentru 
pian, alămuri și două harpe,' op. 49 
de Hindemith și „Cîntécul pămîntu- 
lui“ de-Mahler. Și-au. dat. conçursul : 
cîntăreții William McAlpine și Dan 
Iordăchescu și corul Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“ dirijat de Va
sile Pîntea. Răspunzînd aplauzelor 
publicului, pianista Monique Haas 
a interpretat „Seara“ de Schumann 
și „Baricadele misterioase“ 
Gouterion.

de

de
ce*

in-

si
de

Mihai CONSTANTINESCU 
artist emerit

☆

Joi seara și în cursul zilei 
vineri, noi oaspeți ' s-au adăugat 
lor prezenți la Concursul și Festi
valul internațional „George Enes
cu“ -editorul Jacques Enoch, pre
ședintele soeiefă-ții -eompozitorilor- de 
muzică din Paris, Roman Vlad. di
rector ‘artistic al Festivalului „Mag
gio Fidrentino“-Italia, muzicologul 
francez?Marc Pincherle. criticul" mu
zical Irving Lowens, de la publicația 
.Evening Star“ din S.U.A., compozi

torul Pancio Vladigherov — R. P. 
Bulgaria.

TEATRE ® CINEMA @ TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Stat de Operetă 

(la Teatrul de vară „N. Bălceșcu“) : 
Spectacol de varietăți — (orele 20). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (la Tea
trul de vară „23 August") ; O femeie cu 
bani — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești (la Teatrul de vară din 
parcul „Herăstrău“) : Paharul cu apă — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala „Savoy") : Carnaval la 
Tănase — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat (în grădina din str. Mircea Vodă nr. 
5) : Pofta vine... rîzîntl — (orele 20). 
Circul de stat : Păcală și Tîndală — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Dragoste ia 
zero grade : Republica (8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45’; 21,15). Brațul nedrept 
al legii : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15; 

16; 18;20,30), Grîvlța (10; 12; 14;
20), Flacăra (15 ; 17 ; 19,15 ; 21), Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina „Doi
na“ (Str. Doamnei nr. 9 — orele 19,30). 
Moral ’63 : Carpațl (9,45; 12; 14,15: 16,30; 
18,45; ” ---- ----- " ’■
16,30; 
16,30; 
16,30:
11 Iunie — orele 20), Stadionul „Dinamo" 
(Șos. ștefan cel Mare — orele 19,30). 
Falsificatorul : Capitol (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 gră
dină orele 19,30), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Banda dc lași : Festival (9; 11: 13; 15; 
17; 19; 21 — la grădină — Pasajul Efo
rie — orele 19,45), Înfrățirea între popoa
re (10; 16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30 - la grădină orele 19,15). 
Sechestratul din Altona : Victoria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21), Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20), 
Adcsgo (15,30; 18; 20 30). Bărbații: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), Cotrocenl (15; 
17; 19; 21). Cei șapte magnifici — ci
nemascop : Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45). Comisarul : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii (orele 10 diminea
ța) : 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), Grădina „Vitan“ (Ca
lea Dudești — orele 19,30). Galapagos : 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20). Moși
lor (15,30; 18 — la grădină orele 20,30). 
Totul pentru viață — Galapagos : Tim
puri Noi (10; 12; 14.30; 16,30; 18,30; 21). 
La strada : Cultural (15,30; 18; 20,30). Cei 
trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia (9; 12,15; 16; 20). Grădina 
„Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11 — orele 
19,15). Domnișoara... Barbă Albastră : 
Buzești (16; 18,15; 20,30). Primul trolei
buz : Crîngași (16; 18,15; 20,30), Volga" (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga : Unirea (16; 18; 20 — la gră
dină orele 20.15), Munca (16: 18,15; 29.30), 
Grădina „Arta“ (Calea Călărași nr. 153

21), București (9,15; 11,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
18,-45; 21), Feroviar (9,45; 12; 
18,45; 21), Arenele Libertății

— orele 19,30). Vara in nordul săl
batic : Vitan (16, 18; 20). Rebelul magni
fic : Miorița (0.30; 11,45: 14; 16,15, 18.30: 
20,45), Popular (10,30; 15.15; 17.30. 20). 
Domnul Topaze — cinemascop ■ Cosmos 
(16. 13; 20). Comoara, din lacul de argint
— cinemascop: Viitorul (14,15; 16,30; ; 
18,45: 21), Pacea (10,30; 16; 18,15; 20.3(1). 
Frații corsicani — cinemascop : Colenti- 
na (16; 18; 20). Ocolu) Pămîntului în 30 
de zile — cinemascop (ambele serii) : 
Rahova (10; 15; 13,3(1 — la grădină. Calea 
Rahovei nr. 103 — orele 20). Pagini de 
istorie — Rominia, orizont ’64 : Modern 
(10; 12,45; 16; 19). Asasinul din cartea de 
telefon : Progresul (15; 17; 19: 21). Dra
goste neîmplinită : Flamura (10; 12; 16; 
18; 20). Cauze drepte — cinemascop : 
Lira (15; 17,15; 19,30). împușcături în 
ceață : Ferentari (16; 18,15: 20,30). Unde-i 
generalul ? : Grădina „Modern" (Str. 11 
Iunie nr. 75 — orele 19,30). Germanie, 
steluțele tale ! : Grădina „Lira" (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20.15). 
Lanterna cu amintiri — Mărturisirile u- 
nef mese : Grădina „Colentina” (Șos. Co- 
lentina nr. 84 — orele 19,15).

TELEVIZIUNE : In Jurul orei 17.15 — 
Transmisiune de la Stadionul Republi
cii : Aspecte de la jocurile balcanice de 
atletism. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19.10 — Sună clopoțelul școlii ! 19.35 —
Agenda Festivalului Enescu. 19,55 — în 
fața hărții. 20,05 — Transmisiune de la 
Expoziția realizărilor economiei naționa
le a_ Republicii Populare Romîne. 20,25. ■ . ......... cu

în 
bu-

— Filmul artistic „Privește înapoi 
mînle“. 21,55 — Muzică distractivă, 
încheiere : Buletin de știri, sport, 
letin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă și s-a încălzit. Cerul a fost 
variabil, mal mult noros în jumătatea 
de nord a țării. Izolat, în munți, a plouat. 
Vîntul a suflat în general slab, predo- 
minînd din sectorul vestic. Temperatura 
la ora 14,00 înregistra valori cuprinse 
între 28 grade Ia București șl Buzău și 
18 grade la Intorsura Buzăului. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă : 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 septembrie. In țară : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cer. variabil, mai 
mult senin. Innourări trecătoare se vor 
produce în nordul și nord-estul țării 
unde vor cădea ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul nord-vest. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și' 18 grade, iar ma
ximele între 21 și 31 grade. In București 
și pe litoral : Vreme în general frumoasă, 
cu cer mai mult senin. Vînt slab. Tem
peratura în creștere.
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OAMENI

SCÎNTEIA

și șovăiri, pentru că 
care îl aduce el răz-

era mare, greu de

greu, la început, să aduci 
tineretul la căminul cultural, 
era la îndemînă fetelor, flă- 
chiar să se urce pe scenă în 
celorlalți, să cînte, să joace.

AU GĂSIT OMUL

LUCIA DEMETRIUS

Satul Băltăgești, pe întinsele cîm- 
pii ale Dobrogei, pe acele cîmpii pe 
care vîntul le-a netezit îndelung, 
timp de veacuri, cu palma lui mare, 
și-a găsit un leagăn mai adînc, mai 
ferit, între coline ușor ridicate, în
chise ca o jumătate de horă, lîngă 
rîul Boașcic, care curge ușurel și 
smerit între malurile lui mici, dar știe 
din vreme în vreme să crească, să 
se umfle, să treacă peste țărmuri, cu 
podul în spate, ca un cal nărăvaș 
care pornește năuc cu șaua pe el.

Departe de șoseaua națională 
care duce la Constanța, departe de 
calea ferată (pînă la prima stație 
sînt 22 km), înecat vara în praf și 
iarna în nesfîrșite noroaie așa cum 
era întreaga Dobroge înainte de a 
fi străbătută, în anii noștri, de lun
gii șerpi ai șoselelor asfaltate sau 
bătătorite, Băltăgeștii, sat de oameni 
harnici, se îndrepta către colectivi
zare cu nădejdile și cu șovăielile 
care erau firești în clipa aceea. 
Mulți oameni tînjeau după mai bine. 
Toți cei care nu apucaseră, cu o 
mînă mai mult abilă decît sîrgui- 
toare, să-și facă un rost mai bun, 
visau o mare, totală schimbare care 
să aducă tuturor liniștea belșugului. 
Se temeau unii de această schimba
re așa cum se teme omul să dea 
cunoscutul, oricum ar fi el, pe necu
noscutul, chiar făgăduitor, dar prea 
nou. Și Băltăgeștii s-au colectivizat, 
pentru că timpul nu poate fi oprit în 
loc de temeri 
adevărul pe 
bește oricum.

Gospodăria 
dus. Primii pași i-au fost înceți, a- 
nevoioși, greșiți uneori. Președintele 
nu luase la inimă interesele colecti
vei, nu le putea lua pentru că pro
priile lui interese îi păreau mai în
semnate. Și firea lui, și deprinderea 
veche, îl făceau să creadă că omul 
ajuns undeva, mai sus decît ceilalți, 
trebuie neapărat să se folosească 
de împrejurare, să obțină cît poate 
șl mai mult decît se poate de la ea, 
pentru sine și ai săi.

încrederea oamenilor se clătina. 
Nu-și spuneau numai „președintele 
i.u-i bun", își spuneau și „colectiva 
nu-i bună" 1 Cînd le-a fost trimis in
ginerul D. Năstăsoiu, au nădăjduit 
din nou. Inginerul Năstăsoiu era un 
am tînăr, vioi, apropiat. Se aflase că, 
după terminarea facultății de agro
nomie, fusese oprit să lucreze în mi
nister la București, situație pe care 
din păcate și-o doreau mulți dintre 
absolvenții acelei facultăți, pregătiți 
ca să meargă la țară, se spunea — 
și era adevărat — că după trei ani 
de minister el însuși ceruse să fie 
trimis într-un sat și că și-1 alese pe 
acesta, anume, Erau date care îi fă
ceau pe oameni să pîlpîie iar în aș
teptarea unor lucruri noi, unor ac
țiuni în care să fie cuprinși, care 
să-i ia în mersul lor năvalnic, care 
să schimbe fața lucrurilor prin mij
locirea puterii din ei, a mîini- ’ 
lor lor, nerăbdătoare. Singur însă 
inginerul, nesusținut de președinte, 
nu J utea face mare lucru, nu putea 
decît ajutat de ei toți. Și l-au ajutat. 
Asta se petrecea prin 1955.

In 1956 colectiviștii au ales alt pre
ședinte, un om cinstit, un om bun, 
lipsit însă de energia de care era 
nevoie ca Băltăgeștii să fie scoși 
la liman, porniți pe drumul realiză
rilor. Colectiviștii se apropiau din ce 
în ce mai mult de inginer, simțeau 
că în omul ăsta scund, tînăr, plin de 
simpatie, clocotea o mare putere, un 
spirit de dreptate și un curaj deose
bit. Spirit de dreptate și curaj, aveau 
și ei, el le aducea însă cunoștințele 
lui temeinice, ideile, inițiativele. Ve
neau la el ca la un prieten, veneau 
și noaptea uneori să-1 caute acasă, 
să-i povestească frămîntările lor, în
doielile și năzuințele lor în legătură 
cu acest nou fel de viață în care in
traseră, probleme personale adesea, 
să-i pună întrebările pe care atît de 
des omul și le pune sieși, nu le gă
sește răspuns și greu le poate rosti 
în fața altcuiva. Tineretul satului, 
pînă acum aproape indiferent la tre
burile obștești pentru că abia ieșise 
din ceața adolescenței și nu asupra 
lui atîrnase răspunderea familiei sau 
a unei mai largi gospodăriri, se sim-

(ea atras spre inginerul utemist, fră
mîntat de treburile satului, arzător 
și neodihnit. L-au ales secretar al 
U.T.M.-ului. A fost o alegere bună, 
pentru că organizația de tineret s-a 
sudat în jurul lui și a început să se 
fortifice. Atunci, în 1956, secretarul 
și-a luat utemiștii, flăcăi și fete, care 
nu văzuseră unii în viața lor poate 
nici trenul, sau îl văzuseră de de
parte, și i-a dus la Doftana și la Pe- 
leș. A străbătut cu ei munții, care ri
dicau în fața privirii lor o cu totul 
altă imagine decît aceea deprinsă 
și cunoscută din copilărie, a șesului 
fără hotar, și-au dat seama de fru
musețea și varietatea patriei lor, au 
văzut închisoarea cumplită în care 
s-au chinuit și au rezistat eroic cei 
care le pregăteau lor altă tinerețe, 
au văzut „cuibul" în care beneficia
rii încoronați ai mizeriei din trecut, 
își petreceau zilele însorite. Asta a 
și vrut inginerul Năstăsoiu, să le 
pună dintru început în față

Ing. DUMITRU NĂSTĂSOIU

două extreme ale vieții din trecut, 
ale acelei vieți care trebuise schim
bată din temelii.

Apoi, în 1957, colectiviștii au făcut 
o alegere și mai bună: l-au chemat 
pe inginerul Dumitru Năstăsoiu în 
fruntea colectivei, ca președinte. în
cepuse să fie limpede pentru toată 
lumea că omul ăsta nu voia nimic 
pentru el însuși, că dincolo de cu
vintele lui exista un mare clocot 
gata să se prefacă în fapte, un clo
cot care se și prefăcea în fapte sub 
ochii lor în măsura în care un ingi
ner poate acționa într-o gospodărie 
colectivă cînd nu există în jurul lui 
teamă de acțiune și de cutezanță, 
că la el cuvîntul corespundea cu 
adevărul cel mai adînc al sufletului 
lui, că nu tindea la nimic altceva 
decît la progresul tuturor, așa cum 
afirma în cuvintele lui fierbinți.

Ajuns președinte, tînărul inginer 
se gîndi la chipul cel mai bun, cel 
mai potrivit de a atrage oamenii în
tr-o activitate continuă, dinamică, 
constructivă, care să-i ducă în ade
văr la o situație bună. Gospodăria 
era mare, dar insuficient dezvoltată. 
In 1955, cînd venise el în Băltăgești, 
gospodăria n-avea nici un hectar de 
vie (în această Dobroge cu vii minu
nate 1), o vacă, opt boi, cifre pe care 
e și greu să le scrii pe hîrtie. Ca să 
pornească din loc, oamenii trebuiau 
zguduiți de imagini puternice. Cu
vintele, oricît de pline de făgăduieli 
ar fi fost, înțelegea inginerul Năstă
soiu că nu puteau deștepta în minte 
imagini pe care ochii nu le văzuseră 
niciodată. In fața oamenilor lui, care 
îl priveau cu așteptare și încredere, 
trebuia să pună niște realități. A- 
ceste realități existau chiar de 
tunci în multe locuri în țară.

In 1958 s-a îmbarcat cu un mare 
număr de colectiviști pe un vapor, 
așa cum se suise cu doi ani înainte 
în tren cu utemiștii, i-a dus la Brăila 
și la Galați, i-a dus la gospodăria 
Scorțaru Vechi din Brăila ca să le 
arate cît, cum se poate face cînd 
oamenii muncesc cu sîrg, unde se 
poate ajunge într-o colectivă bună.

Cu chipul unei asemenea colective 
în amintire, băltăgenii s-au întors 
înviorați, gata să se depășească pe 
ei înșiși.

Puterea exemplului dădea roade, 
așa cum spera noul președinte. Lu
crurile începuseră să meargă mai 
bine. Trebuia repetat, l-a repetat și 
în alte gospodării.

Țara, o noțiune largă, începuse să 
capete trăsături precise în mintea 
lor. Elanul colectiviștilor din gospo
dăriile fruntașe, rezultatele obținute 
cînd munca e purtată pe aripile unui 
asemenea elan, stătuseră sub ochii 
lor atenți să vadă și să pătrundă. O 
dorință aprigă, arzătoare se deștep
tase în ei să facă același lucru, să 
ajungă la aceleași rezultate. Trebu
rile mergeau la Băltăgești din ce în 
ce mai bine. Acea dorință pe care 
toți colectiviștii o simțiseră dintru în
ceput să se gospodărească cu sîrg 
și înțelepciune se realiza acum în 
fapte. Dintr-un fapt creștea altul, un 
lucru dus la capăt era numai izvo
rul altuia nou.

