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EFICACITATEA DEZBATERILOR 
ÎN PLENARELE CONSILIULUI

Plenarele consi- ----------
liilor agricole con- Ing. Vaslle POPA
stituie una din me- președintele Consiliului agricol 
todele principale regional Galați
ale activității aces- __

; tor organe, care 
contribuie la antrenarea celor mai 
bune cadre de conducere și de spe
cialiști la rezolvarea competentă a 
problemelor complexe și multiple pe 
care le ridică agricultura regiunilor 
sau raioanelor. Pe baza indicațiilor 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și cu sprijinul permanent al organe
lor regionale și raionale de partid, 
consiliile agricole din regiunea Ga
lați s-au ocupat 
grijă de ținerea 
plenarelor, de organizarea și desfă
șurarea lor în condiții bune. Anul a- 
cesta, consiliul agricol regional a ți
nut la timp toate plenarele prevă
zute. Același lucru l-au făcut și con
siliile agricole raionale, care au or
ganizat ședințe plenare cu regulari
tate, în fiecare lună. De regulă, a- 
cestea au avut loc în perioadele 
mai puțin aglomerate, cînd prezența 
la , Galați sau la raioane a unui nu
măr însemnat de cadre de conducere 
și specialiști nu stînjenea buna des
fășurare a lucrărilor agricole. Pen
tru ca la aceste ședințe să se poată 
discuta cu mai multă competență te
mele stabilite, să se ia măsurile cele 
mai potrivite și să se dea răspuns 
pe loc unor probleme ridicate 
sînt chemați nu numai membrii con
siliilor agricole respective, ci și o se
rie de alți tovarăși care au contact 
direct cu agricultura. In afară de 
cercetători de la stațiunile experi
mentale, sînt invitați și conducătorii 
unor unități ca C.R.R., I.C.I.L.,
I.R.I.C., O.R.P.O.T., Vinalcool, Ban
ca agricolă etc. De mare însemnă
tate este că la aceste ședințe parti
cipă de fiecare dată primii secretari 
ai comitetelor raionale de partid. Ei 
ne dau un sprijin serios, aju- 
tîndu-ne să analizăm temeinic pro
blemele puse în discuție, să luăm 
cele mai bune hotărîri.

în rr privește problemele pe care 
le discutăm în plenarele consiliilor 
agricole, vreau să subliniez că ele 
sînt alese în funcție de impor
tanța lor practică pentru agricul
tura regiunii sau raioanelor și 
de momentul în care ele se ri
dică cu mai mare stringență, 
în plenarele consiliului agricol re
gional, bunăoară, noi am dezbătut 
modul în care se realizează planu
rile de producție și financiare ale 
gospodăriilor colective, probleme im
portante privind sporirea producției 
de cereale și plante tehnice, crește
rea animalelor, posibilitățile de dez
voltare a sectorului vitipomicol și a 
legumiculturii, măsurile care se im
pun în condițiile concrete ale regiu
nii pentru aplicarea recomandărilor 
Consiliului Superior al Agriculturii 
etc. Discuțiile purtate ne-au permis 
să luăm cele mai potrivite măsuri 
pentru raionarea soiurilor și hibri
zilor de porumb și stabilirea agro
tehnicii culturilor cerealiere, a plan
telor tehnice și de nutreț, pentru 
microraionarea viticulturii, irigarea 
culturilor, profilarea producției le
gumicole, generalizarea însămînțări
lor artificiale la animale etc.

în plenarele consiliilor agricole ra
ionale s-au analizat cu regularitate, 
lună de lună, modul cum se reali
zează planurile de producție, precum 
și una-două probleme privind dez
voltarea agriculturii raionului res
pectiv în acest an sau în perspecti
vă. De fiecare dată, în urma discu
țiilor purtate și a propunerilor făcute 
s-au adoptat fie planuri de măsuri, 
fie diferite hotărîri, recomandări de 
ordin tehnic etc, care, după ce au 
fost multiplicate, au fost trimise pre
ședinților și specialiștilor din toate 
gospodăriile colective. Ce mare im
portanță au aceste plenare, cît de 
mult contribuie ele la ridicarea ni
velului agriculturii rezultă din ur
mătorul exemplu. în ultimii ani, la 
indicația și cu sprijinul organelor de 
partid și al consiliului agricol, colec
tiviștii din raionul Bujoru au desfă
șurat o acțiune susținută pentru pu
nerea în valoare a coastelor de dea
luri, odinioară slab productive, prin 
terasare și plantare cu viță de vie.

Au fost terasate 
pantele a nume
roase dealuri și 
s-au plantat cu 
viță de vie peste 
4 000 de hectare.

Gospodăriile colective din Băleni, Be- 
rești, Smulți și altele au obținut re
zultate bune de la început. Nu același 
lucru s-a întîmplat la G.A.C. Chiraf- 
tei, Fîrțănești și Moscu. In aceste uni
tăți o parte din terasele construite se 
degradau, iar vița de vie nu dădea 
rezultate pe măsura posibilităților. 
Cauza? Tăierile, copcitul și alte lu
crări importante în podgorii nu se 
executau bine și la timp, întreținerea 
teraselor nu se făcea în mod cores
punzător, întrucît nu exista sufi
cientă experiență. Sesizînd acest lu
cru, am format un colectiv de spe
cialiști de la stațiunea experimenta
lă viticolă Odobești, care a vizitat 
timp de două săptămîni gospo
dăriile colective din raion. Pe baza 
celor constatate a fost alcătuit un 
material bine documentat, care nu 
se limita la a semnala deficiențele 
întîlnite, ci prezenta propuneri con
crete, de îmbunătățire a activității 
în acest important sector. în plena
ra Consiliului agricol raional Bujo- 
ru, la oare au fost invitați și briga
dierii viticoli din gospodăriile colec
tive, s-au purtat, timp de o zi, discuții 
ample pe marginea acestui material, 
s-a stabilit precis ce trebuie făcut 
pentru lichidarea lipsurilor. A doua 
zi membrii consiliului și invitații 
s-au deplasat în cîteva unități pen
tru a vedea concret ce este bun, va
loros, în acest domeniu, spre a fi 
extins. Rezultatul ? Anul acesta, 
în toate gospodăriile colective din 
raion degradările semnalate la 
terase au fost înlăturate, iar în
treținerea viței de vie s-a executat 
în condiții incomparabil mai bune 
decît în anii precedenți. Toate aces
tea au contribuit la creșterea pro
ducției de struguri care, în acest an. 
după evaluările Tăcute, se va ridica 
la peste 5 500 kg la hectar.

Una din problemele importante de 
care s-au ocupat în acest an consi
liile agricole a fost dezvoltarea creș
terii animalelor și asigurarea bazei 
furajere. Toate consiliile agricole ra- 
îbnale au analizat cu regularitate, în 
plenarele care au avut loc pînă a- 
cum, stadiul realizării sarcinilor de 
plan privind mărirea efectivelor, 
sporirea producției de lapte, carne 
etc. într-o serie de gospodării co
lective din regiune, care au islazuri 
slab productive, asigurarea furaje
lor constituie o problemă deosebit de 
importantă. Pentru a obține recolte 
mai bune pe astfel de terenuri, Con
siliul agricol raional Tecuci, în ple
nara sa din luna aprilie a.c., a sta
bilit ca unele gospodării colective să 
fie ajutate să-și organizeze mai bine 
conveierul, îneît să asigure fura
je verzi din primăvară și pînă 
toamna. Aceste hotărîri au prins 
viață, multe unități obținînd re
zultate superioare celor realiza
te în anii trecuți. La G.A.C. Um- 
brărești, bunăoară, de pe cele 60 ha 
cultivate cu plante de nutreț valo
roase s-au realizat producții mari la 
ha, care au asigurat animalelor o 
hrănire bună. în plenara din luna 
august consiliul agricol raional a 
analizat cum au fost traduse în via
ță hotărîrile luate în primăvară, re
zultatele obținute. în scopul gene
ralizării experienței dobîndite de 
colectiviștii din Umbrărești, aici a 
fost organizat un schimb de expe
riență la care au participat toți 
membrii consiliului agricol. Cu acest 
prilej s-a stabilit ca anul viitor 
cultura plantelor de nutreț valoroa
se pentru masă verde să se extindă 
la 3 500 hectare. Pentru conservarea 
în condiții bune a finului de lucer- 
nă, Consiliul agricol raional Făurei, 
în plenara sa din luna iunie 
a.c., a stabilit măsuri privind ba- 
lotarea lucernei, organizînd și un 
schimb de experiență la G.A.C. Găi- 
seanca. Ca rezultat al măsurilor lua
te, 17 gospodării colective au balo
tat în această vară fînul de lucernă, 
realizînd un furaj de cea mai bună 
calitate.
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Cine n-a văzui ieri un băiat sau o 
fată, cu ghiozdan și un buchet de flori, 
pornind dis-de-dimineață spre școală 1 
înmulțiți această imagine de 3,6 mili
oane de ori și veți obține un tablou 
concludent al zilei de început a anu
lui școlar care marchează generalizarea 
învățămîntului de opt ani în țara noas
tră. Bucuria revederii cu profesorii si 
învățătorii, cu colegii, a fost prezentă 
pretutindeni. Pe băncile claselor 
I—VIII se aflau aproape 20,8 milioane 
de manuale, pe care elevii le-au primit 
în mod gratuit ; mii și mii de elevi au

începui noul an de învăfănrtȚnf în, .clase, : Imaginea primei întîlniri cu învăfă- 
noi, doiafe cu mobilier șl material di- • toarea a fost surprinsă, într-un decor 
dactic modern. r ; . sărbătoresc, de fotoreporterul nostru în

clasa I a școlii medii nr. 32 din Ca
pitală (fotografia din dreapta).

Festivitățile începutului de an școlar 
au constituit în întreaga tară, pentru ca
drele didactice, pentru tineretul școlar, 
un nou prilej de exprimare a hotărîrii 
de a objine succese în procesul de în- 
văjămînt, de manifestare a dragostei și 
atașamentului fafă de partid și sfatul 
democrat-popular, care acordă o grijă 
permanentă dezvoltării învățămîntului.

Albă, recent construita, primește, ospi
talieră, prima prbmofie (fotografia din 
stingă), în timp ce la școala medie nr. 
40 din raionul Grivița Roșie, elevi ai 
clasei a Vlll-a consultă cu interes ma
nualele noi (fotografia din mijloc).
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Pregătiri pentru 
aprovizionarea de iaraă

Lucrările plenarei lărgite a secției G. Â. S. 
din Consiliul Superior al Agriculturii

în .cultura griului și măsurilestat
tehnico-organizatorice pentru buna 
desfășurare a însămînțărilor, recol
tărilor și celorlalte lucrări agricole 

parte toamnă. Se dezbat, de asemenea.

Marți dimineața au început în Ca
pitală lucrările ședinței plenare lăr
gite a secției gospodăriilor agricole 
de stat din cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii. Iau ] ' _ _ _ __ ___ _____ ,
membrii secției și invitați — spe- m§surile pentru realizarea planului 

în sectorul producției animale și 
unele probleme economico-finan- 
ciare ale gospodăriilor agricole de 
stat. Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

cialiști din gospodării de stat, din 
institute de cercetări, precum și re
prezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale. Participanții dez
bat rezultatele obținute în acest an 
de către gospodăriile agricole de

se siring acum în stoluri mari. Noaptea 
se aud lot mai des, din văzduhul întu
necat, glasurile de chemare ale miilor 
de păsări pornite în migrata de toamnă.

Semnele toamnei au început să se a- 
rate. Unul din ele este și pregătirea pă
sărilor pentru lungile lor călătorii spre 
țările calde. Pe malurile bălților, bogate 
în hrană, prin păduri și pe cîmpii, ele

în gările Capitalei au sosit pri
mele trenuri cu legume și fructe 
pentru aprovizionarea de iarnă. Si
lozurile pregătite au 
primească rezervele ] 
rece. De dimineața 
chipe de sortatori ; 
în vederea însilozării.
Capitala va primi mai multe legume 
și fructe decît anul
„Aprozar“ a luat măsuri pentru ca 
vînzarea să se facă operativ. Pe lin
gă cele 400 unități permanente pen
tru vjnzarea legumelor și fructelor, 
în București se vor deschide încă 
230 de centre sezoniere.

început să-și 
pentru sezonul 
pînă seara, e- 
aleg produsele 

Anul acesta

trecut. O.C.L.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
în stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre animația nu contenește. La 
Mamaia, pe cei cinci kilometri, pla
ja este plină. De curînd a sosit aici 
o nouă serie de turiști de peste ho
tare. Mulți dintre ei sînt din țările 
nordice. Zilele acestea, la Mamaia 
își petrec vacanța aproape 9 000 de 
turiști din Suedia, Finlanda, Dane
marca, R. D, Germană, R. F. Ger
mană, Polonia etc.