Azi au 600 de bovine (și aveau o 
vacă în '55 și doar opt boii), 5 500 de 
oi, 300 de porcine, 100 de stupi, 60 
de hectare de vie. Și-au construit o 
școală nouă, un cămin cultural. Au 
făcut o șosea de șapte km pînă la 
Gălbiori, adică pînă la șoseaua na
țională, de unde cînd ploua și era 
noroi, în 1959, încă veneau desculți 
pînă acasă, cu ghetele pe umăr. De 
cîte ori începuse satul cîte o șosea, 
și cîte șosele în cîte direcții înce
puse, fără să le poată duce la capăt 
pe vremuri, înșelați de fostele auto
rități 1 Azi, pentru orice soi de ma
teriale, pentru construcțiile pe care 
le-au făcut, pentru baia populară 
pe care o sfîrșesc acum, pentru in
stalarea curentului electric de înaltă 
și joasă tensiune, au fost sprijiniți 
de stat, cu tehnicieni și, cu ceea ce 
e poate mai prețios încă, cu un per
manent și susținut interes, cald și a- 
propiat.

In Băltăgeștii odinioară cufundați 
în bezna neștiinței, cu drumurile cu
fundate în bezna lungilor nopți vîn- 
toase de iarnă, în care prin ferestre 
se vedeau pîlpîind încet lămpi amă- 
rîte cu petrol, în care nu exista de- 
cît un pod și o biserică mare cît o 
mitropolie, e drept, dar în care oa
menii mergeau cu fruntea aplecată 
de griji și cu sufletul frămîntat de 
dorința unei descătușări din lînce- 
zeală și sărăcie, azi se ridică clădiri 
noi, lumina electrică străbate prin 
toate ferestrele odată cu muzica ra
diourilor deschise, căminul cultural 
vuiește de viață.

Era 
chiar 
Nu le 
căilor 
văzul
Nu erau deprinși. Inginerul Năstă- 
soiu a intrat el însuși în cor și în 
echipa de dansuri ca să demonstre
ze oamenilor că nu poate fi vorba 
de sfială, nici de mîndrie rău înțe
leasă, că jocul și cîntecul sînt mai 
frumoase pe scenă, că pot fi o mare 
sărbătoare comună. S-a alăturat lui 
din capul locului și o femeie, o fe
meie în vîrstă, Ciucă Anica, preșe
dintă a comitetului femeilor, care a 
înțeles și rostul muncii culturale, și 
pe cel al activității pline, fără odih
nă, în fiecare sector al gospodăriei. 
Ciucă Anica a știut să se facă una 
cu tineretul și să aducă după ea fe-

melle din Băltăgești. Și azi încă, la 
67 de ani, activează neobosit, femeia 
asta plină de minte și suflet, și la 
stupii pe care îi are în grijă, și în 
munca obștească în care e tot atît 
de tînără ca toți cei tineri.

Munca culturală în Băltăgești mer
ge strună. Azi corul are 120 de oa
meni, nu există familie în sat care 
să nu aibă un om în el. Și azi 
încă, președintele cîntă în corul co
lectivei, cîntă și soția lui, profesoară 
la școala de 8 ani, mamă a doi copii 
mici, care îi umplu acum de bucurie 
viața.

Nicicînd asemenea prefacere, ase
menea schimbare din temelii, n-ar ii 
putut fi înfăptuită. Numai vremu
rile noastre, numai regimul nostru, 
numai partidul nostru, poate forma 
asemenea oameni, poate aduce oa
menii la asemenea rezultate. In Băl
tăgești nu există codași ! Asta nu 
înseamnă că nu sînt oameni care 
lucrează mai bine decît alții, fără 
îndoială că da, dar nimeni nu lu
crează prost, și ăsta e un lucru foar
te mare. Inginerul Năstăsoiu, al că
rui suflet ardea de dorința de a-și 
folosi cunoștințele, dragostea, pute
rea, tinerețea, într-un sat depărtat, 
și-a găsit oamenii harnici, întregi, 
plini de ardoare între care și cu care 
a putut să înfrîngă greutăți și să se 
ridice pe culmi ; băltăgenii, care as
pirau la o mare schimbare, care clo
coteau de energie, și aveau nevoie 
numai să priceapă încotro și cum 
să se îndrepte, și-au găsit omul de 
bună credință, statornic, viguros, iu
bitor, omul care știe să organizeze, 
să găsească cele mai bune căi, 
omul care nu obosește, nu se des
curajează, nu renunță niciodată. In
tre ei, dragostea și încrederea a 
făurit o legătură care nu se poate 
fărîma.

Președintele se lasă pe sine și con
ducerea printre cei din urmă cînd e 
vorba de a beneficia de ceva nou, 
dar are grijă să creeze condiții pen
tru intelectualii care au venit și vor 
mai veni la Băltăgești, pentru ca ni
ciodată să nu le mai fie dor de oraș, 
pentru ca să le fie la îndemînă în 
sat — o locuință bună, cinematograf, 
baie, televizor etc — să se lege de 
sat total, să se simtă bine și să-și 
dăruiască toate puterile lui. Năstă
soiu nu uită că acum nouă ani, cînd 
a pus degetul pe hartă la minister 
și a spus „aici 1", a ales Băltăgeștii 
tocmai pentru că era un sat izolat, 
tocmai pentru că era anevoie de 
mers în Dobrogea, tocmai pentru că 
știa că acolo va fi nevoie de el. Azi, 
prin șosea, prin autobuze, prin ca
mionul gospodăriei, tentațiile orașu
lui s-au apropiat, dar Băltăgeștii 
și-au creat confortul și bucuriile lui, 
care pot opri în loc orice intelectual 
ce urmărește o țintă vrednică de ur
mărit.

Să mai plece vreodată de acolo, 
el, Năstăsoiu ? Nici gînd. Era să fie 
mutat, dar n-a vrut nici el, nici oa
menii nu l-au lăsat. Fac una. Merg 
pe același drum și țintesc necurmat 
să atingă, în toate ramurile, obiecti
ve și mai înaintate. Mai au atîtea de 
făcut împreună 1 Valoarea zilei de 
muncă e mare, va fi și mai mare. 
Au construit mult, vor mai construi 1 
Au călătorit, vor mai călători. Copiii 
lor vor învăța mai mult decît părin
ții, așa cum tinerii de azi învață mai 
mult decît cei de ieri și, cărturari 
în altă parte sau muncitori cu carte 
aici, în satul lor, vor răspîndi peste 
munca și viața lor lumina fericitoare 
a culturii. Să plece vreodată de a- 
colo ? Nu 1 Munca, oamenii și pre
ședintele sînt azi un tot, o singură 
făptură.

Ceea ce se construiește acolo se 
datorează tuturor la un loc, întregu
lui sat care tinde spre aceleași țe
luri și omului întreg pe care și l-a 
ales, și care se potrivește cu oame
nii și merge în pas cu ei, și e însu
flețit de ardoarea lor, așa cum ei 
sînt însuflețiți de elanul lui.

DESPRE FLORI
a-
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Vorbesc florile ?
Există un limbaj secret care nu e tre

cut prin cărți, pe care îl cunoștea lumea 
suspusă de altădată și din care n-am 
putut afla decît frînturi. Pare-se că ofe
rirea unui buchet de flori galbene în
semna că eșfi gelos ; a aduce unei mirese 
flori albe în loc de roșii sau roșii în loc 
de albe însemna a face aprecieri asupra 
statutului ei fiziologic pînă la nuntă ; spi
ritul de compromis venea cu flori roz, 
dar nu știu ce puteau ele să însemne.

Apoi florile înseși, în afara culorii, mă
car prin numele lor, spuneau și spun 
ceva : Nu mă uita, Rochița rîndunelei, 
Lăcrămioare, Regina nopții. Nu făcea, pe 
vremuri, să oferi o floare cu nume și 
origine modeste : Cîrciumărese, Mușcate, 
Ciuboțica Cucului.

Totuși, e un fapt că florile nu vorbesc. 
Ele n-au avut posibilitatea să ne înștiin
țeze despre dramele și luptele pe care 
le-au trăit un număr de ani. Primul semn 
al unei astfel de drame l-am întîlnif în 
vara anului 1947, în plin centru al Bucu
reștilor, pe Schitu Măgureanu. în bilanțul 
celor douăzeci de ani desfășurați după 
Eliberare, vara lui 1947 este considerată 
,,un moment deosebit de important", 
pentru că atunci au fost adoptate pro
punerile partidului comunist pentru însă
nătoșirea vieții economice.

Infr-o zi de august, trimis de ziar pen
tru un reportaj, am întîlnif la colțul din
tre bulevard și Schitu Măgureanu, o mul
țime de oameni agitați, chiar furioși, și 
foarte bine îmbrăcați. 
aproape că se băteau, căutînd să ajungă 
în mijlocul 
grămădeala era mai mare.

Era în perioada cînd prețurile se înăl
țau mereu. în guvern și îndeosebi la fi
nanțe existau destui simpatizanți ai bo
gătașilor vechi și noi. Ei dăduseră sem
nalul. în cîrduri, de zile întregi, posesorii 
miliardelor colindau orașul, căutînd să 
cumpere orice, numai să scape de bani.

învălmășeala din Schitu Măgureanu era 
poate ultima de acest fel. Zburau prin 
aer flori rătăcite. Un buchet de gladiole 
roz înainta încet, ca un vapor pe o mare 
agitată ; se cufundă de cîteva ori în 
mulțime, ieși din nou la suprafață și, 
într-un tîrziu, răzbi în afara înghesuielii, 
urmat de insul care îl purta. Era un om 
încă tînăr, destul de bine îmbrăcat, și 
rîdea cu toată gura, un rîs amar și fu
rios, presărat cu niște dinți de aur.

dar

de-

Se înghionteau,

rotocolului, acolo unde în-

— Cît ai dat pe ele ? îl întrebă cineva.
— Zece milioane, răspunse el agitîn- 

du-le ca pe un trofeu și rîzînd.
— Nu vă supărați, am intervenit, 

pentru ce vă trebuie florile astea ?
El m-a privit ca pe un nebun.
— E singurul lucru pe care poți 

mai cumperi la ora actuală.
— Și ce faceți cu ele ?
— Ce fac cu ele ?
Insul privi buchetul, în bună parte

terioraf de încăierare, și, brusc, îl azvîrli 
pe jos.

— Uite, asta fac I rînji el și începu să-l 
calce în picioare. Uite, am eu plăcerea 
asta, numai să știu că am rămas cu zece 
milioane mai puțin.

După ctteva ore, trecînd din nou pe 
acolo, n-am mai întîlnif decît petale și 
buchete întregi, rătăcite și strivite, pe 
care nimeni nu se învrednicise să le ia 
sau să le măture.

Am știut atunci că florile, martore și 
însoțitoare ale unei epoci de lux mărunt, 
intră într-o perioadă de reorganizare. 
Era nevoie, mai întîi, de pîine.

Cîteva zile mai apoi, în piața mare, 
priveam oamenii care își făceau primele 
cumpărături cu ajutorul noii monete. Mai 
erau destule greutăți de înfrînt, banii nu 
erau prea mulți și trebuiau folosiți cu 
mare cumpătare. Dacă la tarabele cu ro
șii erau ceva 
rilor cu flori 
o gospodină. Tînără încă, fața ei nu pă
rea aceea a .................... _
Ezita. Nu cumpărase fot ce avea de cum
părat pentru coșniță și se părea că a 
da bănuții pe flori ar fi, în momentele 
acelea, o cheltuială de nepermis. Totuși, 
în ochii închipuirii ei de femeie și de 
gospodină răsărea mereu o față de masă 
proaspăt spălată și călcată, ca un început 
nou, iar pe fața de masă vedea un vas 
mic și modest finind cîteva firicele de 
floare. ,

Pînă la urmă, a trecut abisul invizibil 
care o despărțea de coșurile florărese- 
lor. Cînd a plecat, finind în mînă un 
buchet timid, am văzut că pe fața ei de 
femeie cu griji încolțise un zîmbet mic.

Am știut atunci că perioada reorgani
zării, 
decît 
pline 
chete 
ceva,

cumpărători, în fafa coșu- 
am văzut un singur client,

unui om trăit în belșug.

grea pentru flori, va fi mai scurtă 
îmi închipuisem. Din mîinile prea 
ale acelora care cumpăraseră bu- 
numai pentru că nu găseau alf- 
soarfa florilor trecuse în mîinile

omului care își arată prețuirea în cel mai 
înalt mod cu putință, lipsindu-se de al
tele numai pentru ca să aibă și o floare.

De atunci au trecut anii. O vreme flo
rile au fost rare, nu pentru că s-ar fi 
împuținat, dar era nevoie de ele în 
locuri tot mai multe. Le-am văzut la cen
tre de votare, de la un mic buchet sim
bolic pînă la adevărate inundații. Au în
soțit fot mai des toi mai mulți oameni 
în momentele tradiționale și inevitabile, 
de la naștere și nuntă pînă la bunul ră
mas. S-a schimbat însă ceva în viața lor 
și — pentru că florile nu vorbesc — 
mica revoluție s-a săvîrșit pe tăcute.

Primul adăpost al florilor, în perioada 
de străbatere a celor mai mari greutăți, 
a fost întreprinderea socialistă. Nu știu 
cum s-au justificat directorii în fața con- 
tabililor-șefi, dar cu ani în urmă au în
ceput să apară sere în toată regula, alei
le s-au umplut de flori ca într-un parc 
și, pînă și în aerul îmbibat de metal al 
Hunedoarei, printre dîrele de fum gros 
și negru lăsat de micile locomotive 
C.F.U., vedeai cum luptă și trăiesc, aju
tate de om, florile. Dacă în anii marilor 
cutremurări cîteva buchete fuseseră rupte 
și călcate în picioare, am văzut apoi 
cum tulpinile fragede cîștigă teritorii noi, 
pe care nu se înfipseseră niciodată. Prin 
49—50, înfr-o vilă pustie de la Mamaia, 
înconjurată de nisip, am urmărit lupta 
eroică a unui grădinar bătrîn care mun
cea ore întregi să scape de uscăciune 
un petec de grădină mărginit la cîfiva 
metri pătrafi și mereu năpădit de nisip. 
Părea sortit înfrîngerii, dar au sosit în
tăriri — buldozere, țevi de apă, cons
trucții impozante, litoralul s-a umplut de 
clădiri și flori, iar azi cine trece prin 
Mamaia și are urechi de auzit, poale as
culta foșnetul marilor copaci răcoroși de 
mîine, acum încă puieți.

Un președinte de sfat care cam sub
aprecia florile și credea că ele sînt ne
cesare numai pe stradă și în locuri pu
blice, cînd s-a dus să-și viziteze un to
varăș în spital a observat că la florăria 
din oraș nu există... flori. Pînă la urmă 
și-a făcut el rost, dar a luat totodată 
măsuri pentru lărgirea bazei horticole a 
sfatului. Reprezentantul sindicatului, care 
decernează drapelul de producție, tînără 
pereche care capătă cheia unui aparta
ment, soțul care era să uite de aniver
sarea căsătoriei și de ziua femeii, ca și

soțul care n-a uitat de ele, dramaturgul 
venit într-un oraș să-și vadă piesa, prie
tenii care conduc la gară tînărul plecat 
la studii sau la armată, și delegația care 
a venit să întîmpine un oaspete, toți au 
nevoie de flori : și, pe măsură ce ne
voia asta le apare mai imperioasă, mai 
„neapărată", florile trec într-un stadiu 
nou al înfloririi lor, se transformă, din 
lux, în necesitate.

Transformarea aceasta este greu de 
exprimat, pentru că în ea se încrucișează 
concepții diferite, o adevărată filozofie. 
Cîndva, în străinătate, o gazdă primitoa
re ne-a plimbat prin parcul orașului. Era 
un oraș înstărit, aleile erau largi și ast- 
falfate, căci oamenii se plimbau mai 
mult cu mașina. Am întrebat de ce nu 
sînt flori în parc și nu mi-a venit să cred, 
în prima clipă, cînd prietenul de la vo
lan mi-a răspuns că nu se găsesc bani 
pentru flori și grădinar. Mi-am amintit 
de gospodina care își tăia din coșniță 
ca să aibă o floare în casă și, prin con
trast, de unii filozofi care îi învinuiesc 
pe comuniști că ar fi animați de un ma
terialism rigid, care nu ține 
sufletul complex al omului.

Să ne înțelegem : 
de neglijat 
astfalful din 
fr-o mașină 
Iar ; acesta
pe o stradă laterală ca să-mi arate flo
rile plantate de cetățeni. Frumoase, în- 
tr-adevăr, numai că mașina s-a prăvălit 
într-o groapă care se căsca în mijlocul 
străzii și care fusese camuflată de 
Florile plac mai mult pe marginea 
drum fără hîrtoape. Lor le 
mite condiții, dintre care 
acum le descoperim.