în trecere prin București
La 15 septembrie, primul ministru 

al Republicii Arabe Unite, Aly 
Sabry, însoțit de Abdel Mohsen 
Abo El Nor, vicepremier, a făcut o 
escală la București, în drum spre 
Moscova. Cu același avion călătorește 
ambasadorul U.R.S.S. .la Cairo, V. 
Etofeev.

înalții oaspeți au fost salutați la 
aeroport ' de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gaston Marin și Gogu 
Rădulescu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, Gheor
ghe Rădoi, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de membri ai conducerii unor 
ministere, precum și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost, de asemenea, de față 
dr. Sedky Aziz, vicepremier al R.A.U. 
conducătorul delegației guverna
mentale, care s-a aflat într-o vizită 
în țara noastră, precum și Mohamed

Hamad, ambasadorul R.A.U.Fahmy
la București, și membri ai amba
sadei.

între președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, și primul ministru al 
R.A.U., Aly Sabry, a avut loc o con
vorbire care a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Cu același avion au plecat din țara 
noastră și membrii delegației guver
namentale a R.A.U., care a încheiat 
acordul de colaborare economică și 
tehnică între R. P. Romînă și R.A.U.

(Agerpres)
★

De la bordul avionului, primul 
ministru al Republicii Arabe Unite, 
Aly Sabry, a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Ion Gheorghe Maurer, o tele
gramă prin care exprimă călduroase 
mulțumiri pentru primirea cordială 
ce i s-a făcut cu prilejul trecerii 
sale prin țara noastră.

UN CONSUM REDUS DE METAL
Pe poarta Uzinelor de vagoane din Arad intră, lună de lună, sute 

de tone de metal sub formă de țagle, profile, țevi, tablă etc. La sfîzșitul 
procesului tehnologic, acestea sînt transformate în diferite tipuri de va
goane pentru transportul de mărfuri și călători și în alte produse. Cum 
este gospodărit metalul în această întreprindere, ce metode de lucru se 
aplică pentru ca fiecare bucată de fontă, oțel și neferoase să fie folosită 
rațional ? Aceste probleme au făcut obiectul unei convorbiri a corespon
dentului nostru regional. Ion Chiujdea, cu tov. ing. ALEXANDRU TRIPȘA, 
director general al uzinei.

La sfîrșitul anului trecut, uzi
na de vagoane a prezentat un bi
lanț pozitiv în ce privește econo
mia de metal. Din datele centra
lizate pînă acum rezultă însă că, 
în acest an, lucrurile nu mai stau 
așa, la unele repere consumul 
specific de metal fiind depășit. 
Cum explicați acest lucru ?

în cursul anului trecut, colecti
vul uzinei noastre a obținut o eco
nomie de aproape 200 tone de me
tal. Era rezultatul unei preocupări 
susținute pentru debitarea rațională

(Continuare în pag. IlI-a)

Vagon construit la usina din Arad, présentât la Exposlțla realizărilor economiei naționale
Foto :

secții, conducerea uzinei a stabilit 
un plan concret de măsuri, cu ter
mene și responsabilități precise. 
Printre măsurile preconizate pot a- 
minti : aplicarea celor mai potrivite 
planuri de croire la fabricația va
goanelor basculante, elaborarea unor 
noi planuri de croire la foile de arc 
pentru vagoanele de marfă, proiec
tarea și realizarea de ștanțe deschi
se pentru confecționarea din de
șeuri a unor piese mici și altele.

în ultimul timp, conducerea uzi
nei a urmărit zi de zi cum se aplică 
în practică aceste măsuri și eficaci
tatea lor economică. O mare atenție 
am acordat îndeosebi debitării ra
ționale a materialelor. Pentru îm
bunătățirea muncii în acest domeniu 
am repartizat în sectorul de debitare 
noi cadre de maiștri și de tehnici
eni cu o bogată experiență în mun
că. De asemenea, am trecut la in
struirea trasatorilor și sudorilor 
pentru respectarea întocmai a pla
nurilor de croire.

"controlatsituația Se Știe că folosirea gospodărească 
a materialelor trebuie să înceapă 
încă de la proiectarea noilor pro
duse. De aceea, preocuparea specia
liștilor din serviciile de con
cepție a fost îndreptată spre găsirea 
acelor soluții tehnice care, paralel 
cu obținerea unor piese de bună ca
litate, să ducă la micșorarea consu
murilor specifice. în acest scop am 
trecut la perfecționarea constructivă 
a unor produse din fabricația cu
rentă. Prin reproiecțftrea șasiului la 
vagonul de clasă, consumul de me
tal pe vagon a scăzut dû 500 de kg, 
iar prin reproiectarea longeronului 
central de la vagonul de marfă pa 
4 osii, greutatea acestuia s-a redus 
cu 47 kg de bucată.

Preocupărilor specialiștilor li 
se alătură inițiativa creatoare 
a muncitorilor, maiștrilor și in
ginerilor din secțiile de fabricație. 
Inginerul Eugen Robu a propus să 
6e modifice construcția cîrligului de

manevră de la vagonul de marfă. 
Numai prin aplicarea acestei propu
neri se economisește o cantitate de 
27 000 kg metal pe an. Prin modifi
carea constructivă a tablei de pro
tecție de ' la șasiul vagonului de 
marfă, inovație adusă de Car
lo Belko, se realizează o eco
nomie de metal în valoare de aproa
pe 60 000 lei anual. Asemenea exem
ple se pot da din fiecare secție a 
uzinei. Toate acestea au făcut ca în 
ultima lună să recuperăm o bună 
parte din cantitatea de metal folo
sită în 
murilor 
anului.

plus prin depășirea consu- 
specifice la începutul

posibilități există pentru

O
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a materialelor, micșorarea adaosu
rilor de prelucrare, extinderea pro
cedeelor noi de forjare și turnare a 
oțelului. Avînd la bază experiența 
dobîndită, pentru anul în curs ne 
propusesem — printre obiectivele 
mai importante în întrecere — să 
economisim alte 200 tone de metal. 
Din păcate, angajamentul nostru 
nu a fost îndeplinit nici pe departe. 
Dimpotrivă, prin depășirea consu
murilor specifice la unele piese și 
produse, am folosit în plus, numai 
în 7 luni din acest an, 215 tone de 
metal. Am căutat să vedem de unde 
provine această depășire importantă. 
Cu sprijinul tehnicienilor șl. ingine
rilor noștri am < 
consumurilor specifice de materiale 
în fiecare secție, la fiecare comandă 
și produs. Am constatat că cea mai 
mare parte a risipei de metal prove
nea din pierderi de capete care se 
aruncau ca deșeuri, din rebutarea 
pieselor cu defecte, folosirea mate
rialelor supradimensionate.

La secția I-a de pregătire a ma
terialelor, posibilitățile și mijloacele 
de gospodărire chibzuită a metalu
lui au fost analizate sub conducerea 
directă a organizației de partid. 
Aici, membri și candidați de partid 
ca Viorel Oncu, Gheorghe Pop, Ion 
Popescu și alții au arătat că o serie 
de capete de laminate și bucăți de 
tablă pot fi folosite la confecționarea 
de nervuri, flănși etc.

Ce măsuri a luat conducerea 
întreprinderii pentru înlăturarea 
deficiențelor amintite 'l

Cunoscînd cauzele depășirii con
sumului de metal, scoase în evidență 
cu ocazia analizelor întreprinse în

Ce
reducerea în continuare a con
sumului de metal și cum vor fi 
puse în valoare acestea ?

întrevederile liderilor laoflenl. 
Primul ministru Suvanna Fumma, 
ronducătorul grupării neutraliste, 

și Sufanuvong, președintele C.C. 
al partidului Neo Lao Haksat, au 
avut marți o nouă întrevedere 
particulară. Agențiile relatează, 
citînd cercuri informate, că Sufa
nuvong a prezentat un număr de 
propuneri menite să scoată din 
impas actualele tratative de la 
Paris.

Rezervele, posibilitățile interne e- 
xistente pentru gospodărirea rațio
nală a metalului nu au fost nici pe 
departe epuizate. în perioada urmă
toare vom aplica noi măsuri pen
tru extinderea planurilor de croire 
combinată a materialelor. Din cal
culele făcute rezultă că, numai prin 
elaborarea de noi planuri de croire 
și revizuirea celor vechi, vom obține 
anual la construcția vagoanelor de 
marfă acoperite o economie de 
60 000 kg de metal) iar la vagoanele 
pentru cărbuni — 40 000 kg. Ne-am 
propus 
dată 1 
ar fi la construcția obloanelor, apă
rătorilor de calorifer și la alte pie
se — în locul tablei perforate.

în cadrul pregătirilor pe care le 
facem pentru producția anului vi
itor, vom extinde acele procedee 
tehnologice noi care permit realiza
rea unor produse de calitate cores
punzătoare și, totodată, micșorarea 
consumurilor specifice. Turnarea în 
cochile și întărirea miezurilor pe 
cale chimică, de exemplu, s-au do
vedit eficace la confecționarea di
feritelor repere din construcția 
vagoanelor. Tehnologii noștri stu
diază acum posibilitatea apli
cării acestor procedee la un număr 
însemnat de repere noi.

Colectivul nostru este hotărît să 
- înlăture definitiv deficiențele care 

au existat în gospodărirea mate
rialelor, să realizeze, prin reduce
rea consumurilor specifice, impor
tante economii la prețul de cost.

După convorbirile de la Ale
xandria dintre președintele R.A.U., 
Nasser, și viceregele și primul 
ministru al Arabiei Saudite, 
Feisal, un comunicat comun a- 
ratâ că cele două țări au căzut 
de acord să colaboreze pentru 
reglementarea diferendelor din
tre părțile interesate în proble
ma yemenită și în vederea evi
tării conflictelor armate în Yemen. 
Comunicatul precizează înceta
rea furnizării de arme și merce
nari părților angajate în Yemen 
și realizarea încetării focului.

î să folosim tabla expan- 
la anumite lucrări — cum

Propunere romînească adopta
tă în unanimitate la Helsinki. 
La ședința de lucru a Comi
siei de locuințe a Uniunii In
ternaționale a Arhitecților, proi. 
Horia Maieu, arhitect, șef' al 
orașului București, în cadrul 
discuțiilor privind asistența a- 
cordată țărilor în curs de dez
voltare, a propus adoptarea unei 
rezoluții care să constate că pro
blema locuințelor trebuie rezol
vată în ansamblul problemelor 
economice și sociale ale acestor 
țări. In acest scop, este necesar 
să se asigure țărilor în curs de 
dezvoltare, prin O.N.U., ajutorul 
economic necesar, pentru ca ele 
să poală ajunge la un echilibru 
economic independent, bazat pe 
o industrie națională și o agri
cultură modernizată.

Parlamentul englez va fl dizol
vat la 25 septembrie. A fost fixată 
data alegerilor generale. (Amă
nunte în pag. a IV-a).
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PE TRASEELE TURISTIC FESTIVALUL $1 CONCURSUL „GEORGE ENESCU

jtuf jw Drumurile patriei sînt continuu cutreierate XbUSU>UIIvÊ1vSU lie numeroși excursioniști din țară și de 
peste hotare. Dezvoltarea, mai ales în ul

timii ani, a turismului pe meleagurile noastre a impus numeroase măsuri 
urmărind îmbunătățirea de-a lungul traseelor a deservirii turiștilor, a 
transportului, cazării lor, a reparării și alimentării cu benzină a automo
bilelor și motocicletelor etc. Cu ajutorul corespondenților regionali, re
dacția a organizat un raid-anchetă menit să constate la fața locului în 
ce măsură s-au creat și se creează turiștilor condiții pentru a se simți 
cit mai bine în timpul călătoriei, ca și la popasuri.

Tot pe drum, pe drum...
Dintr-o veche zicală se știe : că

lătorului îi șade bine cu drumul. Cit 
despre gospodari, lor le șade bine cu 
grija de a întreține cum se cuvine 
arterele de circulație între localități, 
de a efectua la timp reparațiile ne
cesare. Cei din Suceava, de pildă, 
sînt preocupați de reamenajarea sau 
construirea de drumuri și poteci, 
care să înlesnească vizitarea loca
lităților de interes turistic. Pe Rarău, 
la o altitudine de peste 1 600 m, se 
poate ajunge pe jos, dar și cu mo
tocicleta, autoturismul sau autobu
zul. De asemenea, a fost amenajat 
drumul care face legătură între ca
bana Deia, de la poalele muntelui 
Tomnatec, și orașul Cîmpulung Mol
dovenesc. In unele locuri însă, sec
ția regională de drumuri Suceava, 
ca și secțiile respective raionale, ar 
trebui să acorde mai multă atenție 
întreținerii și amenajării de dru
muri turistice. Dacă cele care duc 
spre Vatra Dornei și Rădăuți sînt 
asfaltate și nu dau de furcă turiști
lor, nu la fel stau lucrurile în ce 
privește drumurile laterale. Lasă 
mult de dorit drumul de la Rădăuți 
la Putna, ca și cel spre Sucevița. 
In regiunea Brașov, din pricina 
neglijenței, șoseaua carosabilă care 
duce la complexul turistic Sîmbăta 
a devenit greu accesibilă automobi
lelor și motocicletelor pe porțiunea 
dintre comuna Sîmbăta de Sus și 
complex. De urgență ar trebui repa
rat și drumul Bicaz-Lacul Roșu (re
giunea Bacău).