Exista un farmec al micii
periferie. Trăind în ea puteai, cu vremea, 
să prezici ploile după cîteva mici dureri 
în încheieturi, te oboseau drumurile cu 
găleata și ligheanul, 
să-ți închipui cum o fi 
lorifer și baie în casă, 
iai acolo, ci numai te
erai vrăjit de curtea plină de ghivece cu 
flori, de micile prispe gemînd parcă sub 
povara celor mai diferite plante.

Primele blocuri noi, cu înfățișarea lor 
severă de clădiri născute în anii imediat 
următori războiului, păreau să anunțe 
sfîrșitul micilor flori. Acum însă florile 
au intrat în epoca preamăririi și înălțării 
lor, s-au înălțat la zece și douăsprezece 
și cincisprezece etaje, au devenit o forță 
care însoțește betonul armat, au devenit 
sursa de inspirație a zidurilor pastelate

seama de

sănătos nici 
neobservînd

nu e 
strictul necesar, 
cauza florilor. Mă aflam în- 

cu secretarul unui sfat popu- 
a rugat șoferul să cîrmească

priese 
unele

apă. 
unui 
anu- 
abia

căsuțe de

și căutai uneori 
viața cînd ai ca- 
Dacă însă nu tră- 
plimbai prin față,

și a celor mai moderne motive decora
tive, s-au întins pe marile magistrale, în 
lungime, în lățime și în înălțime, luîn- 
du-și o splendidă revanșă și căpătînd 
proporții și însemnătăți însutite față de 
florile micii curți de periferie. Arhifecții 
s-au bătut pentru spații verzi și, dacă 
împrejurimile unor blocuri sînt încă ne
glijate, în schimb am văzut la lucru forțe 
care vor face curînd ca expresia spații 
verzi să fie înlocuită în multe locuri cu 
una nouă — spații înflorate.

La Baia Mare, între balcoanele împo
vărate de flori, am văzut unul la care 
florile înconjurau o pictură. Cred că era 
opera locatarului însuși sau a vreunei 
rude a lui, în orice caz un tablou pictat 
cu oarecare stîngăcie și cu atît mai miș
cător, pentru că simțeai că pictorul ama
tor a vrut să decoreze casa cu iot ce-i 
este mai drag și a adresat trecătorilor, 
străzii, un adevărat manifest în culori. 
Am văzut cetățeni care pregătesc răsa
duri de flori pentru noile cartiere. In
tr-un balcon al noului bulevard din Giu- 
lești stă în permanență un negru : un lo
catar a găsit, nu știu unde, o sculptură, 
un fel de păpușă, un negru în mărime 
naturală; l-a pus să privească în stradă, 
înconjurat de flori, iar efectul e pito
resc, smulge trecătorului un zîmbet vesel 
și prietenesc.

Pe lingă sensurile lor tradiționale, ca 
însoțitoare ale îhdrăgostiților și momen
telor de ceremonie, florile capătă sensuri 
noi, cuceresc teritorii noi și nu e departe 
vremea cînd la vechiul limbaj secret al 
florilor se va adăuga unul nou, cunoscul 
de toți.

Horticultorii noștri s-au întors de la 
Nisa, tradiționala arenă a luptelor de 
flori, cu medalii de aur ; horticultori ra
finați smulg necunoscutului soiuri noi, iar 
comerțul și secțiile comerciale devin mai 
atente la aprovizionarea florăriilor, la 
comerțul de semințe și la stimularea, 
prin povață calificată și ajutor material, 
a inițiativei cetățenești. Poate n-ar strica 
să vedem mai des sfaturi pentru mais
trul furnalist care în orele libere cultivă 
un lămîi, modele de așezare în balcon 
și la fereastră a plantelor agățătoare, 
sprijin pentru întrecere și organizare a 
numeroasei armate a grădinarilor ama
tori.

Marx, marele și implacabilul logician 
al materialismului, a ținut seama în cal
culele sale de fiorul care străbate sufle
tul omului în fafa unei flori. El scria, 
cîndva, că proletariatul luptă pentru a-și 
rupe lanțurile și a așeza, alături de pîi
ne, un trandafir.

Serglu FĂRCĂȘAN
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
Schimburi utile de opinii, 
de experiență
Declarațiile unor participants la Congresul internațional de știința solului

In timpul lucrărilor Congresului 
internațional de știința solului, re
dactorul nostru Teodor Marian s-a 
adresat cîtorva participanți de peste 
hotare în legătură cu desfășurarea 
lucrărilor. Publicăm declarațiile fă
cute.

(ROBERT GRANT — Institu
tul de cercetare a solului 
Aberdeen — Scotia :

Romînia este o țară despre care 
știam foarte puține lucruri : Carpa- 
ții, Dunărea, ceva despre soluri și 
cam atît. După această vizită, mi-e 
foarte greu să răspund la întreba
rea : „Ce impresii am cules ?“ To
tul mi s-a părut încîntător. Romînia 
este o țară complet nouă și consi
der că a avea ocazia s-o vezi în
seamnă a avea noroc. Am apreciat 
din plin acest noroc și sînt mulțu
mit. Totul mi-a plăcut enorm : oa
menii pe care nu-i cunoscusem pînă 
acum, locurile, viața oamenilor, cli
matul, în sfîrșit — totul ! Auzisem, 
înainte de a veni aici, despre corti
na de fier și mă întrebam ce o fi 
aceea și cum o fi ? Mărturisesc 
că n-am găsit nimic care să 
amintească așa ceva : am înlîl- 
nit oameni veseli, optimiști, lip
siți de norii apăsării și plini de 
ceea ce noi numim „a good sense 
of humour“ — un adevărat simț al 
umorului. Ei sînt încîntători, fetele 
frumoase și bărbații zîmbitori și 
simpatici. Oamenii mi s-au părut 
mîndri de țara și poporul lor și îi 
admir pentru asemenea sentimente. 
Știu că Romînia a suferit de pe 
urma războiului și progresul făcut 
după război este enorm : orașe re
construite, viața refăcută. Găsesc 
că viața științifică este foarte bine 
organizată, reprezentanții ei sînt 
dornici să se țină la curent cu ce 
este nou, și acest aspect lasă o im
presie excelentă. Totul tinde spre 
culmi cît mai înalte. Mă voi întoar
ce acasă cu cele mai bune amintiri 
și cu gîndul de a mai reveni.

Congresul solului a fost organizat 
perfect și minuțios, iar roade
le eforturilor s-au văzut din plin. 
Personal sînt încîntat că am avut 
ocazia să întîlnesc la congres mulți 
oameni de știință, unii cu nu
me despre care auzisem — ceea 
ce este un beneficiu net — sau 
alții pe care îi mai văzusem în Sco
ția cu ani în urmă. Am cules o bo
găție de informații științifice care, 
se înțelege, cer timp ca să le asimi
lezi. iar cadrul de aici, atmosfera 
în care le-am cules, mi le vor face 
de neuitat. Ca să ajung în Romînia 
am mers 60 de ore cu trenul, dar 
oboseala, în țara dv. mi-a fost răs
plătită cu prisosință ; aici nu te 
simți străin. Sînt convins că după 
vizita noastră, Bucureștiul și Ro
mînia vor primi din partea celor ce 
sîntem aici foarte multe recoman
dări de a fi vizitate. Țin să subliniez 
că tot ce v-am spus nu am făcut-o 
din politețe, gîndindu-mă la ce v-ar 
plăcea să auziți. Realitățile romî- 
nești sînt mult peste așteptările 
mele, iar eu m-am simțit atit de 
bine încît nu am nici un fel de re
zerve în aprecierile pozitive pe care 
le fac la adresa acestor realități.

Prof. MA JUNG CHIH — 
Directorul Institutului de știin
ța solului al Academiei 
R. P- Chineze :

Deși perioada pe care am petre
cut-o în Romînia este scurtă, totuși 
ceea ce am văzut ne-a impresionat.

Întîlnirea internațională 
a economiștilor agrari

între 24 august și 3 septembrie a 
avut loc la Lyon cel de-al XII-lea 
Congres internațional de economie 
agrară, la care a participat și o de
legație din țara noastră. Corespon
dentul nostru la Paris, Tudor Vor- 
nicu, a solicitat tovarășului Costin 
Murgescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, conducăto
rul delegației, un interviu în legă
tură cu lucrările acestei întîlniri in
ternaționale.

Care au fost principalele pro
bleme dezbătute de congres ?

Al XII-lea Congres internațional 
de economie agrară a reunit 
peste 500 de specialiști din 67 
de țări, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale cum 
sînt Organizația pentru alimentație 
și agricultură, Banca internațională 
de reconstrucție și dezvoltare, Or
ganizația pentru cooperare și dez
voltare economică etc. Printre par
ticipanți s-au aflat mulți economiști 
cu o activitate științifică și publi
cistică consacrată, ca de exemplu 
D. Bergman, M. Cepede. J. Chom- 
bart de Lauwe (Franța). S. Kuvși- 
nov, Obolenski (Uniunea Sovieti
că), H. C. Taylor. G. Haberler 
(S.U.A.), K. Ohkawa (Japonia), O. 
Schiller (R.F.G.). J. Macgregor (An
glia), R. Bicanic (R. S. F. Iugosla
via), J. Tauber (R. S. Cehoslovacă) 

Este neîndoielnic că pregătirea și 
organizarea congresului cît și or
ganizarea excursiei nr. 1 au fost 
extrem de bune. Pe parcursul 
excursiei am putut vedea multe 
realizări. Am văzut țara dv. fru
moasă și harnică, am vizitat cul
turile, unități agricole socialiste, în
treprinderi cum sînt Uzina de acid 
sulfuric și superfosfați de la Nă
vodari sau cea de celuloză din 
Palas-Constanța și am rămas în
cîntat.. Este evident că în agricul
tură și în industrie în 20 de ani 
s-au realizat progrese mari, enorme, 
reale și demne de subliniat. Sub în
drumarea partidului, a guvernului, 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și prin hărnicia întregului po
por s-au făcut lucruri minunate. 
Am fost încîntați, de asemenea, de 
activitatea științifică, de profilele 
solurilor de dimensiuni apreciabile 
și foarte bine puse la punct, pe care 
le-am vizitat. Ne-au impresionat te
mele discuțiilor științifice, foarte 
bine prezentate și foarte bine tra
duse.

Sîntem impresionați în special 
de regiunile dv. viticole, de 
producția lor și de eforturile depu
se. Aplicați un sistem foarte eficace 
de punere în valoare a dealurilor, 
iar sistemul teraselor nu numai că 
mărește producția, dar are și un 
rol important în prevenirea eroziu
nii solurilor. Ritmul de realizare a 
acestor culturi este remarcabil. 
Avem numai cuvinte de laudă pen
tru extinderea hibrizilor dubli de 
porumb, așa cum i-am văzut, de 
pildă, la Mărculești. Acțiunea a în
ceput în 1956 și în opt ani 100 la sută 
din suprafață a fost acoperită cu 
hibrizi. Este o realizare remar
cabilă, pentru că extinderea hi
brizilor nu-i deloc ușoară. E foarte 
greu să se ajungă la un randament 
ridicat, și aceasta este tocmai ceea 
ce ați obținut dv. Nu numai că ați 
produs hibrizi buni, dar ați obținut 
și un randament ridicat.

Congresul a fost foarte bine or
ganizat și este evident că a cerut 
o enormă muncă de pregătire. Am 
fost impresionați de comunicări
le prezentate și de proiecțiile vizio
nate. Rezumatele în trei limbi și șe
dințele la care s-a asigurat traduce
rea simultană ne-au încîntat. în în
treaga organizare a congresului se 
văd efectele constructive ale socia
lismului.

Totul ne-a impresionat ca fiind 
într-adevăr bun și frumos și vă 
mulțumim din inimă pentru prilejul 
ce ni l-ați oferit, de a participa la 
un asemenea congres, de a vizita 
țara dv. Toți romînii pe care i-am 
îhtîlnit au fost foarte prietenoși și 
ne-au dat concursul ori de cîte ori 
a fost necesar. Deși limba noastră 
nu seamănă cu a dumneavoastră, am 
simțit că ne aflăm printre prieteni. 
Dorim din inimă poporului romîn 
un viitor frumos, la înălțimea cali
tăților lui.

Dr. MEYER BRUNK — Insti
tutul pentru chimie agricolă 
din Göttingen — (R. F. Ger
mană]:

Am revăzut Romînia după 5 ani, 
pentru prima oară vizitînd-o în 
1959. Am constatat o mare dezvol
tare în toate domeniile și în- 
tr-o măsură pe care nu mi-aș fi 
imaginat-o posibilă. Nu mă refer 
numai la ritmul intens al construc
țiilor sau la creșterea circulației ru

etc. Alături de aceștia, au participat 
numeroși economiști tineri care au 
adus în discuție aspecte interesante 
rezultate din cercetările lor.

Tema generală a congresului a 
inclus aspecte actuale întîlnite 
în agricultură în legătură cu dis
proporțiile care apar în ritmul și în 
formele de dezvoltare ale acestei 
importante ramuri a producției ma
teriale. în raportul introductiv pre
zentat de reprezentantul F.A.O., 
P. Lamartine-Yates, intitulat „Tre
buie oare să fie dezavantajată a- 
gricultura ?", această temă a fost 
abordată prin prisma a două dis
cordanțe fundamentale : una — în
tre agricultură pe de o parte și in
dustrie și servicii pe de alta ; a 
doua — între țările în curs de dez
voltare și țările avansate din punct 
de vedere economic. Din raport s-a 
desprins faptul că atît în țările ca
pitaliste avansate cît și în țările în 
curs de dezvoltare, procesul crește
rii este tulburat de discrepanțele 
între zonele urbane și cele rurale.

Principalele probleme care au stal 
în atenția congresului în acest ca
dru au privit costurile comparative, 
conflictul dintre interesele privite 
pe plan general și pe plan local, 
modificările în amplasarea produc
ției agricole, migrația populației a- 
gricole, situația producătorului care 
nu utilizează în agricultură decît o 

tiere, ceea ce impresionează de la 
prima vedere, dar și la dezvoltarea 
producției, la ridicarea nivelului de 
trai.

în calitate de secretar al Socie
tății de știință a solului din țara 
mea. în anul 1958 am pregătit lu
crările comisiilor a Il-a și a IV-a 
pentru Congresul internațional care 
a avut loc la Hamburg. în această 
calitate pot să apreciez cum se cu
vine modul și efortul pentru orga
nizarea congresului din Romînia. 
Felul în care a fost dusă la îndepli
nire această muncă, inclusiv 
excursiile, expoziția la care au con
tribuit toți specialiștii în materie, 
este un semn evident al perfectei 
colaborări existente în Romînia în 
domeniul cercetării solului. Ar fi 
bine ca schimbul de experiență din
tre noi și specialiștii romîni, după 
contactele personale stabilite acum, 
să fie întărit în mod simțitor. Ple
căm cu impresia că aici, în Romînia, 
s-a elaborat foarte . mult mate
rial științific care, pentru lucrările 
noastre, constituie o importantă 
bază de comparație.

Un asemenea congres este me
nit ca, pe lîngă schimburile inter
naționale de păreri din timpul lu
crărilor, să oglindească știința și po
tențialul științific al țării organiza
toare. Congresul a dovedit cu succes 
acest lucru în domeniul științei so
lului. Ca oaspete, mulțumesc gazde
lor pentru tot ceea ce au făcut pen
tru noi.

Ne întoarcem acasă cu sentimen
tul că acest congres nu a avut re
zultate doar în ce privește progresul 
științei, ci a fost și un mijloc pen
tru o mai bună cunoaștere și apro
piere a popoarelor.

Dr. Y. AHENKORAH — In
stitutul de cercetări pentru 
plantafille de coco. Academia 
de științe din Accra—Ghana :

Timpul scurt petrecut într-o țară 
nu îți dă posibilitatea să spui prea 
•multe despre un popor nou pentru 
tine. Totuși, este interesant de men
ționat că prietenia romînilor, cu
riozitatea loi’ este accentuată atît la 
bătrîni cît și la tineri. Ceea ce-i di
ficil este că nu putem vorbi unii cu 
alții din cauza necunoașterii limbii.