Importanța marcajelor pe orice fel 
de drumuri, și mai ales pe traseele 
turistice, este bine cunoscută. Sfa
turile populare ale orașelor Ploiești 
și Sinaia au plasat marcaje în majo
ritatea punctelor mai aglomerate. La 
fel, pe valea Bistriței, la Cîmpulung 
Moldovenesc și în alte locuri din 
regiunea Suceava, marcajele sînt a- 
șezate la vedere, iar în Suceava au 
fost puse, în centru și la răscrucea 
unor artere, planuri ale orașului, in- 
dicîndu-se obiectivele de interes tu
ristic. Ar fi bine să se procedeze 
astfel în toate localitățile aflate pe 
trasee turistice.

Turismul cu „cai putere"
O serie de măsuri folositoare s-au 

luat în diferite regiuni și în ce pri
vește deservirea turiștilor care că
lătoresc cu automobile proprii. De-a 
lungul traseelor s-au amenajat 
puncte de parcare, circulă ateliere 
mobile de reparații auto-moto, func
ționează stații de benzină. Pe traseul 
turistic Cîmpina, Gura Beliei, Posa

In apropierea stațiunii Slânic Moldova, la punctul Cascada, peisajul s-a îmbogățit cu localul unui res
taurant modern

SCRISORI 
A&agazine tip la sate

într-o scrisoare ni s-a semnalat că 
localurile în care funcționează coope
rativele din satele aparjinînd comu
nei Rîjleju Vieroși, raionul Vedea, sînt 
necorespunzătoare.

Uniunea raională a cooperativelor 
de consum Vedea ne răspunde că se
sizarea este justă. S-au luat măsuri 
de întocmire a documentarei unor 
magazine tip, iar după primirea a- 
probării forurilor competente, va în
cepe construcția lor.

Gospodărirea orașului
Un grup d» turiști din Cluj ne-a 

adresat o scrisoare în care semnalau 
unele aspecte negative în gospodări
rea orașului lași.

Cele sesizate sînt juste —- se spu
ne în răspunsul Comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc lași, că
ruia i s-a trimis scrisoarea. Intr-o șe
dință de lucru, la care au participat 
șefi de secfii, conducerile comisiilor 
permanente, deputafi, precum și re
prezentanți ai Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional lași, s-au

da, Valea Largă, Sinaia numărul lor 
a crescut vara aceasta cu încă 8. In 
alte părți însă, asemenea terenuri 
sînt puține, cu suprafețe mici. Cele 
două locuri de parcare a autovehicu
lelor amenajate la Bicaz, bunăoară, 
sînt cu totul insuficiente. Cu eforturi 
minime s-ar putea amenaja aseme
nea stații și în zona barajului, a por
tului Bicaz.

Este regretabil și faptul că nu 
pretutindeni se acordă aceeași în
semnătate necesității de a se repara 
de urgență eventualele defecțiuni 
tehnice ale vehiculelor aflate la 
drum. Traseul Cîmpina-Sinaia, de 
exemplu, nu este deservit de nici un 
atelier mobil. Singurul loc unde se 
pot face depanări este atelierul auto- 
moto, stabil, de la Băicoi. Dar la 
ușa localului mai mult atîrnă lacă
tul. In regiunea Suceava, U.R.C.M. 
are sarcina de a organiza ateliere de 
reparații și întreținere auto, dar pînă 
în prezent nu a întreprins nimic în 
acest scop. Este drept că la Suceava 
și Fălticeni există asemenea ateliere 
de reparații, dar activitatea lor 
șchioapătă.

Tot atît de importantă, la drum, 
pentru automobiliști și motocicliști 
este alimentarea vehiculelor cu 
combustibil. In regiunea Ploiești, 
numărul stațiilor de benzină este 
satisfăcător. Ele sînt bine aprovizio
nate, iar principalele stații funcțio
nează zi și noapte. La Cîmpina a fost 
construită o stație modernă, care de
servește automat 6 mașini concomi
tent. In regiunea Suceava, stații Peco 
există la Suceava, Fălticeni, Rădăuți, 
Cîmpulung Moldovenesc. Unele din
tre ele nu sînt însă permanent apro
vizionate cu benzină cu indici octa
nici superiori.

Intre autobuz și tren
Turiștilor care nu călătoresc cu 

mijloace de locomoție proprii le stă 
la dispoziție vasta rețea a transpor
tului în comun : calea ferată și tra
seele IRTA. In unele locuri însă, din 
pricina neconcordanței dintre orarul 
autobuzelor și mersul trenurilor, le
găturile dintre cele două mijloace de 
deplasare sînt defectuoase, turiștii 
sînt nevoiți să aștepte ore în
tregi, să-și întrerupă călătoria. 
Așa se întîmplă, de pildă, în 
drum spre Lacul Roșu, venind 
din regiunea Bacău. Zilnic, nu
meroși excursioniști din toate colțu
rile țării, odată coborîți din tren la 
Bicaz, trebuie să aștepte mult și 
bine autobuzul. Pare ciudat, dar au- 
tobuzul-cursă Iași-Lacul Roșu plea
că din Bicaz cu 13 minute înainte 
de sosirea acceleratului. Călătorii

și >äsf>ünsiiri
analizat aspectele negative semnala
te, luîndu-se măsuri corespunzătoare. 
In prezent se lucrează la planul de 
sistematizare a împrejurimilor Palatu
lui Culturii, unde într-un viitor apro
piat se va amenaja o piafă. Alte mă
suri se referă la aprovizionarea cu 
răcoritoare și gheață, la buna între
ținere a unităților comerciale și de 
deservire etc. Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului lași va 
controla periodic îndeplinirea măsu
rilor hotărîte pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașului.

Pentru stațiunile de pe 
Valea Oltului

„Mi-am petrecut concediul de odih
nă la Căciulafa — ne-a scris cores
pondentul Sandu Dumitru de la Uzi
na de mașini electrice din Capitală. 
La plecarea din această stațiune, 
n-am putut călători cu acceleratul 
208, cel mai convenabil, din cauză 
că Agenției de voiaj C.F.R. din sta
țiune nu i se repartizează suficiențe 
bilete pentru acest tren".

Ministerul Transporturilor și Telecom 
municatiilor, răspunzînd la această 

care sosesc cu aces^.trèn la 12,41, ca 
și cei care veniți cu auto-rapidul 
la 12,58 trebuie să aștepte pînă la 
orele 15, cînd pornește o altă mașină 
spre Lacul Roșu, și aceasta îndeobște 
foarte aglomerată. Deficiențele de 
deservire amintite sînt consemnate în 
condica de sugestii și reclamații a 
biroului IRTA din gară, dar pînă în 
prezent nu s-a luat nici o măsură.

La vreo 4 km de Rîșnov, în regiu
nea Brașov, s-a redeschis complet 
renovată, cabana Cheia. Deși între
prinderea de Transporturi Brașov 
și-a asumat obligația să prelungeas
că traseul a trei curse pînă la cabană 
măcar în zilele de sîmbătă și dumi
nică, nu-și respectă decît arareori 
promisiunea...

„Masa și casă"
De-a lungul traseelor este necesar 

să se creeze și condițiile cuvenite de 
alimentație și de cazare a turiștilor. 
O bună organizare în sectorul ali
mentației publice întîlnești pe întreg 
parcursul Văii Prahovei, unde au 
fost amenajate restaurante, bufete, 
braserii, cofetării, chioșcuri cu ră
coritoare. La restaurantul „Bucegi“ 
din Sinaia, de pildă, turistul găsește 
un bufet bine asortat, în local poți 
alege din peste 20 de feluri de mîn- 
care, calde și reci, servite rapid la 
cerere. Numeroase chioșcuri — ofe
rind turiștilor gustări, răcoritoare, 
cît și articole de artizanat, ziare etc,
— întîlnești și la Bicaz. Sus, pe ma
lul lacului de acumulare, a fost a- 
menajat un adevărat complex co
mercial turistic. O bună deservire 
asigură și restaurantul-bufet de la 
cabana „Pîrîul Rece“, regiunea Bra
șov, cabana de pe Rarău, cea de pe 
Mestecăniș, cabana Deia, „Peștera“ 
din valea Ialomicioarei, Poiana Stî- 
nii, Gura Dihamului și multe altele. 
In toate aceste locuri — cu excepția 
„Pîrîului Rece“, al cărei responsabil 
nu se prea îngrijește de întreținerea 
dormitoarelor, a cabanei în general
— s-au creat și bune condiții de ca
zare a turiștilor. In regiunea Sucea
va sînt localități interesante pentru 
excursioniști — de exemplu Voro- 
neț, Vatra Moldoviței, Sucevița — 
unde nu există însă locuri de ca
zare pentru cei care doresc să rămî- 
nă mai multe zile; de asemenea, mo
derna cabană-restaurant „Căprioa
ra“ din apropierea Sucevei a fost 
scoasă din circuitul turistic din mo
tive greu de înțeles.

★

Buna deservire pe traseele turis
tice implică, în cele mai felurite do
menii, un complex de măsuri, pe 
care gospodarii locali au îndatorirea 
să le ia atît din respect față de le
gile ospitalității — tradițională pe 
meleagurile noastre — cît și pentru 
a răspunde cerințelor crescînde a- 
duse cu sine în acest sector de con
tinua dezvoltare a turismului în țară 
noastră. Cei care au misiunea de a 
organiza deservirea excursioniștilor 
trebuie să lucreze în așa fel încît 
condicile de sugestii să înregistreze 
pretutindeni doar aprecieri pozitive 
și mulțumiri.

sesizare, ne comunică măsurile luate : 
s-au repartizat suficiente bilete agen
țiilor C.F.R. care deservesc stațiunile 
balneo-climaterice de pe Valea Ol
tului ; în viitor garnitura acceleratu
lui 208 va fi mărită.

Aprovizionare corespunzătoare

Corespondentul Vasile Bezu, loca
tar al coloniei muncitorești Sadu, ra
ionul Tg. Jiu, ne-a sesizat unele lip
suri în aprovizionarea complexului 
comercial și a restaurantului din a- 
ceastă colonie.

Direcția comercială a Sfatului popu
lar regional Oltenia ne inforțnează că 
s-au luat măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor arătate : s-a mărit numărul 
sortimentelor de mărfuri puse în vîn- 
zare, s-a îmbunătățit organizarea res
taurantului.

7 minute in loc de 27

Mai mulfi cetățeni ne-au scris des
pre faptul că0'renul cursă 8 312 Ol- 
tenifa—Bucure'ști staționează în sta
fia Căfelu circa 27 de minute, întîr- 
ziind sosirea călătorilor în Capitală.

Organele de resort ne informează 
că. începînd de la 27 septembrie, o- 
,dată cu aplicarea mersului de toam- 

$iha în cadrul Direcției regionale 
C.F.R. București, trenul 8 312 va sta
ționa în stafia Cățelu numai 7 mi
nute.

Iezi seara, în sala mare a Palatului R. P. Romîne a avut loc concer
tul Orchestrei Filarmonicii din Viena, sub conducerea renumitului dirijor 
Herbert von Karajan. Programul a cuprins Simfonia nr. 40 în sol minor 
K. V. 550 de Mozart, „Don Juan" de Richard Strauss și Simfonia I-a în do 
minor de Brahms. Concertul a fost primit de publicul bucureștean și de 
oaspeții festivalului cu deosebită căldură. Artiștii vienezi au fost răsplă
tiți cu aplauze entuziaste. în fotografie : aspect din sala de concert

Concert Mircea Cristescu - Li Min-cean
Cunoscut publicului nostru încă 

din 1958, cînd interpretările sale 
de o mare profunzime și spiritualita-' 
te l-au situat pe locul întîi la primul 
Concurs internațional „George Enes- 
cu", tînărul pianist Li Min-cean a 
revenit astăzi ca oaspete al actua
lului festival, prezentîndu-ne Con
certul nr. 3 de Beethoven. Tălmăci
rea binecunoscutei capodopere a 
beneficiat de o concepție interpre
tativă personală și totodată fidelă 
textului partiturii. Voința de a des
luși cît mai logic și mai poetic cu 
putință arhitectura muzicii a dominat 
în arta pianistului chinez. In mișcă
rile repezi s-au putut constata, de 
pildă, conducerea energică â rit
mului, intensitatea expresiei. în par
tea lentă s-au impus interiorizarea, 
meditația. Cele 3 bisuri („Berceuse" 
de Ho Lu-Tin, „Cântec de joc" de 
Radu Palade, „Zborul boabelor de 
orez" de Sun I Chiang) s-au bucurat 
de aceeași aleasă interpretare.