Sînt profund impresionat de sis
temul bun de organizare atît al 
gospodăriilor colective cît și al gos
podăriilor agricole de stat. îți tre
buie mult timp să parcurgi întregul 
lor complex, cîmpiile nesfîrșite. 
Doresc neapărat să menționez ge
nerozitatea fără margini a poporu
lui romîn ; romînii sînt recunoscuți t pentru ospitalitatea pe care o acor
dă oaspeților. Ca să organizezi un 
congres internațional cu peste 1 000 
de participanți, nu este o sarcină 
ușoară. Aceasta a fost dusă la bun 
sfîrșit de către comitetul de orga
nizare.

Dansurile populare pe care le-am 
văzut sînt într-adevăr minunate și 
superb executate. Flori de toate fe
lurile și nuanțele care abundă peste 
tot întregesc farmecul Romîniei.

parte a timpului său de lucru etc. 
Discuțiile au relevat complexitatea 
problemelor social-economice ce' se 
pun în legătură cu dezvoltarea 
agriculturii chiar în țările care au 
atins un nivel relativ ridicat al 
productivității agricole. Mai mulți 
participanți la această întîlnire au 
remarcat că numărul reprezentanți
lor țărilor în curs de dezvoltare a 
fost sensibil mai redus decît la con
gresele anterioare (care au avut loc 
în India în 1958 și în Mexic în 
1961); menționez acest fapt deoa
rece o mai largă participare a țări
lor respective ar fi contribuit la o 
mai completă elucidare a aspectelor 
extrem de variate întîlnite pe plan 
mondial în legătură cu tema genera
lă abordată.

Dezbaterile din ședințe au fost 
în mod util completate prin nume
roasele discuții pe care participan- 
ții le-au purtat în mod neoficial 
atît la Lyon cît și în timpul vizită
rii multor ferme și instituții agri
cole. Sîntem recunoscători pentru 
acest lucru gazdelor care, prin inter
mediul Institutului național de cer
cetări agricole din Paris și al orga
nelor locale, au dat participanților 
posibilitatea să cunoască agricultu
ra Franței, să facă schimburi de 
păreri pe teren.

Sîntem încredințați că valorifica
rea atentă a experienței cîștigate

Laboratorul subteran de la ßdoulis
® ÎNTR-UNA DIN GROTELE PIRINEILOR • OPERA LUI EMIL RACOVIȚA ESTE 
CONTINUATĂ Și DEZVOLTATĂ © „FOSILELE VII" Șl PROBLEMELE LOR 0 STALACTITE 
CRESCUTE EXPERIMENTAL

în cercetările moderne de bio- 
speologie încep să fie folosite din 
ce în ce mai mult așa-numitele „la
boratoare subterane". Lucrînd timp 
îndelungat în astfel de laboratoare, 
cercetătorii pot urmări îndeaproape 
procesele biologice din fauna ca
vernicolă, pot obține date care in
dică mai precis gradul de adaptare 
a viețuitoarelor la mediul subteran, 
modul de formare a speciilor res
pective și factorii ce influențează 
evoluția lor.

Ideea creării laboratoarelor sub
terane nu este nouă, dar punerea 
ei în practică cu mijloace moderne, 
care să asigure obținerea de rezul
tate științifice, datează de numai 
cîțiva ani. O primă încercare a fost 
făcută de Armand Viré care, în ul
timii ani ai secolului trecut, a insta
lat într-una din catacombele pari
ziene de sub Jardin des Plantes un 
astfel de laborator. O inundație pro

Cristale excentrice de pe pereții peșterii de la Moulis

vocată de apele Senei a impus pă
răsirea cercetărilor înainte de a se 
fi obținut vreun rezultat. Ideea a 
fost preluată de ilustrul savant ro
mîn Emil Racoviță, care a arătat 
încă la începutul secolului nostru 
menirea unor astfel de laboratoare 
și cît de utile ar fi ele pentru lă
murirea pe cale experimentală a 
multor probleme puse de fauna sub
pământeană.

Un adevărat laborator subteran, a 
luat ființă abia în 1954, la Moulis 
în Franța (Ariège), fiind subvențio
nat de „Centre National de la Re
cherche Scientifique" și condus de 
cunoscutul biolog prof. Albert Van
del, membru al Institutului Franței. 
Diferite alte laboratoare au fost a- 
menajate ulterior în mai multe țări 
— Belgia, R. P. Ungară, Italia, mai 
recent în S.U.A. etc. Prin rezultatele 
interesante obținute în ultimii ani, 
laboratorul de la Moulis a căpătat 
un renume care îi asigură un loc de 
frunte printre instituțiile de acest fel. 
Am avut plăcuta ocazie de a fi fost 
invitat de prof. A. Vandel, în primă
vara acestui an, la Moulis. Savan
tul francez, pe care-1 interesau cer
cetările speologice din țara noastră, 
ne vizitase în toamna anului trecut, 
în urma unei invitații din partea A- 
cademiei R. P. Romîne. Cu acel pri
lej, el aflase despre preocuparea 
noastră de a amenaja un laborator 
subteran în peștera de la Cloșani 

cu prilejul acestui congres Va con
tribui la întărirea activității Aso
ciației internaționale a economiști
lor agrari care, potrivit hotărîrii 
adoptate, se va întruni la viitorul 
său congres — al XlII-lea — în 
1967 în Australia.

în ce a constat contribuția 
delegației noastre ?

Delegația romînă a căutat să par
ticipe cît mai activ la lucrări, ex~ 
primîndu-și, atît în ședințele ple
nare cît și în discuțiile de lucru ale 
congresului, părerea în legătură cu 
problemele abordate și înfățișînd 
concluziile care decurg din expe
riența agriculturii noastre socialis
te. în ședința plenară am înfățișai 
problemele pe care le implică pro
cesul de trecere de la o producție a- 
gricolă extensivă la una intensivă, 
multilateral dezvoltată. Noi date au 
fost aduse de delegația noastră în 
grupa de lucru care s-a ocupat de 
adîncirea aspectelor actuale legate 
de politica agricolă națională a di
feritelor țări. Am avut satisfacția 
să constatăm că o serie dc propu
neri ale delegației romîne au fost 
incluse în raportul final privind 
problemele de politică agricolă, a- 
doptât în ședința de închidere a 
congresului, cînd contribuția dele
gației noastre la această întîlnire a 
fost apreciată. în același timp de
legația noastră a primit propuneri 
de colaborare din partea unor insti
tuții de cercetare, publicații de spe
cialitate din țările reprezentate la 
congres și a stabilit legături priete
nești cu numeroși participanți care 
și-au manifestat interesul față de 
dezvoltarea agriculturii Romîniei.

10 septembrie, prin telefon. 

din Oltenia și ne-a oferit posibilita
tea de a ne documenta mai temei
nic în problemele puse de crearea 
acestuia.

Stațiunea de la Moulis are două 
unități distincte care, împreună, for
mează un adevărat institut modern 
de cercetare științifică. Există în pri
mul rînd o stațiune la exterior cu 
camere laborator și cu camere de 
dormit ; utilajul și aparatura optică 
necesare studiilor biologice pot sus
ține activitatea a 25—30 de cerce
tători. Tot aici se află biblioteca 
provenind mai ales din donațiile lui 
R. Jeannel și P. A. Chappuis, cei 
mai apropiați colaboratori ai lui 
Emil Racoviță, precum și atelierele 
fotografic, mecanic etc. Mi-a produs 
o sinceră bucurie faptul că la intra
rea principală a acestei stațiuni, de 
o parte și de alta a porții, se află 
portretele lui E. Racoviță și R. Jean

nel, a căror prietenie de o viață 
întreagă și colaborare rodnică în 
realizări științifice pe plan interna
țional formează un caz pilduitor în 
istoria cercetărilor științifice.

La trei sute de metri de această 
stațiune, amenajată în peștera de 
la Moulis, se află a doua unitate : 
laboratorul subteran propriu-zis, 
care constă dintr-o galerie aproape 
orizontală cu un curs de apă captat 
într-un mare bazin de beton. Bazi
nul are menirea de a asigura în 
permanență umiditatea constantă a 
peșterii, indiferent de fluctuațiile cli
matice exterioare. De la intrare și 
pînă la acest bazin se află insta-

Fizică

Studii romînești 
în reviste din alt

In ultimul timp, reviste de specia
litate din alte țări au publicat studii 
și articole despre rezultatele unor 
cercetări efectuate la Institutul de fi
zică al Academiei R. P. Romîne. Co
lectivul condus de acad. prof. E. Bă- 
dărău, format din cercetătorii I. Po
pescu, C. Popovici, C. Ghiță și O. 
Zamfir, a realizat o serie de lucrări 
privind convertizorul termoionic, care 
reprezintă modelul de perspectivă al 
transformării cu randament înalt a e- 
nergiei termice direct în energie e- 
lectrică. Articolele semnate de acest 
colectiv în revistele „Journal of E- 
lectronics and Control" și „British 
Journal of Applied Physics" din An
glia prezintă unele procese care au 
loc în convertizorii termoionici, pre
cum și metode de ridicare a randa
mentului acestora. In revista „Physi- 
ca Status Solidi" din R. D. Germană 
au apărut articole scrise de P. Pe
trescu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, despre emi
sia de exoelectroni din oxid de alu
miniu și sulfură de zinc, în care este 
tratată și problema legăturii acestei 
emisii cu alte fenomene fizice. Alte 
lucrări, comunicate în cadrul Con
gresului internațional de fizica se- 
miconductorilor de la Paris, au fost 

In Uniunea Sovietică au fost realizate, pentru prima oară în lume, cen
trale electrice autopropulsate. Ele se pot deplasa pe drumurile cele 

mai accidentate

late mesele cu acvarii și terorii. In 
acestea trăiesc sub control continuu 
organismele,. a căror biologie este 
urmărită de cercetători. In condiții 
de lucru dificile, aceștia au tatonat 
ani la rînd diferite metode pînă ce 
au reușit să creeze aici condițiile 
necesare pentru a obține reprodu
cerea vla majoritatea organismelor 
cavernicole și a realiza astfel serii 
de generații la care să poală fi ur
mărite ciclurile biologice și modifi
cările produse prin experiență.

Pînă acum, la Moulis nu s-au e- 
fectuat lucrări experimentale pro- 
priu-zise, cercetătorii îndreptîndu-și 
deocamdată atenția spre cunoaște
rea biologiei organismelor caverni
cole prin urmărirea stadiilor de 
dezvoltare, studiul acțiunii factorilor 
de mediu etc. Rezultate interesante 
au fost obținute de cercetătoarea 
Sylvie Deleurence Glaçon, care a 
reușit să întrețină mulți ani culturi 
ale majorității speciilor de coleop- 
tere cavernicole. Prin studiile făcute 
de ea s-a lămurit pentru prima dată 
cum se produce înmulțirea acestor 
curioase insecte subterane. Cerce
tătorii mai vechi nu reușiseră să 
găsească nici larvele, nici ouăle 
acestor insecte, în nici un anotimp, 
chiar în acele peșteri unde adulții 
trăiau în populații de mii de indi
vizi. De aceea căpătase răspîndire 
părerea că larvele stau ascunse în 
cele mai fine crăpături. Urmărind 
culturile în laboratorul subteran, 
cercetătoarea franceză a stabilit că 
fiecare femelă de la cele mai 
evoluate coleoptere cavernicole de
pune numai un ou, maximum 
două, și a constatat totodată 
că stadiul larvar la aceste animale 
este extrem de scurt. Din această 
cauză ele nu fuseseră descoperite 
în trecut. Numeroase alte probleme 
au ieșit la iveală cu prilejul aces
tor cercetări. La alte grupe de ani
male cavernicole cercetătorii au 
descoperit o serie de fapte intere
sante, necunoscute pînă atunci, pri
vitoare la biologia amfipodelor sub
terane, la măruntele artropode din 
grupa Symfilelor etc.

Unul dintre rezultatele remarcabi
le mai recente este obținerea repro
ducerii în captivitate a lui Proteus. 
Acest batracian, locuitor al apelor 
subterane din R.S.F. Iugoslavia, a 
fost studiat recent de prof. A. Van
del care, împreună cu F. Boullion, 
au lămurit pentru prima oară biolo
gia lui. In trecut nu se cunoștea 
nici măcar faptul că înmulțirea a- 
cestuia se face prin ouă și nu prin 
pui vii. Interes științific prezintă și 
studiile întreprinse aici asupra fi
ziologiei organismelor cavernicole. 
Speciile cavernicole, aceste relicte 
din timpuri străvechi păstrate la 
adăpost în golurile scoarței pămîn- 
tului ca niște „fosile vii", sînt ast- 

publicate 
e țări

publicate în volumul tipărit după în
cheierea acestei manifestări științi
fice. Astfel, colectivul condus de R. 
Grigorovici, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne, alcătuit din 
cercetătorii N. Groitoru, A. Devenyi 
și E. Teleman, a prezentat rezultate
le unor cercetări privind structura de 
bandă și conductibilitatea germaniu
lui amorf depus în vid sub formă de 
strat subțire, iar cercetătorii C. Con- 
stantinescu și E. Ivan — un studiu 
despre secțiunea de captură a elec
tronilor și găurilor de către atomii 
de nichel introduși în germaniu.

Sursă electrică cu
La Moscova, anunță agenția 

TASS, a fost pusă la punct o sursă 
de curent electric pe bază de izo
topi radioactivi, capabilă să asigure 
energia necesară unei stații radio- 
meteorologice timp de un an. Ea 
furnizează energie electrică de 
150—200 W, suficientă pentru func
ționarea unui emițător cu o rază 
de acțiune de 200—600 km. Apara
tul are un sistem sigur de protecție 
împotriva radiațiilor. Noua sursă 

fel din ce în ce mai bine cunoscut» 
și an de an dispar tot mai multe 
din misterele care păreau să învă
luie ciudata lor viață.

Dar la Moulis se studiază și flora 
cavernicolă. Dr. V. Caumartin a reu
șit să stabilească rolul extrem de 
important al unei bacterii descope
rite de el ; aceasta se găsește din 
abundență în peșteri, formînd o sur
să principală de hrană pentru ani
malele cavernicole. Este vorba de 
Perabacterium spelaei, care se pare 
că ar avea și un rol însemnat în 
formarea laptelui de piatră din peș
teri. Alți cercetători au reușit să 
provoace creșterea experimentală a 
stalactitelor ; au început astfel să 
iasă la iveală dale necunoscute, me
nite să ducă în viitor la lămurirea 
procesului de creștere excentrică a 
cristalelor de calcită din peșteri.

Activitatea laboratorului subteran 
de la Moulis ilustrează cît de înte
meiate erau convingerile lui Emil 
Racovlță cu privire la cotitura pe 
care trebuie s-o facă speologia prin 
amenajarea de laboratoare subtera
ne și abordarea metodei experimen
tale. Prof. Louis Fage, unul din cel 
mai apropiați colaboratori ai lui E. 
Racoviță, decedat în acest an, « 
trimis Institutului de speologie al 
Academiei R. P. Romîne în 1957, 
cînd s-au comemorat la Cluj 10 ani 
de la încetarea din viață a marelui 
nostru savant, următoarele rînduri : 
„...în Franța, opera lui se continuă șl 
se amplifică pe drumul trasat de el 
însuși. El nu a fost numai neobosi
tul descoperitor al bogățiilor subte
rane pe care el șl colaboratorii lui 
le-au făcut cunoscute în „Biospeolo- 
gica”, dar el a indicat explicit că 
pentru a înțelege viața cavernicolă, 
experimentarea — oricît de dificilă 
ar fi ea — se impune. Sîntem feri
ciți că am putut să-i satisfacem a- 
ceastă dorință și că am organizat 
într-una din acele grote ale Pirinei- 
lor, care îi erau familiare, un labo
rator în care experiențe urmărite re
gulat de mai mulți ani au aruncat 
o lumină clară asupra biologiei cu 
totul particulare și asupra fiziologiei 
acestor ființe care trăiesc în con
diții de mediu atît de speciale”. 'I

Astăzi se recunoaște în știința 
mondială că E. Racoviță este pro
motorul biospeologiei moderne și că 
ideea creării laboratoarelor subtera
ne îi aparține și lui. în anii noștri, 
datorită ajutorului acordat științei 
de către statul democrat-popular, 
opera lui a putut fi continuată și 
dezvoltată, iar „realizările obținute 
de colectivul Institutului de speolo
gie „Emil Racoviță” nu sînt mai 
prejos de acelea ale colectivului 
francez”, după cum s-a exprimat 
prof. A. Vandel la Congresul de 
speologie de la Valence, în mai 
1964. Nu peste mult timp vom avea 
amenajat în țară laboratorul subte
ran de la Cloșani în care se vor 
studia problemele de biologie spe
cifice faunei noastre cavernicole,

DR. TRAIAN ORGHIDAN 
director al Institutului de speologie 
„Emil Racoviță“al Academiei R. P, 
Romîne

Accelerator de 300 
de miliarde electron-volțî

Centrul de cercetări nucleare de la 
Geneva proiectează construirea unui ac
celerator de protoni de 300 miliarde e- 
lectron-volți. Se presupune că acesta va 
ocupa o suprafață de 20 km p și va a- 
vea un diametru de 2,4 km. Accelera
rea particulelor se va efectua în trei e- 
tape. în prima etapă, particulele sînt 
accelerate — folosindu-se un accelera
tor linear — pînă la 200 milioane elec- 
tron-volți, în a doua pînă la 8 miliarde, 
iar în ultima pînă la 300 miliarde elee- 
tron-volți. Construcția acceleratorului 
urmează să fie terminată în anul 1973.

izotopi radioactivi
de curent utilizează izotopi radio
activi beta, care emit electroni. 
Printr-un sistem de frînare a a- 
cestora se produce încălzirea în
tregii fiole cu material radioactiv. 
Elemenți termici speciali transfor
mă apoi căldura în electricitate. 
Durata lungă de utilizare, indepen
dența deplină față de condițiile ex
terioare și siguranța în funcționare 
fac ca aparatul să fie foarte util în 
regiunile îndepărtate de sursele de 
energie electrică.

Cu 500 de cuvinte 
pe minut

Revista belgiană „Tehnique nou
velle" relatează că în S.U.A. a fost 
construită o mașină de scris electro
nică fără claviatură, care funcțio
nează la dictare cu o viteză de 500 
cuvinte pe minut, adică aproximativ 
de 6 ori mai rapid decît cea mai 
bună stenografă. In dispozitivul 
de memorare se află 70 mi
lioane de informații, ceea ce este 
echivalent cu aproximativ 500 000 
de cuvinte. La orice sunet pro
dus în fața mașinii intră în func
țiune grupul de litere corespunzătoa
re, iar pe hîrtie se imprimă textul 
respectiv. Prin înlocuirea informației 
din dispozitivul de memorare, mași
na poate fi folosită pentru traducere. 
Dar ea prezintă și un neajuns impor
tant : cuvintele apar lipite unul de 
altul. In prezent specialiștii lucrează 
la problema punctuației și separării 
cuvintelor.
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RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
• Linii continui de fabricație • 84 000 tone de 
conserve în plus față de 1960 • Sortimente noi

Oricît ar părea de curios, grădi
nile de legume și fructe se mută 
iarna la... oraș, după ce în prea
labil au fost concentrate în halele mo
dernelor fabrici de conserve. în trecut 
fabricile de conserve erau adăpostite 
în niște clădiri vechi, cu instalații ru
dimentare. Acțiunea de modernizare 
din ultimii ani le-a schimbat fața și 
capacitatea. Au apărut întreprinderi 

■ complet noi, cu procesul tehnologic în 
întregime mecanizat și în parte auto
matizat. S-au schimbat profilul și ca
lificarea personalului de deservire, au 
sporit varietatea și calitatea produc
ției. Numai în acest an se obțin cu 
peste 84 000 tone de produse în plus 
față de 1960, in peste 200 de sortimente.

Fabricile din Tecuci și Valea Roșie 
(Mitreni, raionul Oltenița) au fost în
zestrate cu linii complet mecanizate, 
cu instalații la nivelul tehnicii avansa
te, pentru producția de conserve de 
mazăre și fasole. Capacitatea de prelu
crare a lor este de 100 pînă la 200 cu
tii de 1/2 kg sau de 1 kg pe minut. Ele 
sînt înzestrate cu dispozitive automate 
de reglare a procesului de sterilizare. 
Aceste fabrici au utilaj complet meca
nizat, cu elemente de automatizare și 
reglare electronică pentru fabricarea 
pastei de tomate, cli o producție de 
1 000—1 200 kg de pastă pe oră. Au 
mai fost dotate cu instalații automate, 
de reglare a procesului de steri
lizare, fabricile Zagna Vădeni (ra
ionul Brăila) și „Flora" din București ; 
cu instalații mecanizate de fabricare a 
pastei tomate fabricile „Refacerea“ din

„Rominia se dezvoltă rapid
și multilateral
Declarațiile unor oaspeți

La invitația grupului național ro- 
mîn al Uniunii interparlamentare au 
fost oaspeți ai țării noastre d-nii 
André Guinand, membru de onoare 
al Uniunii interparlamentare, și so
ția acestuia, și dr. Hans Oprecht, 
conducători ai Societății elvețiene 
de radio și televiziune, foști pre
ședinți ai Parlamentului elvețian, 
înainte de plecare, oaspeții au avut 
o convorbire cu reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii romîne, că
rora le-au declarat între altele:

„Am făcut o călătorie extrem de 
interesantă — a spus dl. André Gui
nand, pentru că noi am venit aici 
spre a vedea țara dv. și a putea să 
informăm poporul elvețian despre 
realizările din Romînia. Această că
lătorie are ca scop să întărească le
găturile ■ dintre țările noastre. Bucu- 
reștiul, cu întreaga dezvoltare ex
traordinară a construcțiilor de lo
cuințe este un mode) al organizării 
interne La Brașov am văzut cum se 
îmbină păstrarea trecutului cu con
stituirea unui oraș complet modern, 
în special țineam să văd un obiec
tiv despre care auzisem de mult: 
uzina de tractoare. Am fost uimit de 
dezvoltarea acestei întreprinderi. Pe 
litoral am văzut un lucru uimitor, 
care nu se bănuiește în țara noas
tră: organizarea unei plaje și am 
putea spune a concediului pentru 
întregul popor, într-un mod care ar 
putea constitui un exemplu pentru 
alte țări.

Arad și Zagna Vădeni, Cele mai multe 
dispun în prezent de mașini pentru um
plut 80 pînă la 120 de cutii sau borca
ne pe minut, mașini automate care în
chid între 100 și 300 de cutii pe 
minut, care spală 2 000 pînă la 6 000 de 
cutii și borcane pe oră, rup codițe și 
scot sîmburii la 1 000 kg de cireși, vi
șine sau prune într-o oră, mese etajate 
la care sînt umplute cutiile și borcane
le pe bandă etc.

Ținîndu-se seama de exigențele cum
părătorilor, utilul a fost împletit cu fru
mosul. Ambalajul conservelor a căpătat 
și el o înfățișare atrăgătoare. Vechile 
cutii de conserve fabricate manual au 
fost înlocuite în urma înzestrării unor 
întreprinderi cu linii continui, complet 
mecanizate, pentru producția cutiiloj 
(fabrica de conserve din Tecuci, „Flo- 
ra“-București. ,,Avîntul“-Oradea), cu o 
linie automată pentru litografierea și 
lăcuirea tablei cositorite și cu două li
nii automate pentru confecționarea și 
tipărirea paharelor parafinate (la 
„Flora“).

în sector au apărut în ultimii ani sec
ții noi : de produse conservate din ro
șii și fructe la fabrica „Munca" din O- 
vidiu, lîngă Constanța, de conserve de 
roșii la fabrica „Dunărea“-Tulcea, do
tată cu linii continui, mecanizate, pen
tru pastă de roșii și roșii decojite.

Anul acesta producția de conserve 
se îmbogățește cu noi sortimente : coc
teil de fructe, cireșe în lichior, muștar 
dulce, muștar iute ș.a.

Dumitru MINCULESCU
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elvețieni
Am putut constata că aici a avut 

și are loc un proces intens de in
dustrializare, aceasta constituind o 
problemă centrală pe plan economic. 
Romînia este o țară modernă din 
punctul de vedere industrial și cul
tural. Reîntors în Elveția sînt ho- 
tărît să contribui la întărirea prie
teniei între țările noastre prin dez
voltarea relațiilor economice, cultu
rale și științifice.

Dl. dr. Hans Oprecht a declarat 
printre altele: „Am avut prilejul să 
iau contact cu reprezentanții dv. în 
scopul lărgirii colaborării între Ra- 
dioteleviziunea română și elveția
nă, ca și cu alți reprezentanți ai 
culturii romînești. Consider deose
bit de important acest fapt, deoa
rece sînt sigur că viitoarele schim
buri culturale și științifice între Ro
mînia și Elveția vor'contribui la în
țelegerea și simpatia dintre popoare
le noastre. Vizitarea cîtorva între
prinderi și șantiere de construcție 
mi-au demonstrat dezvoltarea con
tinuă, la nivel mondial, a economiei 
țării dv. Tin să relev, de asemenea, 
că fiecare tînăr are toate posibili
tățile pentru a se consacra studiu
lui, pregătirii sale în direcția dori
tă. Părăsesc Romînia cu convingerea 
că ea se dezvoltă într-un mod rapid 
și multilateral“.

în încheierea convorbirii, oaspeții 
au mulțumit pentru atenția și ospi
talitatea cu care au fost înconjurați 
în timpul vizitei. (Agerpres)

La Palatul Consiliului de Stat al 
R. P. Rdmîne a avut loc vineri la 
amiază solemnitatea înmînării Or
dinului „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa I-a acad. prof. dr. 
Dezideriu Miskolczy, pentru merite 
deosebite în domeniul științific și 
didactic.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Voinea Marinescu, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, Ludo
vic Takacs, membru al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, aca
demicienii Iorgu Iordan și Ștefan 
Milcu, vicepreședinți ai Academiei 
R. P. Romîne, Ion Iliescu, adjunct 
al șefului secției învățămînt și să
nătate a C.C. al P.M.R., prof. Tibe
riu Andrasofszky, rectorul Institu
tului de medicină și farmacie din 
Tg. Mureș. A luat parte, de ase
menea, Jenö Kuti, ambasadorul 
R. P. Ungare în R. P. Romînă.

înminarea Premiului international 0. I. Z. 
academicianului Geo Bogza

Vineri, la Casa Ziariștilor din Ca
pitală, a avut loc festivitatea înmî
nării Premiului internațional O.I.Z. 
ziaristului și scriitorului acad. Geo 
Bogza, decernat de Comitetul exe
cutiv al Organizației Internaționale 
a Ziariștilor în ultima sesiune care 
a avut loc la Alger.

Au luat parte academicieni, scrii
tori, redactori șefi ai ziarelor cen
trale și alți publiciști.

Festivitatea a fost deschisă de 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din R. P. Romînă, care a

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A R.A.Ü.
Delegația guvernamentală a Re

publicii Arabe Unite, condusă de dr. 
Sedky Aziz, vicepremier al Consi
liului de Miniștri, a vizitat în cursul 
dimineții de vineri rafinăria Brazi 
unde a fost întîmpinată de Nicolae 
Ionescu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei, și Uzi
nele de utilaj petrolier „1 Mai“-Plo- 
iești, fiind salutată aici de Constan
tin Năcuță, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini. 
La amiază oaspeții au sosit în ora
șul Brașov. în cursul vizitelor, 
membrii delegației au fost însoțiți 
de reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior, precum și de am
basadorul R.A.U. în R. P. Romînă, 
Mohamed Fahmy Hamad.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
PARLAMENTARE FRANCEZE

Delegația Comisiei de producție și 
schimburi din Adunarea Națională 
Franceză, care ne vizitează țara, a 
fost primită vineri dimineața la Pa
latul Marii Adunări Naționale de 
membri ai Comisiei economico-fi- 
nanciare. Parlamentarii francezi și 
romîni s-au informat reciproc asu
pra activității comisiilor din care 
fac parte.

în cursul zilei, parlamentarii fran

Tovarășul Ștefan Voitec a adre
sat sărbătoritului din partea Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, a Consiliului de 
Stat, a guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, 
felicitări călduroase pentru confe
rirea înaltei distincții ca un omagiu 
adus îndelungatei și rodnicei sale 
activități pe tărîm științific, didac
tic și al ocrotirii sănătății poporu
lui și i-a urat multă sănătate, ac
tivitate spornică și de acum înainte, 
fericire personală.

A răspuns acad. prof. dr. Dezide
riu Miskolczy, evocînd momente
le importante din viața și acti
vitatea sa. El a exprimat dorin
ța de a se transmite tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej recunoș
tința sa fierbinte pentru sprijinul 
și onorurile de care a beneficiat, în 
decursul ultimelor două decenii de 
muncă, urîndu-i din adîncul inimii 
sănătate, multă putere de muncă 
pentru fericirea poporului nostru și 
pentru pace în lume. (Agerpres) 

prezentat activitatea publicistică a 
lui Geo Bogza, felicitîndu-1 în nu
mele Comitetului de conducere a 
Uniunii ziariștilor.

înmînînd distincția, Jean-Maurice 
Hermann, președintele’ O.I.Z., a feli
citat, în numele său și al organiza
ției pe care o reprezintă, pe Geo 
Bogza, subliniind îndelungata și va
loroasa sa activitate publicistică.

Răspunzînd cuvintelor ce i-au 
fost adresate, Geo Bogza a mulțu
mit pentru înalta distincție ce i-a 
fost decernată.

INFORMAȚII
cezi au vizitat Muzeul de Artă al 
R. P. Romîne, diferite cartiere bucu- 
reștene. iar seara au asistat la con
certul prezentat de orchestra simfo
nică a Cinematografiei în cadrul 
Festivalului internațional „George 
Enescu“.

PLENARA C.C. AL CRUCII ROȘII 
A R. P. ROMÎNE

Vineri a avut loc plenara Comi
tetului Central al Crucii Roșii din 
R. P. Romînă. Au fost dezbătute 
probleme privind activitatea de e- 
ducație și propagandă sanitară, pre
gătirea teoretică și practică a gru
pelor și posturilor sanitare, precum 
și unele măsuri cu privire la orga
nizarea și funcționarea posturilor 
sanitare de Cruce Roșie.

★
Vineri dimineață a părăsit Capita

la, plecînd spre Amsterdam, prof. dr. 
F. A. Van Baren, secretar general al 
Asociației internaționale de știința 
solului, care a participat la cel de-al 
VIII-lea Congres internațional de 
știința solului.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația municipalității ora
șului Cairo, compusă din d-nii Sa
lah Dessouki, guvernatorul orașului, 
Mohie Eldin Taher, consilier juri
dic, Hussein Montasser, secretar ge
neral, și M. M. Haruny, director al

A EVACUA, DAR A RÀMÎNE...

După cum se știe, la cererea parla
mentului libian, în decursul ultimelor luni 
între S.U.A., Anglia și Libia au avut loc 
tratative pentru evacuarea bazelor mili
tare engleze și americane de pe terito
riul acestui stat african. Așa cum au re
marcat însă numeroase organe de presă, 
la slîrșitul tratativelor cele două puteri 
occidentale au căzut doar în principiu de 
acord să-și retragă bazele, fără a preciza 
anume cînd. Referindu-se la aceasta, săp- 
tămînalul tunisian „JEUNE AFRIQUE" 
scrie într-un articol intitulat „A evacua, 
dar a rămîne...” :

Acceptînd să discute viitorul calendar 
al unei evacuări a bazelor lor din Libia, 
americanii și englezii păreau să dea do
vadă de multă bunăvoință față de re
vendicările regatului. Dar oare această, 
aparență corespunde cu realitatea și ce 
jocuri se vor juca de acum înainte între 
Washington, Londra și Tripoli ?

Trebuie știut, în primul rînd, că între 
aceste mari puteri interesele diferă și, în 
consecință, și intențiile sînt diferita. Di
plomația americană e din ce în ce mai 
convinsă că bazele terestre sînt legate 
de multe inconveniente, printre care, 
în primul rînd, creșterea opoziției locale; 
pe de altă parte, strategii de la Washing
ton știu că aceste baze sînt cele mai vul
nerabile și deci prezintă mai puțin inte
res; în Mediterană ei pun accentul pe for

țele aeriene care își au bazele pe port
avioane ale flotei a Vl-a. Dimpotrivă, bri
tanicii nu mai au flotă mare, modernă, 
pentru a o expedia în toate părțile lu
mii. Ei au pierdut de mult tradiționalul 
lor rol de „stăpîni ai mării" în Meditera
nă ; nu mai au baze în Egipt din 1956, 
iar în Irak din 1958 ; cele din Cipru sînt 
și ele amenințate la rîndul lor ; Malta 
va deveni curînd un stat independent, 
care s-ar putea să nu acorde aceeași 
ospitalitate forțelor navale engleze. En
glezii și americanii nu acordă deci ace
lași interes bazelor lor din Libia și vor 
avea fără îndoială greutăți în a manevra 
întotdeauna în același pas.