Orchestra Radioteleviziunii, sub 
conducerea lui Mircea Cristescu, a 
prezentat în cadrul aceluiași pro
gram două lucrări reprezentative ale 
lui George Enescu și- Béla Bartok, 
compozitori profund deosebiți ca 
personalitate artistică, dar aparți- 
nînd aceleiași tendințe de valorifi
care în muzica universală a bogă
ției folclorului.

Suita a IlI-a, „Săteasca", de 
George Enescu are un program de
clarat. In cele 5 părți ale sale, 
lucrarea înfățișează imagini ale 
vieții satului, grefate în memoria

Ascultmdu-I 
pe Szeryng

„Henryk Szeryng este o natu
ră muzicală excepțional de dota
tă... Cîntă la vioară ca un ma
estru“. Aceste superlative le 
nota în 1935, într-o scrisoare, un 
violonist, un artist și un peda
gog de autoritate copleșitoare : 
George Enescu. Szering avea 17 
ani. De atunci, Szeryng a adău
gat măiestriei lui o experiență 
impunătoare, dezvoltîndu-și ne
întrerupt personalitatea artistică, 
oferind auditorilor săi interpre
tări desăvîrșite, multe rămase în 
fondul de aur al înregistrărilor 
pe discuri.

Publicul romînesc a avut bucu
ria de a-l cunoaște îndeaproa
pe și înainte de război, cînd a 
cîntat sub bagheta lui George 
Georgescu. In timpul celui de-al 
doilea Festival „George Enescu“, 
Szeryng a interpretat într-o sin
gură seară trei ilustre concerte 
pentru vioară (Bach, Beethoven și 
Brahms). Amintirea serii aceleia 
va rămîne în inima noastră ca un 
eveniment muzical memorabil.

Recitalul de zilele trecute a 
prilejuit o nouă întîlnire cu ma
rele violonist. Szeryng ne-a 
încîntat, ne-a cucerit din nou 
cu fermecatul său arcuș. Sunetul 
pur, de o'căldură intensă, noble
țea frazei .^muzicale în care liniile 
fantezțpi '.îrnăripate se îmbină în- 
tr-.o^SoitSțrucție plină de avînt, 
prëcïzitf virtuosului, ■ un anu- 

. 'me jhod de a comunica publi
cului; firesc și sincer, tensiunea 
emoției — sînt cîteva dintre ma
rile calități ale artistului. Bach 
și,Beethoven, Brahms și Ceaikov- 
slii, Kreisler și Prokofiev ajung 
la) inima noastră prin interme
diul unei sensibilități artistice în
zestrate cu rarul privilegiu de 
a se dărui total. Enescu a avut 
dreptate : 'cîntă la vioară un ma
estru. Ascultîndu-l pe Szeryng, 
noțiunea de maestru capătă un 
înțeles echivalent cu prezența în
săși a artei.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără să aplaudăm contribuția 
pianistului Ferdinand Weiss care, 
în recital, a cîntat alături de 
Szeryng cu precizia, discreția și 
înțelegerea unui remarcabil și în
zestrat artist.

Mircea SIMIONESCU 

muzicianului în anii copilăriei, dar 
transcrise în sunete mult mai tîr- 
ziu, în anii maturității. Bogăția 
picturală a operei, aparent im
provizată, este de aceea subor
donată unei riguroase construc
ții sonore. Transpunerea muzicală 
a unor scene de viață bine contu
rate l-a solicitat pe compozitor să 
adauge bogatei salé palete expre
sive nuanțe noi, unice în întreaga 
sa operă. Astfel sînt „petele" de 
culoare din tabloul al 3-lea, su- 
gerînd zborul păsărilor migratoa
re, sau combinațiile inedite de tim- 
bruri din tabloul al 2-lea.

Concertul pentru orchestră de 
Béla Bartok are, ca și „Săteasca" 
lui Enescu, o semnificație mult mal 
cuprinzătoare decît sursa lui auto
biografică. Scris în 1943 și conceput 
în 5 mișcări, concertul opune unor 
momente intens tragice momente 
lirice sau nostalgice, unor expresii 
intenționat violente expresii vibrînd 
de o nobilă muzicalitate (partea a 
patra).

In interpretarea acestor opere, or
chestra și dirijorul au oferit ver
siuni demne' de nivelul unui festival 
internațional. Mircea Cristescu, en
tuziast și competent propagator al 
muzicii contemporane, a știut să pă
trundă specificul fiecărui stil în 
parte, a atins acel prag al dăruirii 
artistice prin care a putut comuni
ca orchestrei intențiile, .sale.

Ștefan NICULESCU
» Mj 1

Din cțgenda festivalului
e Sala mică a Palatului R. P. Ro

mîne a găzduit ■ marți după-amiază 
un concert de muzică de cameră. 
Programul a cuprins: Dixtuor pen
tru instrumente de suflat în re ma
jor op. 14 de Enescu, în interpreta
rea unei formații a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ din Bucu
rești, dirijată de Mircea Basarab; lu
crări corale de Donatti, Sermisy, 
Weelkes, Marțian Negrea, Theodor 
Bratu și St. Popescu, în execuția Co
rului de cameră „Madrigal“ al Con
servatorului, dirijat de Marin Con
stantin; Cvartetul nr. 1 în re major 
pentru pian, vioară, violă și violon
cel, op. 16 de Enescu, interpretat 
de Maria Fotino, Daniel Podlovschi, 
Alexandru Rădulescu și Ion Fotino.

® La Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R., membri ai corpului de ba
let al Teatrului Mare Academic de 
Stat din Moscova au susținut un re
cital pe muzică de Glinka, Ceai
kovski, Haciaturian, Grieg, Du- 
naevski, Potapov, Jelobinski, Saint 
Säens, Chopin, Soloviov Sedoi, Rah- 
maninov. Recitalul a avut ca soliști 
pe R. K. Karelskaia, L. I. Bogomo
lova, S. D. Adirhaeva, B. I. Hohlov, 
V. A. Levașev. A acompaniat orches
tra Filarmonicii de stat „G. Dima“ 
din Brașov, dirijată de A, A. Kopî
lov și A. M. Jiuraitis.

e La amiază membrii ansamblului 
baletului Teatrului Mare Academic

TEATRE®CINEMATOGRAFE
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R.P.R. : BORIS GODUNOV (orele 20). 
Teatrul National „I. L. Caraglale" (sala 
Comedia) : EMINESCU (orele 19,30); (sa
la Studio) : MOARTEA UNUI ARTIST 
(orele 19,30). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (sala Savoy) : CARNAVAL LA 
TANASE (orele 20). Circul de stat : PĂ
CALĂ ȘI TINDALA (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Capitol (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — la grădi
nă orele 19), Feroviar (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30). Dragoste la zero grade : Re
publica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 
21,15), Luceafărul : (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 20), Stadionul Dinamo (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45). Pășesc 
prin Moscova : București (9; 11; 13; 15;
17; 19; 21). Banda de lași : Carpați (10; 12; 
14; 16), Festival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — 
la grădină — Pasajul Eforie — orele 20), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina 
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 
20). Brațul nedrept al legii : Excelsior 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20). Tomis (8,30; 10,30: 
12.30; 16,30; 18,30; 20,30 — la grădină orele 
19), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 20), Grădina „Vitan“ 
(Calea Dudești orele 19,30). Falsificatorul: 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (15; 17,30; 20,30). Moral ’63 : Giu- 
leștl (10; 12,30; 15; 17,30; 20,30), Flamura

I lebedelor“

de piatră“
in interpretarea 
din Moscova

Spectacolele solilor baletului Teatrului 
Mare Academic de Sfat din Moscova, 
ilustru colectiv artistic a cărui faimă a 
cucerit de mult timp lumea, au fost aș
teptate cu viu interes de publicul bucu
reștean, inclusiv de noi, slujitorii baletu
lui romînesc. Programul anunțat de afi
șele Festivalului „George Enescu" cu
prindea două dintre capodoperele artei 
coregrafice ruse și sovietice : „Lacul le
bedelor" de Ceaikovski și „Floarea de 
piatră*  de Prokofiev. Acestora li se a- 
daogă un reprezentativ recital de balet.

Este de prisos să arăt cît de binecu
noscute ne sînt fradifia și măiestria ba
letului Teatrului Mare, succesele răsună
toare ale acestuia, ecourile elogioase din 
presă privitoare la arta balerinilor so
vietici.

l-am urmărit de la primul contact cu 
scena teatrului nostru, de la prima re
petiție în care vitalitatea neobosită, a- 
tenția încordată și buna dispoziție, en
tuziasmul, au caracterizat stilul de lucru 
al balerinilor Teatrului Mare.

Primul spectacol din seria celor trei 
a fost „Lacul lebedelor". Subiectul e 
binecunoscut ; concis în desfășurarea e- 
pisoadelor, încărcat de semnificații, bă
ietul acesta nemuritor afirmă ideea 
profund umană a triumfului binelui, a 
luminii asupra forfelor răului, ale întu
nericului. Pe scenă, întregul colectiv, de 
la primii soliști și pînă la ultima linie 
de ansamblu, dau o imagine a înaltei 
școli coregrafice pe care o reprezintă, 
înfr-o atmosferă de vrajă și vis, evolu
ția dansatorilor este de o rară plastici
tate. Textul coregrafic este gîndit func
țional, ilustrînd cuceritoarea muzică a lui 
Ceaikovski. Fiecare episod — de la so- 
lourije spectaculoase la scenele de masă 
în care se disting intonații folclorice — 
servește admirabil desfășurarea dramatică. 
Dansul exprimă convingător și din numai 
cîteva mișcări, o gamă largă de idei și 
sentimente pentru care vorbirea ar avea 
nevoie de multe cuvinte spre a o comu
nica. In arta oaspeților noștri se împle
tesc armonios o muzicalitate și o omo
genitate deplină, o admirabilă cunoaș
tere a valorii efectelor, precizie în 
desfășurarea coregrafică a soliștilor și 
a ansamblului. Rolul dublu Odette-Odil- 
le, de altfel rolul meu preferat, a fost 
interpretat de artista emerită Rimma Ka- 
relskaia cu o prezenfă scenică pregnantă, 
cu o tehnică precisă a mișcării relevată în 
momente importante ale spectacolului; 
balerina s-a impus publicului demonstrînd, 
o dată mai mult, că virtuozitatea nu ex
clude jocul, trăirea rolului, Alături de ea, 
artistul emerit Boris Hohlov l-a întruchi
pat pe prințul Siegfried dansînd sigur și 
elegant, cu o aleasă expresivitate.

Demnă de remarcat este și evoluția 
dansatorului Vladimir Levașev in rolul lui 
Rotbart, geniul rău, ca și a lui V. Ko- 
șeliov în acela a] simpaticului bufon. 
Koșeliov, cu o mișcare vie, spirituală, i-a

de Stat din Moscova s-au întîlnit la 
Teatrul de Operă și Balet al R. P. 
Romîne cu artiștii romîni. Oaspeții 
au fost salutați, în numele Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, de Niki Atana- 
siu, prim-secretar al Asociației. A- 
ducînd un călduros salut tuturor oa
menilor de artă din țara noastră, 
N. M. Anastasiev, director adjunct 
al teatrului, a exprimat bucuria co
lectivului baletului Teatrului Mare 
Academic de Stat din Moscova de 
a se întîlni cu publicul bucureștean, 
cunoscător și iubitor al baletului. 
„Dorim din toată inima, a spus el, 
ca arta noastră să dea satisfacții și 
să bucure spectatorii romîni. Sîntem 
convinși că întâlnirile noastre cu 
publicul în sălile de spectacole și 
cele cu lucrătorii din domeniul ar
tei, într-o atmosferă caldă ca aceas
ta, vor contribui la întărirea priete
niei dintre artiștii și popoarele ță
rilor noastre“.

• în cadrul celui de-al III-lea Fes
tival internațional „George Enescu“, 
Filarmonica de stat Moldova din 
Iași a prezentat marți seara un con
cert simfonic extraordinar cu con
cursul pianistului Li Min-cean — 
R. P. Chineză.