Dar pentru unii ca și pentru ceilalți 
există o preocupare majoră care va de
termina întreaga lor politică comună : 
este vorba de importanța pe care a că- 
pătat-o petrolul libian în aprovizionarea 
lumii occidentale. Cifrele stau mărturie : 
producția va depăși ritmul de 40 de mi
lioane de tone anual.

Este deci evident că puterile anglo- 
saxone n-ar putea, în nici un caz, să-și 
permită luxul unei crize politice care ar 
pune în cauză asemenea vaste bogății 
petroliere. Ele sînt puțin dispuse să-și 
ia asupra lor acest risc, cu atît mai mult 
cu cit rezultatul convorbirilor economice 
franco-algeriene nu sînt de natură să le 
liniștească în privința posibilității de a 
conta la nesfîrșit pe o poziție facilă a gu
vernelor din Orientul apropiat în legă
tură cu repartiția și destinația bogățiilor 
lor naționale. Mai bine zis, Lonțlra și 
Washingtonul n-o să poată ocoli mult 
timp demersurile guvernului libian în le
gătură cu bazele americane și britanice:

NOI GREVE ÎN ASTURIA

Sub titlul de mai sus, săptăminalul 
vest-german „DIE ANDERE ZEITUNG" 
publică următoarea corespondentă a tri
misului său la Madrid, Fritz Meyer.

Corespondentul din Madrid al ziaru
lui brazilian „O Estado de S. Paulo" a 
pus recent următoarea întrebare: „În
cepe oare în Asturia o nouă mișcare 
grevistă ?” El a pus această întrebare 
pentru că toate indiciile lăsau să se între
vadă o asemenea posibilitate. Regimul lui 
Franco, care pune la cale în permanentă 
la Madrid procese împotriva adversari
lor săi politici, nu este în stare să con- 
strîngă pe patroni să respecte legile. 
Patronii pot conta că vor avea întotdea
una succes cînd apelează la auto
rități, chiar în cazul cînd vor să se 
eschiveze de la respectarea dispozițiilor 
legale, pentru că în Spania greva conti
nuă să tie interzisă și aspru pedepsită.

Patronii își fac însă deseori calcule 
fără să fină seama de oamenii muncii. 
Din ziua de 6 august, 400 de mineri 

un conflict cu Tripoli ar putea avea cort* * 
secințe grave pentru occidentali.

relațiilor publice, care au făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei.

★
Vineri seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne, condusă de Mihail 
Levente, ministrul comerțului inte
rior, care, la invitația guvernului 
R. D. Germane, a participat la inau
gurarea Tîrgului internațional de 
toamnă de la Leipzig. în drum spre 
București delegația s-a oprit la 
Praga. Pe aeroportul Băneasa dele
gația a fost întîmpinată de membri 
ai conducerii unor ministere econo
mice, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și de Iaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă, de însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. D. Germane la 
București, dr. Siegfried Bock, și 
membri ai ambasadei.

★
O delegație a oamenilor de știință 

romîni a plecat în R. S. Cehoslovacă 
pentru a participa la cea de-a XIII-a 
Conferință Pugwash, care se va des
chide la 13 septembrie la Karlovy- 
Vary. Din delegație fac parte acad. 
Miron Nicolescu, acad Coriolan 
Drăgulescu, prof. Ion Agîrbiceanu, 
membru corespondent al Academiei, 
și prof. dr. Vladimir Hanga.

(Agerpres)

Dar occidentalii au de-a face cu par
teneri ciudați. Interlocutorul lor nu e nu
mai la Tripoli, din simplul motiv că statul 
libian este, dacă se poate spune astfel, 
împărțit în trei bucăți. Regele are reșe
dința la Tobruc, administrația se află la 
Tripoli, iar guvernul își are sediul la 
o distanță de 1 300 km, la Beida. Disper
sarea aceasta nu este întîmplătoare: ea 
este în sine foarte semnificativă. Bătrînul 
rege Idriss — de 75 de ani — are reșe
dința în apropierea bazelor britanice de 
la Tobruc; deplasările lui la Tripoli sînt 
întotdeauna înconjurate de un anumit mis
ter, capitala fiind la o distanță de un ki
lometru de baza americană de la Whee- 
lus Field, cea mai importantă — după 
cum se spune — din tot bazinul medite
ranean. La drept vorbind prezența milita
ră și economică anglo-saxonă privește 
toate cercurile conducătoare din Libia, 
chiar existența lor depinzînd în mare par
te de aceasta.

De acum regimul e prins între două 
focuri. El trebuie să țină seama de anu
mite revendicări naționale, de pildă, de 
atitudinea față de bazele străine, sub a- 
menințarea de a fi depășit de opoziție. 
O scadență este la ordinea zilei: cea a 
alegerilor legislative, fixate pentru 10 
octombrie, prilej cu care s-au publicat și 
rezultatele recensămînfului care evaluea
ză populația la 1 559 000 de locuitori.

Revenind la problema evacuării, prin
cipiul este acceptat de Washington ca 
și de Londra, dar nu și modalitățile. Nici 
data, dfe altfel, nu va fi stabilită în a- 
cest an. Cele două capitale sînt pe cale 
să pună la punct formula care ar putea 
să se intituleze : a evacua, dar a ră
mîne.

din mina „Pumarabule” din Nalon se 
află în grevă, In timp ce la Madrid, sin
dicaliști au fost condamnați la mulfi ani 
închisoare pentru „organizarea ilegală a 
unor uniuni sindicale interzise prin lege". 
Cei 400 de greviști s-au declarat soli
dari cu muncitorii care, contrac
ted boli profesionale, au fost concediafi 
fără să poată beneficia de măsurile de 
recalificare și tratament prevăzute în 
mod legal. In afară de aceasta, o dele
gație de muncitori asturieni s-a întors cu 
mîinile goale de la Madrid. Patronii au re
fuzat să recunoască majorările de salariu, 
hotărîte în mod legal, majorări pe care 
muncitorii le-au obținut prin lupta gre
vistă din primăvara trecută.

Totodată — continuă ziarul — 
s-au semnalat procedee scandaloasa 
în colonia spaniolă din Africa, Fernan
do Po. După cum a anunfat consulatul ni
gerian din Santa Isabel (Fernando Po), nu
mai anul acesta s-au semnalat 800 de ca
zuri de maltratări ale muncitorilor nige
rieni, care lucrează pe plantațiile aces
tei colonii. Cei 55 000 de muncitori ori
ginari din Nigeria care lucrează ca mun
citori agricoli auxiliari nu se bucură de 
nici un fel de proiecție. Este un fapt 
că proprietarii spanioli de plantații pro
fită de pe urma faptului că în Nigeria 
există un mare număr de șomeri.

au început Jocyrile baicanite de atletism
OLYMPIA TOKIO,

După deschiderea festivă a ce
lei de-a XXIII-a Balcaniade 
atletice, în sectorul rezervat con- 
curenților și-au făcut apariția 
primii oaspeți; este vorba, firește, 
de atleții și atletele care nu con
curează în această după-amiază. 
într-un grup de tricouri azurii, o 
siluetă cunoscută : înalt, blond, 
cu ochi de nuanța undelor egeene
— rara avis, în patria lui Achile
— alergătorul de garduri Gior
gios Marsellos răspunde cu un 
suris cordial ciudatei interpelări 
care i se adresează.

— Bonjour, Marsellos ! V-am 
mai văzut, mi se pare, acum ci
tera zile...

— La Atena ?
— Nu — aici, la noi, la cine

matograf, într-un jurnal de ac
tualități înfățișînd aprinderea 
torței olimpice. Ați fost, nu-i așa, 
primul purtător al flăcării sacre ?

— Intr-adevăr, mi s-a făcut a- 
ceastă onoare. După cum știți, 
ceremonia se desfășoară pe tera
sa templului din Olympia. După 
un scurt popas în fața urnei cu 
inima lui Pierre de Coubertin, am 
mai străbătut cîteva sute de me
tri și am transmis făclia schimbu
lui următor.

— Dar, de fapt, cursa lui Mar
sellos continuă : veți participa, 
dacă nu mă înșel, la marea în
trecere de la Tokio.

— Exact ! Și, după cum se 
vede, drumul meu intr-acolo tre
ce prin capitala țării dumnea-

In programul de azi
DIMINEAȚĂ, de la ora 9 la 11 : 110 

m garduri, aruncarea discului (deca
tlon masculin), 80 m g, aruncarea 
greutății, săritura in înălțime (penta
tlon feminin).

DUPĂ-AMIAZĂ, de la ora 17 : să
ritura cu prăjina, aruncarea suliței,

VIA BUCUREȘTI 
voastră, în care mă aflu pentru 
a doua oară și care — sincer — 
mi-e foarte dragă. Prima vizită 
am făcut-o în 1959, tot cu prile
jul unei Balcaniade. Ca și atunci, 
remarc organizarea excelentă, 
căldura și amabilitatea gazdelor. 
La rîndul lor, atleții romîni au 
progresat evident, mai ales sprin
terii și hurdlerii. Personal, îmi 
place îndeosebi Jurcă ; sîntem 
cam de-o vîrstă (Marsellos are 27 
de ani — n.n.) și este ca
pabil de cifre superioare pe 400 
garduri.

...Din păcate, peste cîteva ore, 
Valeriu avea să furnizeze o mică 
dezamăgire simpatizanților săi.

— La 110 m garduri, în cadrul 
Balcaniadei, pe cine-l socotiți 
drept principalul adversar ?

— Fără-ndoială — pe Maco- 
vei ! Aș dori ca din confruntarea 
noastră să rezulte un timp exce
lent — eventual, un nou record 
balcanic.

— Vă mulțumim, Marsellos, și 
vă urăm succes la Tokio !

Blondul fiu al Eladei zîmbește 
și-și clatină a îndoială capul cu 
profil de medalie.

— Greu, foarte greu: acolo, 
sub 13,8 nici nu se discută... Iar 
eu mai am trei zecimi de secun
dă pînă la 13,8. în orice caz, îna
inte de Olimpiadă să vedem ce 
se întimplă la Balcaniadă ; fiind
că, vă spuneam, drumul meu spre 
Japonia trece prin București !

Dan DEȘLIU

1 500 m (decatlon), aruncarea suliței, 
săritura în lungime (mase.), 200 m 
plat (fem.), 1 500 m. (mase.), arunca
rea greutății, săritura în lungime 
(fern.), 3 000 m obstacole, 4 x 100 m 
(mase.).
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PATRU TITLURI ® DISPUTE PASIONANTE ÎN PROBELE DE ALERGĂRI
întrecerile primei zile a Balcania

dei de atletism au ținut încordată a- 
tenția celor peste 15 000 de spectatori 
prezenți ieri pe stadionul Republicii. 
Intrați în concurs imediat după fes
tivitatea de deschidere, săritorii la 
înălțime și-au încheiat întrecerea la 
lumina reflectoarelor. în interval de 
aproape 4 ore s-au depășit recor
duri naționale și balcanice, în urma 
unor pasionante dispute la majori
tatea probelor. Din cele 11 probe 
care au avut loc ieri, atleții noștri 
au cîștigat patru, sportivii bulgari 
tot patru, iar celelalte trei au reve
nit atleților iugoslavi.

încă din prima încercare disco
bola Olimpia Cataramă stabilește 
un nou record balcanic (54,02 metri), 
însă principala ei adversară Virgi
nia Mihailova cîștigă pînă Ia urmă 
locul I cu o aruncare de 55,82 m. 
Cea mai palpitantă probă a zilei 
a fost cea de 800 m. plat femei, în 
care reprezentanta țării noastre, Flo- 
rica Grecescu, după ce a condus 
în prima parte a cursei, a fost de
pășită pe ultimele două sute de 
metri de către iugoslava Gizela 
Farkaș. Mai erau 20 de metri pînă 
la sosire și atleta oaspete conducea 
detașat. încurajată frenetic de pu
blic, Florica Grecescu mărește rit
mul și-și întrece adversara cu cîțiva 
centimetri înainte de sosire. Pe a- 
ceeași distanță, tînărul nostru cam
pion Constantin Bloțiu a condus per
manent, terminînd cursa cu un avans 
de peste 3 metri. La 100 m plat, vite- 
ziștii bulgari Bîcivarov și Traikov 
și-au impus superioritatea, ocupînd 
primele două locuri. Dramatică a 
fost finala de 400 metri garduri, în 
care Valeriu Jurcă a condus pînă 
la ultimul gard, cînd, dezechilibrîn- 
du-se, a dat posibilitatea lui Kovaci 
(Iugoslavia), revenit puternic din 
urmă, să obțină victoria. încă de la 
plecare mărșăluitorul Ilie Popa se 
instalează în fruntea plutonului, stră- 
bătînd astfel primele două ture do

pistă incluse în proba de 20 kilo
metri marș. în aclamațiile spectato
rilor tot el pătrunde primul pe sta
dion și cîștigă cursa. Imediat după 
acest succes, se anunță ridicarea 
ștachetei la înălțimea de 2,09 m., pe 
care o trece, urmărit cu atenție de 
miile de spectatori, romînul Alexan
dru Spiridon. Aceeași înălțime a să
rit-o și bulgarul Iordanov, însă din 
a doua încercare, ocupînd astfel lo
cul secund.

Tînărul nostru atlet C. Bloțiu (în mijloc), campion bal
canic la 800 m plat

Iugoslavul Dani Kovaci, cîștlgălorul probei de 400 m 
garduri

Valentin HOSU

Primii campioni 
balcanici

FEMININ — aruncarea discu
lui : Virginia Mihailova (Bulga
ria) 55,82 m — nou record bal
canic ; 800 m plat : Florica Gre
cescu (Romînia) 2’07”5/10 — nou 
record balcanic ; 100 m plat :
Veselina Kolarova (Bulgaria) 
U”8/10 — nou record balcanic.

MASCULIN — săritura în 
înălțime : Constantin Spiridon 
(Romînia) 2,09 m : — nou record 
balcanic ; 20 km marș : Ilie Popa 
(Romînia) 1 h 38’36”6/10 ; arunca
rea ciocanului : Vasil Krumov 
(Bulgaria) 64,59 m — nou record 
balcanic ; 800 m plat : Constantin 
Bloțiu (Romînia) l’51”5/10 ; 100 m 
plat : Mihail Bîcivarov (Bulga
ria) 10”4/10 ; 400 m garduri :
Dani Kovaci (Iugoslavia) 50”9/10 
— nou record balcanic ; arunca
rea greutății : Pero Barsici (Iugo
slavia) 17,26 m ; 10 000 m : Franc 
Cervan (Iugoslavia) 29’31”6/10 — 
nou record balcanic.

Știri olimpice
Medaliile olimpice, care vor fi 

atribuite primilor trei clasați la fie
care probă, sînt în curs de confec
ționare. Desenul medaliilor a fost 
executat de profesorul Cassioli, au
torul medaliilor olimpice de la cea 
de-a IX-a ediție a J.O. de la Am
sterdam (1928).

Peste 7 500 de persoane vor de
servi bazele sportive și pe concu- 
renți în timpul întrecerilor. Transpor
tul sportivilor și al materialelor la și 
de la locul de start va fi asigurat de 
750 de autovehicule, de 12 avioane 
și 72 de vapoare. Legăturile radio- 
teleionice între bazele sportive și la 
locul concursurilor necesită aproxi
mativ 840 aparate de telecomuni
cații.

Clinica medicală din satul olimpic 
are un personal format din 1 700 de 
medici și 2 500 de infirmieri. Apro
ximativ o treime din numărul aces
tora va acorda asistența medicală 
la locul competițiilor.

In ziua de 15 septembrie, în cadrul 

unei solemnități speciale, se deschi
de satul olimpic. Cu această ocazie 
vor fi înălțate drapelul olimpic și 
steagurile tuturor celor 96 de țări 
care și-au anunțat sosirea la Tokio.

La proba de dresaj s-au înscris 
călăreți din numai șase țări : Ceho
slovacia, Elveția, Germania, Japonia, 
Suedia și Uniunea Sovietică. Aceas
ta este proba cu cea mai mică par
ticipare.

în cîteva rînduri
® Stadionul Dinamo din Capitală 

a găzduit aseară întîlnirea interna
țională de box dintre echipele R. P. 
Romîne și R. D. Germane. încurajați 

I și aplaudați de un public numeros, 
pugiliștii romîni au obținut o cate
gorică victorie — scor 8—2 — patru 
din întîlniri încheindu-se cu knokau- 
turi spectaculoase în favoarea boxeri
lor noștri Victoriile echipei noastre 
au fost obținute de Ciucă, Buzuliuc, 
Puiu, Mihalik, Niculescu, Monea, Ne
grea și Mariuțan.