Programul concertului, dirijat de

(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Mo
dern,“ (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 19,30). 
Aventura de la miezul nopții : înfrățirea 
între popoare (15,30; 13; 20,30), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina 
„Aurora“ (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele
19.30) . Aripi negre — cinemascop : Victo
ria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Munca (15: 
17; 19; 21). îndrăgostitul : Central (9,30: 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). împușcături 
în ceață : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Colentlna (15,30; 17,45; 20 — la gră
dină orele 19). Kozara : Union (15,30; 18;
20.30) . Program pentru copii : Doina (o-
rele 10 dimineața). Dragoste neîmplinită : 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Uni
rea (16; 18 — la grădină orele 20). Gala
pagos — Scrisori de dragoste : Timpuri 
Noi (10; 12; 14,15; 16,30; 18,30; 21). Se
chestratul din Altona : Cultural (15; 17: 
19; 21), Pacea (16; 18; 20). Galapagos :
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Rahova 
(16; 18,15 — la grădină orele 19,45). Singu
rătatea alergătorului de cursă lungă : 
Buzești (15,30; 17,30 — la grădină orele
20,30).  Comoara din lacul de argint — 
cinemascop : Crîngașl (14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15), Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30 — la 
grădină orele 19.15). Rebelul magnific : 
Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 — la gră
dină orele 19,15), Cotroceni (14; 16,15; 
18,30; 20,45). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Vitan (16; 18; 20), Lira (15,30; 18 — 
la grădină orele 20). Frații corsicani — 
cinemascop : Popular (15; 17; 19; 21). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Arta 
(15,30; 17,30; 21,15 — la grădină orele 19),

balerinilor Teatrului Mare

încînfat pe spectatori, atrăgîndu-și bine
meritate aplauze. Desigur că ar mai fi 
multe lucruri bune de spus despre talen
tul acestor artiști, despre dansurile gra
țioase ale lebedelor, despre cunoscutul 
„pas de trois", despre tablourile coregra
fice din actul II, cizelate cu grijă. In 
mod deosebit, aș vrea să subliniez con
tribuția însemnată a dirijorului A. M, Jiu- 
raitis care a reușit să urmărească înde
aproape scena și pe fiecare interpret în 
parte, creînd astfel o cît mai bună sin
cronizare a mișcării, subordonînd miș
carea ideilor.

Cel de-al doilea spectacol al Teatru
lui Mare cu „Floarea de piatră”, a con
stituit, prin complexitatea calităților lui, 
o revelație pentru publicul spectator. 
Baletul înfățișează simbolic căutările ar
tistului, năzuința lui de a atinge culmile 
frumosului, ale arfei, forța dragostei. Co
regrafia inspirată a maestrului de balet 
I. Grigorövici, artist emerit, atît de mu
zical concepută, atribuind fiecărui pasaj 
orchestral mișcarea corespunzătoare per
fect individualizată a personajului pe 
care-l descrie muzica, a pus în valoare, 
calitățile interpretilor principali în ace
eași măsură cu a întregului ansamblu,

în rolul Caterinei a apărut tînăra șl 
totuși binecunoscuta balerină E. Maxi
mova. De o sensibilitate și gingășie neîn
trecută, caldă și sinceră în exprimarea 
sentimentelor, executînd cu .mult rafina
ment, și cu admirabilă siguranță mișcă
rile, ea ne apare ca o mare balerină. 
Logodnicul Caterinei, Danilo, interpretai 
de artistul emerit I. D. Seh, aduce în sce
nă figura tînărului cioplitor îndrăgostit da 
meseria lui și nutrind o iubire statoi.>ică 
pentru Catia. Dansatorul pune în valoa
re — cu o tehnică și o ținută remarca
bile — virtuțile dramatice ale rolului 
său. Excelentă mi ș-a părut creația ar
tistului emerit V. Levașev în rolul lui 
Severian. Printr-o plastică elocvență a 
mișcării, acest balerin cu figura expre
sivă a reușit să se confunde cu perso
najul înfățișat, conturîndu-i personalitatea, 
caracterul. Și alji dansatori, bunăoară ar
tista emerită L. Bogomolova, au plăcut 
mult. îmbinarea organică a baletului în 
stil clasic cu mișcări de esență folclo
rică dau „Florii de piatră" un farmec 
aparte, afirmat cu putere și în momen
tele coregrafice de ansamblu.

Una din scenele de ansamblu ce au 
emoționat puternic publicul și care și-a 
primit binemeritatele aplauze a fost sce
na iarmarocului. Autentică, plină de cu
loare, această scenă te face să uiți că 
acjiunea se petrece în teatru ș5 nu în 
realitate. La reușita spectacolului a fost 
valoroasă contribuția maestrului dirijor 
Al, Kopîlov, finind seama și de dificul
tățile tehnice ale muzicii lui Prokofiev,

Ileana ILIESCU 
artistă emerită

Ion Baciu, a cuprins Uvertura „Iphi
genia în Aulida“ de Gluck, Concer
tul nr. 3 pentru pian și orchestră de 
Beethoven — solist Li Min-cean — 
și Simfonia a III-a pentru cor și 
orchestră de George Enescu. A cîn
tat corul de stat „Gavril Musicescu".

® In Capitală au sosit noi oas
peți ai celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George E- 
nescu“ : Helmuth Wobisch, directo
rul Filarmonicii din Viena, prof. 
Frans Walter, critic muzical la 
„Journal de Genève“, Ruth Boche- 
Kaestner, profesoară la Conservato
rul din Leipzig, Ernst Tzielke, di
rectorul general al Agenției de con
certe din R. D, Germană, Gerhart 
Müller, lucrător în Direcția Muzica
lă din Ministerul] Culturii al R. D. 
Germane, I. Zabșefski, directorul A- 
genției de concerte „Pagart“ din R.P. 
Polonă, Magda Szawai, secretar 
al Uniunii compozitorilor ma
ghiari, Vilem Pospișil, secretar al 
Concursului și Festivalului inter
național „Primăvara la Praga“, pre
cum și clavecinistul H. Pischner, 
director al Operei de stat din 
Berlin, și Ianos Liebner, solist viola 
da gamba (R. P. Ungară), care vor 
da un recital în cadrul festivalului.

(Agerpres)

Volga (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Pagini do 
istorie — Romînia, orizont 64 : Aurora 
(10; 16,45; 20). întuneric în plină zi : Cos
mos (16; 18; 20). Inspectorul și noaptea : 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Ocolul Pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Progresul (15,30; 19). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii) : 
Ferentari (10; 16; 19,30).

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit în toate regiunile țării. 
Cerul a fost mal mult senin. Vîntul a 
suflat în general slab și numai în Do- 
brogea și Moldova potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14,00 era cuprinsă între 
28 grade la Chișinău-Criș și 19 grade la 
Sulina și Mangalia. In București : Vre
mea a fost frumoasă șl s-a încălzit. Ce
rul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă : 26 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
și 19 septembrie. In țară : Vreme căldu
roasă șl relativ frumoasă, cu cer va
riabil. Innourări mai accentuate se vor 
produce în vestul șl nord-vestul țării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt slab. 
Temperatura în scădere ușoară la sfîr- 
șitul Intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, Iar maximele 
între 21 șl 31 grade. In București : Vre
me călduroasă și relativ frumoasă, cu 
cer variabil. Vînt slab. Temperatura în 
ușoară scădere la sfîrșltul Intervalului«
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UN VAST LABORATOR
GRĂDINĂ

® Noi soiuri de legume cu însușiri valoroase ® Semințe 
de calitate superioară ® Hibrizi de tomate, ardei, 
vinete © Perfecționarea unor metode de lucru

Cînd vezi înainiînd o combină în la
nurile de cereale, nu-ți pare ceva deo
sebit. Pe ogoarele unităților agricole so
cialiste lucrează azi zeci de mii de ase
menea mașini. Am văzut însă o combină 
care făcea o lucrare puțin obișnuită: re
colta sămînță de varză. „La suprafața și 
producția pe care o avem cu varză pen
tru sămînfă, combina ne este de un mare 
ajutor" — ne spune tov. D. Andronices- 
cu, șef de laborator la stațiunea experi
mentală legumicolă din Țigănești. Cine 
nu știe cit de mici sînt semințele 
de legume! Intr-un gram intră cam 
250—400 semințe de varză. Și totuși, la 
Țigănești ele se produc în asemenea 
cantități, încît este nevoie să se folo
sească mijloace mecanizate pentru re
coltarea și treieratul lor.

Dar să facem cunoștință mai îndea
proape cu preocupările cercetătorilor de 
aici. In holul clădirii principale a stațiu
nii, situată la jumătatea drumului 
București — Ploiești, lingă podul ce frece 
peste Ialomița, se pot citi pe un panou 
obiectivele planului tematic de cercetare: 
ameliorarea soiurilor de legume raiona
le pentru producerea semințelor elită ; 
studiul și folosirea sortimentului mon
dial de legume ; crearea de soiuri noi 
de legume și flori ; studiul efectului he
terosis etc. Pentru realizarea acestor o- 
biecfive, cercetătorii stațiunii desfășoară 
o vastă activitate în laboratoare, în sere 
și mai ales în cîmp.

Vizităm parcelele pe care sînt culti
vate noile soiuri de legume — creație 
a cercetătorilor de la Țigănești. Ele sînt 
mai viguroase, cu o producție superioară 
și mult mai rezistente la boli și dăună
tori. Tomatele „Aurora" și. „Țigănești 
157", de exemplu, au fructe mari, care 
se coc timpuriu. In plus, sînt și foarte 
productive — asigură o recoltă de 
50—70 tone la hectar. Aceste soiuri au 
și fost raionate și se cultivă în unitățile 
agricole socialiste. S-au impus pentru ca
litățile lor și soiurile de ardei gras „Bucu- 

âșs -' î . . ' ■ ■ • : ;

Grija pentru noile soiuri de Hori care vor împodobi parcurile și grădinile

Eficacitatea dezbaterilor 
în plenarele consiliului
(Urmare din pag. I-a)

De pe ordinea de zi a plenarelor 
consiliilor agricole n-au lipsit nici 
probleme ca: organizarea rațională a 
reproducției animalelor, ținerea evi
dențelor, creșterea unui număr mai 
mare de păsări etc. Ca urmare a a- 
cestor măsuri, gospodăriile colective 
au reușit ca pînă la 1 septembrie 
să depășească efectivele de bovine, 
ovine și păsări planificate pentru în
tregul an și să realizeze în propor
ție de peste 80 la sută numărul por
cilor prevăzuți ; în primele 8 luni, 
aceste unități au vîndut statului pe 
bază de contract aproape tot atît 
lapte cît s-a livrat în întreg anul 
trecut.

Consiliile agricole urmăresc tra
ducerea în viață a măsurilor stabi
lite. In cadrul plenarelor, unii mem
bri ai consiliului agricol prezintă 
referate despre felul cum s-au rea
lizat sarcinile în unitățile în care 
lucrează. Membrii din permanența 
consiliilor agricole, în deplasările fă
cute pe teren, urmăresc îndeaproape 
cum se îndeplinesc măsurile hotărîte 
în plenare, îndeosebi în gospodăriile 
ÇU experiență mai puțină, și atunci 

reștean 111’ și „Romînesc 69', ca și ar
deiul gogoșar „Colectivist 1962". Varza 
albă „Licurișcă", selecția Țigănești, se 
cultivă în gospodăriile colective și de stat 
pe o suprafață de 10 000 ha. Acestea sînt 
numai cîteva dintre soiurile noi obținute 
în stațiune.

Păfrunzînd tot mai adînc 1n tainele 
plantelor, cercetătorii urmăresc în con
tinuare obținerea unor soiuri mai pro
ductive, cu calități superioare și a căror 
producție să fie eșalonată pe o perioadă 
mai lungă. In cîmpurile experimen
tale sînt cîțiva hibrizi de perspectivă 
de care cercetătorii vorbesc cu multă 
încredere. Tomatele I.C.H.V. 101 și 102 
au fructele ceva mai mari deçît cele , re
zultate din combinația 10 X Bizon, sînt 
mai timpurii și mai productive. Tot 
aici poți face cunoștință cu noile linii de 
ardei, ceapă și alte legume, care peste 
cîțiva ani vor înlocui vechile soiuri.

Producerea semințelor de legume, care 
constituie una dintre sarcinile principale 
ale stațiunii, pune în fața cercetătorilor 
numeroase probleme destul de compli
cate. Este destul să amintim că sămînța 
de tomate timpurii 10 X Bizon se adu
cea, cu cîțiva ani în urmă, de peste ho
tare. Acum, întreaga cantitate se asigură 
în țară. Cercetătorii de la Țigănești au 
îmbunătățit mult metoda de obținere a 
acestei semințe. Tov. D. Andronicescu ne 
pune la curent cu metodele folosite. Îna
inte, castrarea florilor se făcea cu penseta 
și din această cauză se consumau 4 0Q0 
zile-om la un hectar pentru a se obține 
o producție de 80 kg de semințe. Un 
nou procedeu, pus la punct aici, asigură 
o productivitate de 4 ori mai ridicată. 
S-au perfecționat și metodele de produ
cere a semințelor de vinete și ardei, re- 
ducîndu-se cu 30—40 la sută costul lu
crărilor.

lată-ne în fața unor parcele unde al
ternează diferite soiuri de ardei, vinete 
etc. Aci se încearcă obținerea celor mai 
potriviți hibrizi între diferite soiuri, așa 
cum se procedează la porumb, la Fun- 
dulea. La ardei, dintre cele 27 de com
binații făcute de cercetători, două s-au 
evidențiat prin precocitate. Fructele ob
ținute sînt foarte aspectuoase, mai tim
purii și cu o producție mai mare. La vi
nete, dintre numeroasele combinații fă
cute s-a remarcat încrucișarea unui soi 
obținut în stațiune cu unul adus din în
depărtata Japonie.

Ne îndreptăm spre combina de care 
am amintit la început și care lucrează la 
treieratul seminței de varză. S-a făcut so
coteala că stațiunea obține de la varza 
de toamnă, din soiul „Licurișcă", selecția 
Țigănești, cultivată pe o suprafață de 5,5 
ha, o cantitate de peste 6 000 kg să-
mință, adică 50 la sută din nècesarul
întregii țări. Nu a fost o muncă ușoară. 
Peste iarnă s-au păstrat 120 000 de că-
pățîni de varză cu rădăcini cu tot. în
timpul vegetației, printre alte măsuri a- 
grotehnice. aplicate, o stupină întreagă 
de albine, adusă la marginea parcelei, 
a asigurat polenizarea suplimentară.

In altă parte a cîmpului se află un 
teren de cîteva hectare cu ceapă pentru 
sămînță. Este ca suprafața unui lac cu 
apa verzuie, iar inflorescențele albe, le
gănate de vînt, sînt aidoma unor valuri 
răsfrînte. De aici, stațiunea recoltează 
peste 2 000 kg de sămînță.

Sînt numai cîteva aspecte ale activi
tății vaste desfășurate de cercetătorii de 
la Țigănești în sprijinul dezvoltării legu- 
miculturii.

Ion HERȚEG

cînd observă deficiențe, ajută opera
tiv pe colectiviști să le înlăture. 
Bune rezultate a dat și metoda folo
sită de unele consilii agricole raio
nale (îndeosebi Brăila) de a forma 
colective de specialiști și colectiviști, 
care să se deplaseze în diferite uni
tăți pentru a vedea cum se realizea
ză sarcinile de plan, cum sînt tra
duse în viață măsurile luate și, 
pe această bază, să ajute conduce
rile gospodăriilor colective respecti
ve în îmbunătățirea activității de zi 
cu zi.

Subliniind rezultatele bune obți
nute în organizarea plenarelor con
siliilor agricole și înfăptuirea hotă- 
rîrilor, nu putem trece cu vederea 
unele deficiențe care mai persistă 
în munca noastră, faptul că membri 
din permanența consiliilor agricole 
raionale nu controlează operativ cum 
se rezolvă problemele stabilite în 
plenare.

Sîntem hotărîți să acordăm o aten
ție și mai mare organizării și bunei 
desfășurări a plenarelor consiliilor 
agricole, folosindu-le ca un mijloc 
important de generalizare a meto
delor noi în agricultură, în vederea 
sporirii continue a producției.

SCÎNTEIA 
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înapoierea în Capitală 
a tovarășului Mihai Dalea

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, care a făcut o vizită ofi
cială în Austria la invitația minis
trului agriculturii și silviculturii, 
dr. ing. Karl Schleinzer. însoțit de 
specialiști în agricultură, el a vizi
tat institute de cercetări, unități in
dustriale și agricole, instituții de 
cultură și artă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei electrice, 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Bucur Șchio- 
pu, prim-vicepreședinte, și Nicolae 
Ionescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, precum 
și alte persoane oficiale.

(Agerpres)
*

Luni, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii din R. P. Ro- 
mînă, Mihai Dalea, a acordat un 
interviu unui corespondent al agen-

INFORMAȚII

VIZITELE 
PARLAMENTARILOR FRANCEZI

Continüînd vizita în regiunea 
Brașov, delegația Comisiei de pro
ducție și schimburi din Adunarea 
Națională Franceză, condusă de de
putatul Jean Risbourg, însoțită de 
deputății Stanciu Stoian și Nicolae 
Armencoiu, a vizitat marți gospodă
ria colectivă din Hărman și uzinele 
de autocamioane „Steagul Roșu“. 
Președintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional, Ion Măr-

Din activitatea comisiilor de femei
In cartierele raionului 1 Mai din 

Capitală se desfășoară, în aceste zile, 
adunările semestriale de dări de 
seamă ale comisiilor de femei. în 
fața gospodinelor sînt prezentate re
ferate în care sînt evidențiate re
zultatele obținute în acțiunile de 
înfrumusețare a cartierelor, în acti
vitatea culturală. De asemenea, în 
adunări sînt discutate și obiectivele

O nouă competiție internațională la București

Campionatul balcanic 
de baschet masculin

Septembrie din acest an ar putea 
fi numit, pe drept cuvînt, „luna bal
caniadelor" : la scurt timp după 
tradiționalele întîlniri interbalcanice 
de lupte și atletism, atenția amato
rilor de sport este reținută acum de 
întrecerile baschetbaliștilor, care vor 
avea loc, începînd de astăzi, în sala 
Floreasca din Capitală. Cu acest pri
lej, un redactor al ziarului nostru 
l-a solicitat pe tav. prof. Octav Di- 
mitriu, secretar al campionatelor 
balcanice de baschet, să dea unele a- 
mănunte despre desfășurarea com
petiției.

„Pe lîngă obișnuita atracție pe care 
o exercită întrecerile internaționale, 
actuala ediție (a Vl-a) a campiona
tului balcanic de baschet masculin 
prezintă un plus de interes. Conco
mitent cu lupta pentru un loc mai 
bun în ierarhia baschetului balca
nic, echipele își vor disputa și drep
tul de a participa anul viitor la 
campionatele europene de la Mos
cova. Cum reprezentativele Iugosla
viei și Bulgariei dețin „biletul“ la 
europene, pentru celelalte protago
niste : Grecia, Turcia și Romînia se 
va alcătui un clasament separat, iar 
primele două se vor califica pentru 
campionatele europene.

Cu mult interes este așteptată e- 
voluția reprezentativei olimpice a 
Iugoslaviei, vicecampioană mon
dială, ca și a reprezentativei bulga
re, deținătoare a unui loc fruntaș în 
baschetul european. Ca de obicei, la

In cîteva rînduri
© La Kiev, cu ocazia unui concurs 

al atleților sovietici au fost stabilite 
un nou record mondial și unul euro
pean la două probe neclasice. în pro
ba de ștafetă 3 x 800 m, echipa Laine, 
Dmitrieva, Skobțova a obținut timpul 
de 6T9"2/10. Echipa masculină, alcă
tuită din Ozolin, Zubkov, Savciuc, Po- 
litiko, a realizat l’22"8/10 la ștafeta 
4x200 m, întrecînd recordul european.

• Selecționata olimpică de fotbal a 
R. S. Cehoslovace și-a continuat pre
gătirile susținînd la Brno un joc de 
verificare cu reprezentativa secundă 
a R. P. Polone. Olimpicii cehoslovaci 
au învins cu scorul de 3—1 (1—1).

e în meci retur pentru Cupa cam
pionilor europeni la fotbal, echipa Li
verpool, campioana Angliei, a învins 
cu scorul de 6—1 formația islandeză 
F. C. Reykjavik. Victorioasă și în pri
mul meci, echipa engleză s-a calificat 
în optimile de finală.

O în drum spre Tokio, echipa olim
pică de baschet a Australiei s-a oprit 
la Manila, unde a susținut un meci de 
antrenament cu o selecționată filipi- 
neză. Baschetbaliștii australieni au 
obținut victoria cu scorul de 72—59 
(32—25).

• După 5 runde, în turneul candi
datelor la titlul mondial de șah pe 
primele locuri ale clasamentului se 
află Konarkowska (R. P. Polonă) și 
Eretova (R. S. Cehoslovacă) cu 3,5 
puncte și o partidă întreruptă fiecare, 
în runda a 5-a, Eretova a cîștigat la 
Gresser, Konarkowska la Teodorescu, 
Lane la Nedelkovici. 

ției austriece de pre^ă APA. El și-a 
împărtășit impresiile despre cele 
văzute în Austria, subliniind rezul
tatele pozitive alejvizitei, cate i-a- 
dat posibilitatea Să hunoască mai 
bine realizările agriculturii din țara 
gazdă.

în ultima zi a șederii sale în Aus
tria, tovarășul TțJÎhai Dalea și per
soanele care l-au însoțit au vizitat 
muzeul de artăîjâin 'îfțbna și fostul 
palat imperysW Scjiönbrunh, azi 
muzeu. Maxw^țeară și' au părăsit 
Viena plecîndîșpre patrie.

La plecare/5-pe ^aéroportul Schwe
chat, oaspețiiȚ. romîni au fost con
duși dç dr. jjihg. Karl Schleinzer, 
ministrul agriculturii și silviculturii 
al Austriei, - ing. Eduard Hartmann, 
președintele Uniunii cooperativelor 
din Austria, fost ministru al agri
culturii, precum și de funcționari 
superiori din minister.

A fost prezent, de asemenea, am
basadorul R. P. Ro..iîne la Viena, 
Mircea Ocheană, și membri ai am
basadei.

cuș, a oferit un prînz în cinstea oas
peților.

★
Marți dimineață a părăsit Capi

tala delegația U.T.M. și U.A.S.R. 
care va participa la „Forumul mon
dial de solidaritate a tineretului și 
studenților în lupta pentru elibera
re și independență națională, pen
tru pace“, ce va avea' loc la Mos
cova între 16—24 septembrie 1964. 
Delegația este condusă de Petre E- 
nache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M. (Agerpres) 

pe care comisiile de femei și le pro
pun pentru viitor. Printre acestea se 
află și sprijinirea policlinicilor teri
toriale în activitatea de întocmire a 
fișelor sanitare pentru copiii care au 
intrat anul acesta în clasa I. Adunări 
similare se țin și în celelalte cir
cumscripții, pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie.

ultimele ediții ale campionatelor, 
balcanice, întrecerile se anunță și 
acum echilibrate. După cum se știe, 
în 1959, tot la București, pentru de
partajarea în clasament s-a recurs 
la compararea coșaverajului între 
trei echipe la egalitate de puncte, 
iar la Skoplje, în 1961, au fost nece
sare prelungiri pentru stabilirea or- 
dinei în clasament.

Ca urmare a atenției sporite acor
date acestei ramuri sportive, basche
tul a cunoscut în ultimul timp, în 
țările balcanice, o largă dezvoltare, 
ceea ce a permis organizarea cu suc
ces a cîte două campionate pentru 
echipele feminine și de juniori. Ju
niorii romîni au adus țării noastre 
primul titlu balcanic, iar echipa fe
minină a ocupat locul doi la Sofia, 
după un joc pierdut în prelungiri 
cu reprezentativa Bulgariei — ac
tuala deținătoare a titlului. Este 
acum rîndul echipei noastre mascu
line să confirme revenirea la o formă 
bună, știut fiind că prin ultimele ei 
evoluții internaționale a rămas da
toare, în anumită măsură, față de 
iubitorii baschetului“.

Programul primei zile
Ora 16 : festivitatea de deschi

dere ; ora 17: R. P. Romînă A — 
R. P. Romînă B ; ora 18,30 : Gre
cia — R.S.F. Iugoslavia ; ora 20 : 
Turcia — R. P. Bulgaria.

Flacăra olimpică se apropie de Tokio. Iat-o, în fotografie, purtată de un 
sportiv prin Okinawa

I 
I

UN LAMINOR ORIGINAL jT
La institutul pentru studiul 

materialelor al Academiei de 
științe a R.S.S. Ucrainene a fost 
elaborată tehnologia producerii 
din pulberi de metal a tablei la- 
minate\și cablurilor. Aici a fost 
construit un laminor original, 
primul de acest fel în industria 
metalurgică a pulberilor.