• Vineri a fost zi de odihnă în cam
pionatul european feminin de baschet 
de la Budapesta. Astăzi se desfășoară 
semifinalele competiției. Echipa R. P. 
Romîne va întîlni echipa R.P. Bulga
ria, care în preliminarii a întrecut cu 
54—46 (26—18) echipa R.S. Cehoslovace, 
în cea de-a doua semifinală echipa 
U.R.S.S. va juca cu R.S. Cehoslovacă.

0 Duminică dimineața, de la ora 
9,30, pe terenul special amenajat în 
parcul sportiv Dinamo se vor desfă
șura întrecerile concursului de călărie 
dotat cu „Cupa Dinamo“. La întreceri 
participă călăreții selecționați in lotul 
republican și cei mai valoroși sportivi 
ai cluburilor Steaua, Dinamo și 
Știința.

O In sala din str. Biserica Amzei nr. 
5—7 va avea loc duminică simpozionul 
„Maeștrii sportului romînesc în întâm
pinarea Olimpiadei de la Tokio“. Vor 
vorbi : Ion Dumitrescu, maestru eme
rit al sportului, campion olimpic la 
Roma ; Olga Szabo, maestră emerită 
a sportului, și Horațiu Nicolau, maestru 
emerit al sportului.

® în turneul de fotbal pentru echi
pele de juniori, care se desfășoară la 
Sofia, echipa R. P. Romîne a termi
nat la egalitate : 1—1 (0—0) cu repre
zentativa R.S.F Iugoslavia.

e în runda a 11-a a turneului can
didatelor la titlul mondial de șah, s-a 
desfășurat și partida dintre fosta cam
pioană mondială Elisabeta Bîkova și 
maestra internațională Kiva Zvorîki- 
na. Partida s-a întrerupt cu avantaj 
în favoarea Kivei Zvorîkina. Cam
pioana U.R.S.S. Maia Ranniku a cîș
tigat la Margareta Teodorescu, iar 
Gresser a învins-o pe Moscini.



RELAȚIILE GRECO-TURCE
în examinarea Consiliului de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres). — Vi
neri după-amiază s-au deschis la 
New York, sub președinția repre
zentantului Uniunii Sovietice, Platon 
Morozov, dezbaterile Consiliului de 
Securitate în legătură cu plîngerile 
Greciei împotriva Turciei și ale Tur
ciei împotriva Greciei. Primul care 
a luat cuvîntul a fost reprezentan
tul permanent al Greciei la O.N.U., 
D. Bitsios. El s-a referit la o serie de 
fapte care în ultimul timp au dus 
la înrăutățirea relațiilor dintre cele 
două țări. Dintre acestea reprezen
tantul Greciei a amintit abrogarea 
unilaterală de către guvernul turc a 
tratatului privind dubla cetățenie a 
grecilor aflați în Turcia, precum și 
violarea repetată a spațiului aerian 
al Greciei de către avioane militare 
turce. în cuvîntul său reprezentan
tul permanent al Turciei la O.N.U.. 
Orhan Eralp, a negat faptele pre
zentate de reprezentantul Greciei, 
reluînd argumentele Turciei împo
triva Greciei. El a cerut totodată 
Consiliului de Securitate să trimită 
în Cipru o comisie de anchetă pen
tru a studia situația din insulă, ur-

mind să prezinte apoi un raport. Re
prezentantul Greciei, Bitsios, s-a de
clarat de acord cu propunerea re
prezentantului Turciei, cefînd însă 
ca această comisie să-și încheie vizi
tele.sale la Istanbul pentru a consta
ta la fața locului „drama care ■ se 
desfășoară aici“.

După aceste declarații, ședința a 
fost suspendată. Discuțiile au fost re
luate în cursul nopții de vineri.

ANKARA 11 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor ziarului „Hurriyet“, 
aproximativ 4 700 de cetățeni greci, 
aflați în. Turcia, vor fi expulzați 
după 16 septembrie, ca urmare a 
expirării convenției privind dubla 
cetățenie.

★
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a dat publicității vineri un 
raport privind situația din Cipru, în 
care propune prelungirea cu încă 
trei luni a mandatului forței O.N.U. 
în Cipru după data de 26 septem
brie.

Primirea tovarășului Mihai Oalea
de președintele Austriei, dr. A. Schärf

VIENA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite: Vineri 
dimineața, președintele Austriei, dr. 
Adolf Schärf, a primit pe Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului .Supe
rior al Agriculturii din R. P. Romî
nă, care se află într-o vizită în Aus
tria, la invitația ministrului agricul
turii și silviculturii al Austriei, ing. 
dr. Karl Schleinzer. Președintele 
Austriei, dr. Adolf Schärf, și-a ex
primat satisfacția pentru relațiile 
bune dintre R. P. Romînă și Aus
tria, care cunosc o dezvoltare conti
nuă în folosul ambelor țări și a 
transmis cele mai bune urări pre
ședintelui Consiliului 
al R. P. Romîne, 
Gheorghiu-Dej, și de prosperitate 
poporului romîn. La întrevedere a 
asistat ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, Mircea Ocheană.

Apoi tov. Mihai Dalea, 
de experți din agricultură, 
tat Institutul de cercetări

creșterea păsărilor și porcinelor al 
Camerei agricole din Austria infe
rioară, stațiunea de cultivare și se
lecționare a semințelor a fermei 
Harrach, gospodăria unui țăran, de
pozitul central de vinuri al federa
ției cooperativelor viticole din Aus
tria inferioară. Seara, delegația ro
mînă a asistat la un spectacol la 
Opera de stat din Viena.
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Manifestul electoral
al partidului laburist

însoțit 
a vizi- 
pentru

Dezbaterile 
din senatul turc

ANKARA 11 (Agerpres). — în în
cheierea dezbaterilor asupra proble
mei cipriote din Senatul turc a . luat 
cuvîntul primul ministru Ismet Inö- 
nü, care a declarat că guvernul turc se 
va strădui să rezolve criza cipriotă pe 
cale pașnică, învinuind în același 
timp Grecia de situația actuală din 
Cipru. El a făcut cunöscut că 
guvernul turc se află în contact 
ou Cipru și că intenționează să tri
mită alimente în unele localități ci
priote cu populație de origine 
turcă și a declarat că dacă se va 
manifesta opoziție față de această 
inițiativă, Turcia va considera acest 
lucru drept un act de agresiune și 
că își rezervă dreptul de a interveni, 
în încheierea cuvîntării sale, Inönü 
a spus : „Este necesar să se găsească 
o rezolvare a acestui diferend pe
riculos pentru cele două țări.. Noi 
vom căuta, dacă este posibil, să re
glementăm diferendumul prin mij
loace pașnice“.'

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — în 
ziua de 11 septembrie a sosit la 
Budapesta, într-o vizită oficială, Io- 
sip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al : 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, < 
cu soția. El este însoțit de Veliko , 
Vlahovici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., Kocea Po- 
povici,. secretar de stat pentru afa
cerile externe, Nikola Djuverovici, 
secretar federal pentru comerțul ex
terior, și de alte persoane oficiale.

La gara din Budapesta, înalții oas
peți din Iugoslavia au fost întîmpi- 
nați de Istvân Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
gare, Jânos Kădâr, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, președintele guvernu
lui R. P. Ungare, și de alte persoa
ne oficiale. Au fost de față șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Ungară, precum și un mare 
număr de cetățeni din Budapesta. 
Iosip Broz Tito și Jânos Kădâr au 
rostit cuvîntări. în dUpă-amiaza

au în-aceleiași zile, la Budapesta 
ceput tratativele între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale R.S.F. 
Iugoslavia și R. P. Ungare. în cin
stea oaspeților iugoslavi, Jânos Kâ- 
dâr a oferit un prînz, la care au 
rostit toasturi Jânos Kădâr și Iosip 
Broz Tito.

LONDRA 11 (Agerpres). — După 
îndelungate tratative anglo-sud-rho- 
desiene și după numeroase amînări, 
vineri dimineață a fost dat publicită
ții la Londra un comunicat în care se 
arată că guvernul Rhodesiei de sud 
și-a reînnoit cererea de a i se acorda 
independența cît mai curînd posibil. 
Comunicatul precizează că guvernul 
britanic a reamintit din nou pozi
țiile sale, potrivit cărora indepen- I 
dența Rhodesiei de sud nu poate fi 
acordată imediat. După cum re
marcă agențiile de presă, textul 
final al comunicatului nu face 
nici o referire la amenințările gu
vernului Rhodesiei de sud de a pro
clama o independență unilaterală, ci, 
dimpotrivă, Smith recunoaște că Ma- . 
rea Britanie are dreptul să consta
te dacă, înainte de a acorda inde
pendența Rhodesiei de sud în actua
lele condiții, această cerere se bucură 
de sprijinul „țării în întregul ei".

COMUNICĂRI PREZENTATE 
DE DELEGAȚIA ROMÎNĂ

VIENA 11 (Agerpres). — între 
și 11 septembrie a avut loc la Viena
cea de-a 8-a Conferință internațio
nală de chimie coordinativă. Au 
participat 600 de chimiști și fizi
cieni chimiști din peste 30 țări. La 
lucrările conferinței, R. P. Romînă 
a fost reprezentată de o delegație 
formată din academicienii Ilie Mur- 
gulescu, Raluca Ripan și Coriolan 
Drăgulescu, prof. Petre Spacu, 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R., și Tatiana Oncescu, confe
rențiar universitar. Delegația ro
mînă a prezentat patru comunicări 
în domeniul structurii și comportă
rii fizico-chimice a unor clase de 
combinații coordinative. Comunică
rile prezentate s-au bucurat de in
teresul și aprecierea participanților 
la conferință. Acad Raluca Ripan, 
membră în Comitetul conferinței, a 
prezidat lucrările ședinței uneia din 
secții.

LONDRA 11 (Agerpres). — Parti
dul laburist britanic a dat publicită
ții manifestul electoral pentru ale
gerile generale, a căror dată urmea
ză să fie stabilită zilele acestea de 
guvern. In manifest se arată că par
tidul laburist se împotrivește acor
durilor de la Nassau, care au stat la 
baza negocierilor privitoare la crea
rea forței nucleare multilaterale 
atlantice, se pronunță împotriva de
ținerii de către Anglia a unui stoc 
de arme nucleare exagerat, propu- 
nînd ca ele să fie puse la dispoziția 
N.A.T.O. și ținute sub controlul poli
tic al acestei organizații. Manifestul 
precizează că, în cazul venirii la pu
tere a laburiștilor, se va pune accen
tul pe înarmarea cu mijloace clasi
ce, pentru'a se împiedica irosirea 
fondurilor imense impuse de înar
marea nucleară.

In legătură cu problema dezarmă
rii, manifestul sugerează crearea 
unui post ministerial, pe lîngă Mi
nisterul de Externe, care să aibă în

ATMOSFERĂ ÎNCORDATĂ LA SAIGON
SAIGON 11 (Agerpres). — Vineri 

noaptea au circulat .la Saigon știri 
cu privire la posibilitatea unei lo
vituri de stat, transmite agenția 
Associated Press. Există o impresie 
generală, continuă agenția, că la 
sfîrșitul săptălhînii, probabil dumi
nică, ar putea să aibă loc serioase 
tulburări. Un număr neobișnuit de 
trupe și care blindâtè sînt vizibile 
în diverse părți ale capitalei. At
mosfera, scrie aceeași agenție, este 
încordată.

Associated Press pune în legătură 
aceste știri cu anunțarea înlocuirii 
unor generali influenți 'care au ocu
pat pînă în prezent înalte fdncțiî. 
Este vorba de generalul Do Cao Tri, 
care comanda Corpul II de armată 
dislocat în 15 provincii din centrul 
Vietnamului de sud, generalul Ngu
yen Van Thieu, care a deținut func
ția de șef al statului major al ar
matei sud-vietnameze, și colonelul 
Tran Thanh Ben, director al poli-

TIMP DE 4 LUNI Ifil Ï t 3 T 6 3 
zborului omului în Cosmos

Sosirea la Sofia a 
și guvernamentale a

SOFIA 11 (Agerpres). — La 11 
septembrie a sosit la Sofia, la invi
tația C.C. al P.C. Bulgar și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, delegația de partid și guver
namentală a R. D. .Germane, condu
să de Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C, al P;S.U.G„ președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germa- 
he, și‘ de Ml Sefrin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Din delega
ție fac parte G. Grünberg, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Lieselotte Herforth, membru al Con
siliului de Stat, și alte persoane ofi
ciale.

delegației de partid 
R. D. Germane

Pe aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria, și alți condu
cători de partid și de stat din R. P. 
Bulgaria. La mitingul care a avut 
loc la sosire au rostit cuvîntări 
T. Jivkov și W. Ulbricht. în după- 
amiaza aceleiași zile, au început 
tratativele dintre delegațiile 
partid și guvernamentale ale R. 
Germane și R. P. Bulgaria.

de 
D.

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 
In cadrul Congresului interna
țional de astronautică, ale cărui 
lucrări se desfășoară în prezent 
la Varșovia, oamenii de știință 
sovietici au adus la cunoștința 
participanților o experiență in
teresantă 
Sovietică 
oamenilor în spațiul cosmic timp 
de 4 luni. Pentru experiență au 
fost alese persoane tinere, cu să
nătate robustă. Ele au stat într-o 
cameră ermetică perioade între 
10 și 120 zile. In timpul experi
ențelor, persoanele respective au 
fost supuse unor doze mici de 
radiații ionizate. In unele ca
zuri, în camera ermetică a fost 
ridicată temperatura, s-au pro
dus efecte sonore, a fost studiată 
influența altor factori.

S-a stabilit că în timpul expe
riențelor pielea omului își redu
ce întrucîtva proprietățile de a- 
părare împotriva bacteriilor. In

realizată în Uniunea 
— imitarea zborului

organismul uman apar unele tul
burări, mai ales în timpul expe
riențelor cu durata de 60 și 120 
zile. In primele 10—13 zile s-au. 
produs unele tulburări în func
ționarea inimii și s-a dereglat 
somnul de noapte. Cu toate aces
tea, în următoarele zile organis
mul se adaptează la condițiile 
noului mediu și funcțiile lui se 
restabilesc. După ieșirea din ca
mera experimentală, în organism 
apar din nou unele tulburări. In 
timpul experiențelor cu durată de 
4 luni s-a stabilit că purificarea 
suplimentară a aerului de bacte
rii și de adaosuri chimice dăună
toare, iradierea pielei cu raze ul
traviolete, adăugarea în alimen
tație a unei mari cantități de vi
tamine, precum și efectuarea 
unui complex de exerciții fizice 
și utilizarea unor medicamente 
au redus simțitor tulburările din 
organismul omului după ieșirea 
din camera experimentală.

Răsculații congolezi înaintează
spre Coquillathville

LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres). — 
Postul de radio Stanleyville a trans
its un comunicat al guvernului re
voluționar congolez, cu sediul la 
Stanleyville, condus de Gbenye, în 
care se arată că „a luat act de re
zoluțiile adoptate de Organizația U- 
nității Africane cu privire la Congo 
și este gata să înlesnească sarcina 
acesteia“. Guvernul revoluționar, 
precizează comunicatul, nu va accep
ta însă o încetare a focului, decît a- 
țunci cînd ultimul mercenar va pă
răsi Congo. Telegramele agențiilor 
de presă anunță că detașamentele de 
răsculați, aflate sub comanda lui 
Soumialot, continuă înaintarea spre 
Coquillathville, capitala provinciei 
centrale a Congo-ului, ultimul cen-

tru important din această regiune 
rămas în mina trupelor- guvernamen
tale. Joi, răsculații au ocupat un nou 
oraș — Boende — situat la 300 km 
de Coquillathville. Trupele guverna
mentale, în ajutorul cărora au fost 
trimiși mercenari, s-au fortificat în 
localitatea Ingènde, aflată pe drumul 
dintre Boende și Coquillathville.

sarcină reprezentarea Angliei în 
tratativele privitoare la dezarmare. 
Partidul laburist se pronunță pen
tru oprirea răspîndirii armamentu
lui nuclear, pentru crearea de zone 
denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, reducerea controlată a e- 
fectivelor militare și armamentelor, 
crearea unui organism internațional 
însărcinat cu supravegherea apli
cării dezarmării.

în manifest se arată că, în vede
rea reducerii încordării internațio
nale, partidul laburist favorizează 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
Est-Vest „ca bază economică ideală a. 
coexistenței pașnice“. în legătură cu 
problema germană, partidul laburist 
se situează pe pozițiile cunoscute și 
pînă acum ale Occidentului. Parti
dul laburist declară că R. P. Chi
neze i se cuvine un loc în O.N.U.