Noul agregat are înălțimea de 
un metru și jumătate și suprafa
ța de 25 mp. Puterea motorului 
său electric este de numai 55 kW. 
Pulberile răcite de fier, cupru, 
oțel inoxidabil, wolfram, ca și di
feritele lor amestecuri, sînt trans
formate în acest laminor într-o 
panglică lată presată, încă fra
gilă care, trecînd prin cup
tor, capătă rezistență și elas
ticitate. Laminorul permite la
minarea cablurilor de orice di
mensiuni. In condiții de labora
tor a fost deja obținut un cablu 
din două metale — din aluminiu 
cu miezul de oțel. Conductibili- 
tatea electrică a acestui cablu 
este identică cu cea a cablului 
din cupru, dar noul cablu este 
mai ușor și mai rezistent, mult 
mai ieftin și inoxidabil. Tabla 
laminată produsă din pulberi de 
metal de acest laminor se remar
că printr-o mare porozitate, pu
țind fi întrebuințată ca filtru, 
purifică combustibilul lichid, u- 
leiurile și chiar aerul. Datorită 
combinării pulberilor de diferite 
metale, cablul obținut are o mare 
rezistență la acizi, impurități și 
gaze.

Cu ajutorul noului laminor se 
mai pot ștanța piese de o mare 
durabilitate pentru diferite apa
rate folosite în automatică și te- 
lemecanică, precum și pentru a- 
parate electrotehnice.

„INPUD"
La întreprinderea industrială 

„INPUD" (Industria națională de 
produse și utilaje casnice) din 
Santa Clara, provincia Las Vil
las (Cuba), au intrat recent în 
funcțiune o parte din secțiile de 
fabricație. Această întreprindere,

FOTBAL
Âzi, două meciuri 
importante

Pa stadionul „23 August" din Ca
pitală se va desfășura astăzi par
tida retur din cadrul finalei „Cupei 
balcanice' la fotbal între echipele 
Rapid București și Spartak Plovdiv. 
Jocul începe la orele 16,15. Stațiile 
noastre de radio vor transmite, în 
jurul orei 17,15, repriza a doua a 
acestui meci. Transmisia se va face 
pe programul II.

★

La Londonderry (Irlanda de nord) 
echipa Steaua București întîlnește 
tot azi, în meci retur, pentru „Cupa 
cupelor", formația Derry City. După 
cum se știe, în primul joc Steaua 
a cîștigat cu 3—0.

„Cupa olimpiadei"
Federația romînă de fotbal orga

nizează între 20 septembrie și 25 oc
tombrie „Cupa olimpiadei" pentru 
echipele de categoria A. Cele 14 
echipe au fost împărțite în două se
rii a cîte șapte. „Cupa olimpiadei" 
se va desfășura sistem turneu (nu
mai tur). Cîștigătoarele celor două 
serii vor susține la 25 octombrie fi
nala „Cupei olimpiadei". Iată pro
gramul primei etape din 20 sep
tembrie : Seria I : Dinamo București- 
Petrolul Ploiești, Farul Constanța- 
C.S.M.S. Iași, Știința Craiova-Știința 
Cluj ; Seria a II-a : Rapid București- 
Crișul Oradea, Dinamo Pitești-Mine- 
rul Baia Mare, Steagul Roșu Brașov- 
U. T. Arad.

ce ocupă o suprafață de 3U000 
metri pătrați, va produce refrige
ratoare, pompe de presiune și 
numeroase utilaje de uz casnic. 
Multe dintre acestea vor fi pro
duse pentru întîia oară în Cuba, 
întreaga construcție este realiza
tă într-un stil modern.

FOLOSIREA APELOR

REZIDUALE

Apele reziduale de la fabrica 
de celuloză și hîrtie din Kluczy 
(R. P. Polonă) nu mai sînt irosite, 
ci sînt captate într-o conductă 
specială avînd ca punct terminus 
fabrica de ciment din Wiek. A- 
colo se extrage din această apă 
o substanță folosită pentru îm
bunătățirea calității cimentului. 
In curînd se va începe construi
rea unei alte instalații pe lingă 
aceeași întreprindere, care va ex
trage din apele reziduale „mofu- 
rit-ul", material cu care se im
pregnează lemnul pentru a-l face 
ignifug. Lemnul impregnat cu 
„mofurit" va fi folosit mai ales 
în mine, pentru armarea gale
riilor.

In centrul orașului Ulan-Bator, capitala R. P. Mongole

DE PRETUTINDENI
UN BARAJ PE FLUVIUL 

PANGANI

în Tanganica, pe fluviul Pangani, 
a început construirea marelui baraj 
Nyumba Ya Mungu. Barajul este si
tuat nu departe de localitatea Moshi. 
El va permite irigarea unei mari su
prafețe arabile din regiunea fluviului 
Pangani, unde locuiește 10 la sută 
din populația țării. După dobîndirea 
independenței, guvernul Tanganioăi 
a acordat o mare atenție folosirii ape
lor. In conformitate cu prevederile 
actualului plan de dezvoltare pe 5 ani, 
are loc construirea măi multor ba
raje și centrale hidroelectrice.

In portul Rouen a tost lansat la apă primul vas francez — „Jules Verne" 
— pentru transportul gazului metan

DESCOPERIREA UNOR 
ZĂCĂMINTE DE PETROL 

ÎN BRAZILIA
Ziarul „Diarjo de Noticias“ anunță 

că specialiștii brazilieni au descoperit 
mari zăcăminte de petrol în statul 
Sergipe din estul Braziliei. Ziarul 
afirmă că, potrivit experților, rezer
vele sînt evaluate la peste 1 000 mili
oane de barili (1 baril egal cu 163,656 
litri). Un purtător de cuvînt al socie
tății de stat „Petrobras“ a confirmat 
descoperirea zăcămintelor, dar nu a 
dat amănunte.

CEASURI TRANSPARENTE
Fabrica de ceasuri din Penza 

(U.R.S.S.) a produs primele mostre de 
ceasuri „Zarea“ cu carcase transpa
rente. Carcasele sînt confecționate din 
sticlă organică, prin care se vede în
tregul mecanism. Cadranul este side
fat, iar acele aurite.

VÎNTURI Șl PLOI PUTERNICE
Deasupra unor regiuni din Mexic 

și Panama s-a abătut un uragan pu
ternic care a provooat victime ome
nești și mari pagube materiale. Ca 
urmare a ploilor torențiale și a inun
dațiilor, șase persoane au fost ucise în 
orașul Monterrey, din nordul Mexi
cului. în localitatea panameză Bocas 
del Toro, o persoană a fost ucisă și 
17 rănite. Aproximativ 100 de locuin
țe au fost distruse, Alimentele și 
medicamentele sînt trimise cu avio
nul.

TIPURI NOI DE TELEVIZOARE
Fabrica de aparate electrice, te

levizoare și aparate de radio de 
la Szekesfehervăr (R. P. Ungară) 
a început fabricarea în serie a 
mai multor aparate, printre care 
un televizor de dimensiuni mici, 
denumit „Favorit", cu 12 canale, 
circuite imprimate, unghiul de 
deviere 110^ și un ecran avînd în 
diagonală 19 cm. Un alt televizor, 
t,Horizont“, este prevăzut cu 
două difuzoare, 12 canale, are 
unghiul de deviere 1109 și un 
ecran cu diagonala de 53 cm. El 
este montat într-o carcasă mo
dernă, cu linii asimetrice.

SPECIALIȘTI 
PENTRU AGRICULTURĂ

Școala superioară de agricul
tură din Hanoi are 6 facultăți cu 
38 de catedre. Corpul didactic 
este format din 280 de persoane. 
Școala are în prezent 86 labora
toare și săli de lucrări. Ea este 
în legătură permanentă cu cîteva 
ferme de stat și sute de coopera
tive agricole de producție. Pînă 
în prezent, școala a format circa 
1100 ingineri agronomi, silvicul
tori, piscicultori. Aici studiază 
3 500 de studenți.

CU PLUTA DIN PERU 
PÎNĂ ÎN AUSTRALIA

La 9 septembrie, după ce a parcurs 
peste 16 080 de mile pe Oceanul Pa
cific, americanul William Willis, în 
vîrstă de 71 de ani, a ajuns în Aus
tralia, în apropierea orașului Brisbane. 
Willis și-a început călătoria cu pluta 
la 4 iulie 1963 îp orașul peruvian 
Callao. Prima etapă a călătoriei a fost 
Callao — insula Samoa, unde a sosit 
la 13 noiembrie anul trecut, după ce 
a parcurs 7 440 de mile. A doua etapă 
a început la 29 iunie anul acesta. In 
aceasta ultimă etapă el a fost zărit 
numai de un singur vas.

„TRANS-EUROPE EXPRESS”

Societatea națională a căilor ferate 
franceze a pus în circulație noul tren 
de lux „Trans-Europe Express“. Trenul 
este remorcat de cea mai puternică lo
comotivă electrică din lume : C. C. 
44100. Această locomotivă poate folosi 
patru feluri de curent, permițînd 
circulația pe rețelele mai multor țări, 
cu tensiuni diferite. Ea dezvoltă o vi
teză teoretică de 250 km pe pră.

O „CAPSULĂ A TIMPULUI" 
PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE

44 de obiecte vor fi introduse în
tr-o „capsulă a timpului“ care va 
servi ca mărturie a civilizației timpu
lui nostru pentru generațiile ce vor 
urma. Această capsulă din oțel inoxi
dabil, conținînd o altă capsulă din 
sticjă, va fi îngropată în incinta expo
ziției universale de la New York la 
o adîncime de 15 metri, în octom
brie 1965, cînd va fi închisă expoziția. 
Locul ei se va afla la numai trei me
tri de cea îngropată la aceeași adîn
cime în anul 1939, cu prilejul prece
dentei expoziții universale de la New 
York. Coordonatele locului în care se 
va afla capsula vor fi distribuite di
verselor biblioteci din lume și vor fi 
însoțite de un „sistem-cheie“ destinat 
să permită generațiilor care vor des
chide capsula — abia peste 5 000 de 
ani, dacă instrucțiunile vor fi respec
tate — să descifreze notele explicati
ve în engleză, în cazul că această 
limbă va fi atunci complet uitată.
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ALEGERILE GENERALE DIN ANGLIA 
vor avea ioc 

la 15 octombrie
Postul de radio Londra a transmis 

că alegerile generale din Marea Bri- 
tanie vor avea loc la 15 octombrie. 
Potrivit unui comunicat oficial, par
lamentul va fi dizolvat la 25 sep
tembrie, iar la 27 octombrie noii de- 
putați vor depune jurămîntul și vor 
alege președintele Camerei Comune
lor.

Manifestul electoral al partidului 
conservator va fi dat publicității la 
17 septembrie. Candidații la viitoa
rele alegeri vor trebui să se înscrie 
pe listele electorale pînă la 5 oc
tombrie. Campania electorală „ofi
cială“ nu va putea începe decît cu 
20 de zile înaintea datei alegerilor.

IN COMITETUL CELOR 18

Copreședinții au prezentat proiectul raportului 
pentru Adunarea Generală a 0. N. U.

GENEVA 15 (Agerpres).— La Ge
neva a avut loc marți penultima 
ședință a actualei sesiuni a Comite
tului celor 18 state pentru dezarma
re. în cadrul ședinței, cei doi co
președinți ai conferinței, Semion 
Țarapkin (U.R.S.S.) și William Fos
ter (S.U.A.), au prezentat proiectul 
raportului care urmează să fie 
înaintat celei de-a 19-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. In ra
port se arată că comitetul „nu a 
reușit să ajungă la acorduri concre
te atît în problema dezarmării ge
nerale și totale, cît și în problema 
măsurilor destinate reducerii încor
dării internaționale“. Delegații An
gliei, R. P. Polone și Canadei și-au 
expus punctul de vedere în legătură 
cu rezultatele actualei sesiuni a co
mitetului. Delegații Italiei, Nigeriei 
și Mexicului s-au ocupat în cuvîntă- 
rile lor de proiectul raportului.

Reprezentanții celor 8 state neu
tre, participante la conferință, au 
prezentat un memorandum în care 
își exprimă regretul pentru faptul 
că actuala conferință nu a ajuns la 
progrese în vederea încetării totale 
a experiențelor nucleare. După ce 
subliniază însemnătatea Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în trei 
medii autorii memorandumului in
vită „puterile nucleare să ia ime
diat măsurile necesare pentru inter
zicerea tuturor experiențelor nu
cleare și pentru încetarea acestor 
experiențe“.

Cuvintarea reprezentantului 
R. P. Romine

Vasile Dumitrescu, șeful delega
ției R. P. Romîne, a subliniat că 
multe din delegațiile membre ale 
comitetului au depus eforturi pen

COMENTARIUL ZILEI

PROBLEME VALUTARE
După sesiunea anuală a Fondului monetar internațional

7 și 11 septembrie, la 
avut loc adunarea anua-

între 
Tokio a 
lă a Fondului monetar interna
țional (F.M.I.) și a Băncii inter
naționale pentru reconstrucție și 
dezvoltare (B.I.R.D.). Sesiunea, la 
care au luat parte miniștrii de fi
nanțe și guvernatorii băncilor cen
trale din țările membre ale F.M.I. 
și B.I.R.D., a dezbătut o serie de 
probleme importante legate de difi
cultățile ivite în funcționarea siste
mului bănesc internațional, creat cu 
20 de ani în urmă, la Bretton Woods 
(S.U.A.) *).