Un capitol din manifest consacrat 
politicii interne se referă la necesi
tatea modernizării țării prin „mobi
lizarea resurselor tehnice în vederea 
planificării naționale, folosirea spi
ritului inventiv științific și descope
ririlor medicale în folosul poporului 
englez“.

★

LONDRA 11 (Agerpres). — Parti
dul conservator a anunțat că va da 
publicității manifestul său electoral 
imediat după ce primul ministru 
Douglas-Home va anunța oficial 
data alegerilor. Agențiile de presă 
apreciază că aceste alegeri vor avea 
loc la 15 octombrie.

Președintele Indiei 
a sosit ia Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 septembrie a sosit la Moscova în
tr-o vizită de stat președintele Re
publicii India, dr. Sarvapalli Rad- 
hakrishnan. La aeroportul Vnukovo 
din Moscova, oaspetele a fost întîm- 
pinat de N. S. Hrușciov, Anastas 
Mikoian și alte persoane oficiale. 
Anastas Mikoian și dr. Sarvapalli 
Radhakrishnan au rostit cuvîntări.

în aceeași zi, președintele Repu
blicii India, S. Radhakrishnan, a a- 
vut o convorbire cu N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., apoi a făcut o Vizită la 
Kremlin lui Anastas Mikoian, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.
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Sub preria Saskatchewan, într-o exploatare a minereului de potasiu

economică...* 
engleză și banii lor,

NEW YORK TIMES MAGA-

„Dlrectorii de 
scria

Dacă denumirea de „țară a fior
durilor", sau „a lacurilor", sau „a 
insulelor", sau „a cafelei", dă ex
presie trăsăturii dominante din ca
drul natural sau economic al unei 
țări, cuvintele „a mari usque ad 
mare" (de la o mare la alta) 
înscrise pe stema Canadei su
gerează dimensiunile continentale 
ale acestei țări ; suprafața sa — 
9 976 177 km p — fiind aproape cît 
a Europei. Străjuit în partea apusea
nă de lanțul Munților Cordilieri, la 
răsărit de bătrînii Munți Alegani, iar 
la sud de cîmpia înaltă a Marilor 
lacuri, interiorul Canadei coboară ca 
un imens amfiteatru natural spre Gol
ful Hudson. Din cauza climatu
lui aspru, în vastele regiuni nor
dice activitatea omului este re
dusă, iar majoritatea populației, 
în prezent de aproximativ 19 000 000 
locuitori, se află concentrată în par
tea de sud, de unde și dezvoltarea 
economică mai puternică a acestei 
zone.

Populația se prezintă ca un mo
zaic de naționalități. Pe la în
ceputul secolului al XVII-lea, In- 
frîngînd treptat rezistența triburi
lor indigene și a eschimoșilor, co
lonizatori) englezi și francezi au 
purtat în același timp între ei o 
luptă îndelungată. In 1763, prin 
Tratatul de la Paris, francezii au 
fost nevoiți să cedeze posesiunile 
lor din Canada, pe care Anglia o 
declară colonie britanică. De atunci 
populația de origine franceză s-a 
grupat mai ales în Québec, cea mai 
mare provincie canadiană. După ob
ținerea statutului de dominion în 
cadrul Commonwealthului britanic, 
Confederația canadiană, formată din 
zece provincii, are ca limbi oficia
le engleza și franceza : aproxima
tiv 60 Ia sută din populație vorbește 
engleza, 30 la sută franceza, iar res
tul — spaniola, germana, italiana, 
ucraineana etc. Formal, prin „Bri
tish North American Act" (Constitu
ția Canadei începînd din 1867), celor 
două naționalități predominante li 
se acordau drepturi egale atît pe 
plan federal, cît și provincial, 
realitate însă prevederile nu au fost 
respectate întocmai, ajungîndu-se la 
anumite neînțelegeri, care au răbuf
nit în ultima vreme.

Pe ordinea de zi a vieții politice 
canadiene figurează de mai mult 
timp o serie de revendicări ale popu
lației de origine franceză, apreciate 
de unii observatori politici ca fiind 
„de natură culturală, dar cu o mo-

tivare > 
limbă I 
revista 
ZINE, — domină economia relativ ră
masă în urmă a Québecului. Politi
cienii și funcționarii civili de limbă 
engleză domină guvernul din Qué
bec".

Frunzele de arțar — 
pro și contra

Pe acest fundal se desfășoară 
disputa în jurul actualului steag 
al țării, pe care alături de ste
ma Canadei, se află însemnele 
britanice, considerate nu numai în 
Québec, dar și în alte provincii, ca 
un simbol al colonialismului înve
chit. In Ultimii ani mișcarea reven
dicativă a canadienilor de limbă 
franceză a îmbrăcat diferite forme, 
ajungîndu-se pînă la asemenea ma
nifestări ca explozii de bombe, je
fuirea unor depozite de arme și 
chiar cererea de separare a Québe
cului.

Cu cîtva timp în urmă primul mi
nistru Lester Pearson, șeful partidu
lui liberal de guvernămînt, a

zentat Camerei Comunelor spre a- 
probare proiectul unui nou drapel, 
Proiectul prezintă pe un fond alb 
trei frunze roșii de arțar, încadrate 
de două dungi albastre verticale, 
simbolizînd în concepția autorilor 
unitatea grupurilor naționale din 
întreaga Canadă. Potrivit unei an
chete recente întreprinse în marile 
orașe ale țării, 73 la sută din cei
întrebați s-au pronunțat în favoarea 
frunzelor de arțar, copacul venerat 
atît de vechii indieni, cît și de pri
mii coloniști stabiliți în Canada. 
Dar, unele cercuri, mai ales de orien
tare conservatoare, consideră scoa
terea însemnelor britanice ca un 
gest de neloialitate față de Com
monwealth. Promisă în repetate rîn- 
duri de partidele liberal și conser
vator, care se succed la putere de 
vreme îndelungată, rezolvarea aces
tei probleme se află acum în discu
ția parlamentului federal.

Tendințe 
în economie

In

pre-

O demonstrație a adepților noului 
steag

Dispunînd de mari întinderi pă- 
duroase, Canada deține de multă 
vreme faima de „imperiu al lemnu
lui", completată ulterior cu cea de 
„imperiu al griului". Neafectată de 
distrugerile celor două războaie 
mondiale, dar avantajată de cererea 
de materii prime, de produse indus
triale și agrare care crescuse sim
țitor, Canada a putut extinde valo
rificarea bogatelor sale resurse na
turale, devenind în scurt timp un 
stat capitalist industrial-agrar dez
voltat. In agricultură a avut loc o 
largă concențrare a pămînturilor în 
mari ferme capitaliste și, paralel cu 
aceasta, ruinarea a numeroși mici 
fermieri. Cerealele, în special grîul, 
ocupă un loc important în exportul 
țării.

In ultimele decenii a avut loc o 
ascensiune rapidă a producției in
dustriale : între 1938—1958 valoarea 
acesteia a crescut cu aproximativ 
270 la sută. Deși a făcut progrese 
remarcabile în construcția de utilaje 
agricole, materiale feroviare, elec
trotehnice, nave maritime și aeriene 
etc., ramurile constructoare de ma
șini și utilaje industriale nu s-au pu
tut extinde totuși pe măsura resur
selor existente. Explicația . constă, 
în primul rînd, în investirea masivă

de capitaluri, străine și autohtone, 
cu precădere în ramurile extracti
ve și prelucrătoare ale industriei, a- 
ducătoare de beneficii mari și ra
pide. Dezvoltarea disproporționată 
a diferitelor sectoare industriale 
creează probleme și nemulțumiri pe 
plan intern. La finele anului trecut 
în Canada existau peste 600 000 de 
șomeri.

Potrivit statisticilor, în 1948 compa
niile străine controlau industria prelu
crătoare canadiană în proporție de 43 
la sută, iar în 1961 — de 59 la sută. 
Comentînd acest aspect, revista U.S. 
NEWS AND WORLD REPORT remar
ca îngrijorarea unor politicieni ca
nadieni față de dominația monopo
lurilor străine, mai ales din S.U.A., 
asupra economiei canadiene, iar 
publicația TORONTO DAILY STAR 
se întreba : „Dacă această tendință 
va continua, va putea oare Canada 
să-și mențină independența poli
tică ?".

Aspecte din viața 
politică

Ferită prin poziția sa geografică 
de viitoarea marilor conflagrații ale 
istoriei, Canada a participat totuși la 
ultimele două războaie mondiale, 
după ce la începutul secolului ostași 
ai săi luptaseră în războiul dus de 
Anglia împotriva burilor din Africa 
de sud. In romanul „Orfanii", scriito
rul canadian Dyson Carter descrie 
tragedia unor familii de muncitori 
din țara sa, ai căror copii nu și-au 
putut cunoaște de trei generații pă
rinții uciși pe pămînturi îndepărtate.

Canada face astăzi parte din coa
liția militară N.A.T.O. La sfîrșitul a- 
nului 1963, guvernul canadian, con
dus de Lester Pearson, a încuviințat 
aducerea în țară a focoaselor nu
cleare destinate unor tipuri de ra
chete. Dar lucrurile nu au' mers toc-

mai ușor : parlamentul a aprobat a- 
ceastă măsură cu o majoritate de 
voturi restrînsă (124 contra 113). 
Fapt este că în cercuri din ce 
în ce mal largi și mai influen
te din Canada se dezvoltă ten
dințe realiste în politică. Noul 
partid democrat, înființat în 1961, 
care cere înlăturarea armelor nuclea
re de pe pămîntul țării, a obținut 17 
mandate de deputați în alegerile din 
aprilie 1963. Unele cercuri eco
nomice industriale și comerciale 
pledează pentru comerțul fără dis
criminări cu toate țările. Canada a 
încheiat de curînd importante tran
zacții comerciale cu unele țări so
cialiste. Este semnificativă și po
ziția Canadei față de măsuri
le adoptate împotriva Cubei là 
recenta Conferință a O.S.A. (Organi
zația Statelor Americane). Cu toate 
că nu putea fi vizată de hotărîrile 
acestei organizații, întrucit nu este 
membră a ei, Canadei i s-a cerut 
totuși să nu mai întrețină relații di
plomatice și comerciale cu Republi
ca Cuba. Dar, spre surprinderea, cel 
puțin declarată, a unor observatori 
politici, guvernul canadian a făcut 
cunoscut că nu intenționează să par
ticipe la boicotul împotriva Cubei. 
Unul din motive, menționa ziarul el
vețian NEUE ZÜRCHER 
este că 
misferă.
petate rînduri 
lor canadieni 
intrarea' în O.S.A. ar atrage țara 
„în probleme opuse atît tradiției și 
mentalității Canadei, cît și interese
lor ei economice”. Or, după păre
rea unor largi cercuri ale opi
niei publice canadiene, interesele 
țării converg în direcția apărării 
păcii, dezvoltării relațiilor cu toate 
țările, indiferent de orînduirea 
socială.

ZEITUNG, 
evenimentele din această e- 
a lumii au confirmat în re- 

opinia politicieni- 
care preziceau că

HELSINKI. S-au încheiat lucrările 
Comitetului internațional de pregătire 
a celui de-al 9-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților pentru 
pace și prietenie. La lucrări au parti
cipat aproximativ 130 de reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din 58 de 
țări și reprezentanți a numeroase or
ganizații internaționale de tineret. Par- 
ticipanții la ședințele comitetului au 
hotărît ca cel de-al 9-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților 
să aibă loc în luna august 1965 în 
orașul Alger. In cadrul ședințelor a 
fost ales Comitetul internațional de 
pregătire din care fac parte reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret din 
42 de țări, ai F.M.T.D., ai Uniunii 
Internaționale a Studenților, ai orga
nizațiilor de tineret și studențești din 
Africa.

FRAGA. După cum transmite 
C.T.K., la invitația guvernului R. S. 
Cehoslovace, între 4 și 10 septembrie 
a.c., s-a aflat în Cehoslovacia în vi
zită delegația guvernamentală a Re
publicii Arabe Unite condusă de Ab
dul Aziz Sedky, vicepreședinte al gu
vernului R.A.U. In comunicatul sem
nat la încheierea vizitei delegației gu
vernamentale a R.A.U. se subliniază 
că în timpul convorbirilor a avut loc 
un folositor schimb de păreri asupra 
actualelor probleme ale dezvoltării 
legăturilor reciproce. Au fost analizate, 
de asemenea, unele probleme ale 
schimburilor reciproce de mărfuri.

ATENA. In Grecia a fost înființată 
o bancă de stat pentru dezvoltarea 
industrială, cu un capital de 150 mi
lioane de dolari. Misiunea acestei 
bănci, așa cum indică numele ei, va 
fi să crediteze întreprinderile de stat, 
organizațiile de turism etc. în legea 
privitoare la înființarea acestei bănci 
se precizează că nu va fi îngăduită 
participarea capitalului privat la ope
rațiunile băncii, care la nevoie vor fi 
finanțate din bugetul statului.

LONDRA. Vineri s-a deschis la 
„Național Hall-OIyrupia“ din Londia 
Expoziția internațională de artizanat. 
La expoziție prezintă produse 200 
firme britanice și străine din nume
roase țări. R. P. Romînă expune o va
riată gamă de articole de artizanat, 
covoare și țesături în motive naționale 
romînești, ceramică neagră și colora
tă, pianine „Doina“, jucării și alte o- 
b’iecte lucrate în lemn și piele. Chiar 
din prima zi, standurile romînești 
s-au bucurat de atenția publicului vi
zitator, precum și a oamenilor de a- 
făceri. Vizitînd standurile romînești, 
G. S. Buri, directorul general al expo
ziției, însoțit de alte persoane oficia- 
le și de reprezentanți'ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia Londra au 
apreciat măiestria creatorilor expona
telor cît și prezentarea artistică a a- 
cestora

NEW YORK. Președintele Consi
liului de Securitate pe luna în curs, 
Platon Morozov (U.R.S.S.) a anunțat 
vineri că dezbaterea problemei ma- 
layeze în Consiliul de Securitate va 
continua luni după-amiază. Dîndu-și 
consipițămîntul pentru această dată, 
reprezentantul Angliei, Patrick Dean, 
a declarat că așteaptă, ca în ședința 
de luni să se ajungă la o concluzie 
în legătură cu pțoblema aflată în 
discuție.'

TEHERAN. Potrivit, unei declarații 
a ministrului petrolului al Iranului, la 
sfîrșitul lunii septembrie va avea loc 
la Beirut o nouă reuniune a miniștri
lor petrolului din țările Orientului 
mijlociu, membre ale O.P.E.C. Scopul 
acestei noi întîlniri este de a discuta 
rezultatele obținute de diversele țări 
membre ale O.P.E.C. în urma trata
tivelor duse cu societățile concesio
nate.

LONDRA. Primul ministru al Laosu- 
lui a sosit la Londra într-o vizită ne
oficială venind de la Paris. Potrivit 
agenției Reuter, cu acest prilej pre
mierul laoțian se va întîlni și va avea 
convorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne, Richard Butler, despre unele 
aspecte ale situației politice din Laos.

BRAZZAVILLE. Postul de radio 
Brazzaville a anunțat că guvernul Re
publicii Congo (Brazzaville) a decla
rat „persona non grata“ pe diploma
tul belgian Jean Michel, atașat al am
basadei Belgiei la Brazzaville.

NEW YORK. Șase ambasadori a- 
fricani acreditați la O.N.U. au protes
tat pe lîngă U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U., în legătură cu acțiuni
le la care sînt supuși diplomații afri
cani la New York de cătie elemente 
rasiste. Ei au menționat cazul primu
lui secretai al delegației Mauritaniei, 
Youssef Gueye, care a fost bătut de 
trei tineri într-un parc din New York. 
Youssef Gueye se află în prezent in
ternat în spital unde va rămîne în 
indisponibilitate aproximativ o lună 
de zile. Cei șase ambasadori africani 
reprezintă Tunisia, Volta Superioară, 
Guineea, Mauritania, R.A.U. și U- 
ganda.

HONG KONG. Vineri dimineața, 
asupra Hong Kong-ului ș-a abătut un 
puternic taifun denumit' „Sally". Po
trivit primelor rapoarte, în urma a- 
cestui taifun au murit șapte persoane, 
alte opt fiind grav rănite. Ploile to- 

-rențiale au provocat numeroase alu
necări de teren și au deteriorat mai 
multe căi de comunicație rutiere. Da
torită revărsării unor rezervoare de 
apă, în diferite zone ale Hong 
Kong-ului au fost provocate inundații, 
care au lăsat un mare număr de per
soane fără locuință.

Constantin ANI
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