*) în 1944, cu prilejul conferinței 
valutare Internaționale de la Bretton 
Woods au fost create F.M.I. ți B.I.R.D., 
ca Instituții financiare Internaționale 
de sprijinire a țărilor ce au suferit de 
pe urma celui de-al doilea război 
mondial, de stimulare a creșterii pro
ducției țărilor În curs de dezvoltare 
etc.

în centrul discuțiilor purtate la 
actuala sesiune s-a aflat problema 
lichidității internaționale, adică a 
posibilității de care dispune fiecare 
stat de a-și acoperi cu rezervele de 
aur și valută angajamentele sale 
externe. în ultimii ani s-a putut 
observa că sporirea resurselor de 
aur și valută ale statelor membre 
a rămas în urmă față de crește
rea producției și a operațiunilor de 
comerț exterior. De aceea, pe piața 
mondială capitalistă se resimte tot 
mai mult lipsa mijloacelor de pflată, 
menite să servească circulația măr
furilor. Dacă în 1937 rezervele de 
aur și valutare ale țărilor capitalis
te depășeau valoarea totală a impor
tului lor anual cu 16 la sută, la sfîr- 
șitul anului 1963 ele nu mai acope
reau nici jumătate din această va
loare.

La această situație au contribuit 
atît creșterea foarte lentă a stocu
rilor mondiale de aur, cît și tezau-

Corpul electoral britanic cuprinde 
circa 36 milioane de înscriși, care 
vor alege 630 de deputați ai Came
rei Comunelor, pe baza unui singur 
tur de scrutin și a principiului ma
jorității simple.

Statistica ultimelor alegeri din 
1959 arată că partidul conservator 
a obținut 49,4 la sută din numărul 
voturilor, dispunînd în Camera Co
munelor de 365 de locuri, în timp ce 
partidului laburist, care a obținut 
doar cu 7 procente mai puține vo
turi decît conservatorii, i-au revenit 
258 de locuri în Camera Comunelor.

tru a desprinde unele soluții reci
proc acceptabile atît în problema 
cheie a dezarmării generale și to
tale — înlăturarea primejdiei nu
cleare — cît și pentru adoptarea 
unor măsuri colaterale de natură să 
promoveze crearea unui climat de 
înțelegere reciprocă. El a arătat tot
odată că participanții la conferință 
sînt pe punctul de a se despărți 
încă o dată fără a putea consemna 
vreun rezultat concret de natură să 
facă să progreseze tratativele. După 
ce a reafirmat poziția R. P. Romîne 
în problemele aflate în discuția co
mitetului, vorbitorul a arătat că de
legația romînă a căutat să contri
buie la promovarea unei atmosfere 
de lucru prielnică desfășurării unor 
negocieri rodnice, atmosferă care — 
o constatăm cu satisfacție — a ca
racterizat și această sesiune a con
ferinței comitetului. Referindu-se 
la diferite inițiative luate în comi
tet, reprezentantul romîn a decla
rat că aceasta constituie o dovadă 
în plus că există încă posibilități de 
a se găsi soluții în multe privințe 
pentru problemele incontestabil 
foarte grele și punți de apropiere a 
pozițiilor foarte distante. După ce 
s-a referit la raportul pe care co
mitetul îl va prezenta Adunării Ge
nerale O.N.U., V. Dumitrescu a 
subliniat necesitatea stringentă ca 
toate statele — și în această privință 
o răspundere deosebită incumbă 
marilor puteri — să se abțină de la 
orice acțiune de natură să compli
ce și mai mult, dacă nu să 
compromită, rezolvarea problemelor 
dezarmării. El a relevat că în pri
mul rînd va trebui să se renunțe 
la orice tentativă de soluționare a 
problemelor internaționale cu aju
torul forței, probleme care nu pot 
fi rezolvate decît pe calea negocie
rilor, ținîndu-se seama de egalita
tea suverană a tuturor statelor.

de către 
parlicu-

rizarea crescîndă a aurului 
societăți, firme și persoane 
lare. La sfîrșitul anului 1963, valoa
rea totală a aurului tezaurizat se 
ridica la 16,5 miliarde de dolari, 
ceea ce echivalează cu aproximativ 
rezervele de aur ale tuturor țărilor Anglia). Fără a propune un plan 
din Europa occidentală continenta
lă. De asemenea, trebuie avut în 
vedere că rezervele de aur aflate la 
dispoziția țărilor din Occident sînt 
repartizate neuniform. Situația este, 
în sfîrșit, agravată și de deficitele 
pe care multe state occidentale le 
înregistrează în balanțele lor de 
plăți, datorită mai ales migrărilor 
de capitaluri între țări și unor chel
tuieli considerabile neproductive, 
îndeosebi cu caracter militar.

Problemele lichidității internațio
nale ridică asemenea obstacole în 
calea schimburilor, încît ziarul fran
cez „Le Monde“ punea întrebarea : 
„sistemul monetar internațional ac
tual, bazat în mod esențial pe aur șl 
o deviză internațională — dolarul a- 
merican — este oare în stare să 
furnizeze în continuare mijloacele 
de plată unei lumi a cărei dezvol
tare este din ce în ce mai tributară 
schimburilor

Față de această punere a proble
mei, în cursul sesiunii de la Tokio 
părerile au fost împărțite. Reginald 
Maudling, ministrul de finanțe al 
Angliei, a apărat sistemul monetar 
actual, susținînd că el „a trecut pro
ba timpului", că „nu el este sursa 
inflației' și că, deci, „trebuie păs
trat pentru a nu frîna artificial ex
pansiunea dorită a economiei mon
diale“. Reprezentantul englez s-a 
pronunțat pentru sporirea cu 25 la 
sută a cotelor-părți ale fondului mo
netar cu perspectiva unei suplimen
tări ulterioare.

Ministrul de finanțe francez, V. 
Giscard d’Estalng, dimpotrivă, a

PREMIERUL R.Ä.U.
A SOSIT LA MOSCOVA

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Unite, Aly Sabry, a sosit la 15 sep
tembrie la Moscova într-o vizită ofi
cială. în cursul zilei de marți, pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Unite, Aly Sabry, a avut o întreve
dere cu N. S. Hrușcîov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
El a fost apoi primit de Anastas 
Mikoian, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Budapesta

Comunicat comun 
ungaro-iugoslav

BUDAPESTA 15 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei delegației de partid 
și guvernamèntale a R.S.F. Iugosla
via în R. P. Ungară, marți a fost 
semnată la Budapesta o declarație 
comună.

în cursul aceleiași zile, în Palatul 
sporturilor a avut loc un miting al 
oamenilor muncii consacrat priete
niei ungaro-iugoslave. La miting au 
luat cuvîntul I. B. Tito și J. Kădăr.

Stara Zagora

Miting cu prilejul vizitei 
delegației R. D. Germane

SOFIA 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei în R. P. Bulgaria a de
legației' de partid și guvernamentale 
a R, D. Germane, marți a avut loc 
un miting în fața uzinei de îngră
șăminte chimice din apropierea 
orașului Stara Zagora, la care au 
luat cuvîntul W. Ulbricht și Todor 
Jivkov.

Lucrările conferinjei 
Pugwash

KARLOVY-VARY 15 (Agerpres).
— Lucrările conferinței Pugwash 
continuă. La o conferință de presă
— anunță C.T.K. — profesorul en
glez C. F. Powell, laureat al Pre
miului Nobel, a declarat ziariștilor 
că prima grupă tematică a exami
nat probleme legate de încheierea 
unui pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și cele membre ale 
Tratatului de la Varșovia. în cea 
de-a doua grupă, tema principală a 
constituit-o interzicerea răspîndirii 
armei nucleare. Acad, sovietic Mil- 
lionșcikov a informat pe ziariști 
despre lucrările comisiei științifice 
permanente sovieto-americane pen
tru dezarmare. Această comisie e- 
xaminează, de asemenea, probleme
le folosirii energiei atomice pentru 
transformarea apelor mării în apă 
potabilă.

criticat sistemul monetar interna
țional în vigoare. El i-a reproșat că 
nu a fost în stare să neutralizeze in
flația în țările avînd excedente de 
devize și a favorizat țările posesoa
re de monedă de rezervă (S.U.A. și 

detaliat, reprezentantul francez a 
sugerat crearea unui nou instrument 
monetar internațional avînd în cen
tru aurul și care în perspectivă nu 
ar mai fi legat de dolar sau altă va
lută. Totodată, reprezentantul fran
cez a apreciat că o nouă sporire a 
contribuției la F.M.I. „nu răspunde 
unei nevoi evidente și urgente“.

Explicînd fondul poziției franceze, 
ziarul „Le Monde“ a arătat că ea 
se datorește schimbărilor interve
nite în ultimii ani în raportul de 
forțe pe plan economic și financiar 
dintre principalele puteri occidenta
le, în cadrul cărora „Franța a deve
nit un creditor al Statelor Unite“ și 
ca atare „ea încearcă să dispute a- 
mericanilor supremația pe care o de
țineau în domeniul monetar“.

Teza franceză a fost împărtășită 
de partenerii ei din Piața comună, 
îndeosebi de R.F.G., Belgia și Olan
da, care — după cum scrie cores
pondentul agenției France Presse — 
consideră că rolul ce revine celor 
„șase" în instituțiile create la Bret
ton Woods nu este pe măsura pon
derii lor economice și financiare ac
tuale. într-adevăr, în cadrul orga
nismelor financiare menționate, 
drepturile de vot ale fiecărui stat 
sînt proporționale cu.piărimea con
tribuției sale finanțare. Or, ac
tualmente, Franța dispune de 4 la 
sută din voturi, în timp ce Anglia 
— de 11 la sută și S.U.A. — 26 la 
sută. Cei „șase“ dispun global 
de 15 la șută din voturi. Der în pre
zent ceL „șase“ dispun de rezerve 
în aur și devize de peste 20 mi
liarde dolari, în timp ce S.U.A. șl

Guvernul Ciprului a hotă rit

Suprimarea măsurilor restrictive
1 f ■

privind aprovizionarea cu alimente a regiunilor 
locuite de cîprioții turci

NICOSIA 15 (Agerjifes). — Pre
ședintele Makarios a. făcut o decla
rație marți dimineață la 'Nicosia în 
care a anunțat că guvernul Cipru
lui a luat hotărîrea să suprime toate 
măsurile restrictive privind aprovi
zionarea cu alimente a regiunilor lo
cuite de ciprioții turci. Guvernul 
Ciprului, a subliniat Makarios, nu 
are nici o intenție să oprime pe ci
prioții turci privîndu-i de alimen
tele necesare, ci numai să împiedice 
crearea de stocuri care eventual ar 
putea fi puse la îndemîna unor or
ganizații teroriste. în cursul acele
iași zile, reprezentantul personal al 
secretarùlui general al O.N.U. în 
Cipru, Galo Piaza, a anunțat că 
„restricțiile economice aplicate ci- 
prioților turci au fost ridicate". Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe al Turciei a apreciat po
zitiv știrea ridicării acestor res
tricții.

Astăzi urmează să se întru
nească la New York Consiliul de 
Securitate pentru a lua în dezba
tere cererea privind reînnoirea 
mjandatului de staționare în Cipru 
a torțelor O.N.U., a cărui dată ex
piră Ia 26 septembrie. Agenția 
Reuter anunță :

Prelungirea cu încă trei luni a sta
ționării trupelor O.N.U. în Cipru a 
fost propusă săptămîna trecută de 
secretarul general U Thant într-un 
raport adresat Consiliului de Secu
ritate. Observatorii locali consideră 
că propunerea lui U Thant va fi ac

Anglia posedă circa 17 miliarde 
dolari. După cum scriu ziarele oc
cidentale, cei „șase“ nu se pot îm
păca cu situația creată și de aceea 
vor acționa pentru modificarea ac
tualului sistem. între altele, partea 
franceză sugerează organizarea u- 
nui sistem de supraveghere multi
laterală, care ar fi destinat să anule
ze avantajele ce decurg în prezent 
pentru dolar și liră din normele în 
vigoare. Comentînd această propu
nere, ziarul „New York Times“ ară
ta că „dacă francezii obțin cîștig de 
cauză, în loc să se întărească legă
turile financiare, acest mod de a 
acționa va încuraja noi divizări“.

Față de aceste poziții, comentato
rii sesiunii sînt de părere că „ne
gocierile între, marile puteri indus
triale se voi- prelungi încă multă 
vreme de aci înainte“ („Les Echos“).

Nici la sesiunea F.M.I. n-au putut 
fi ocolite problemele serioase ce iz
vorăsc din discrepanța dintre statele 
industrializate din Occident și cele 
în curs de dezvoltare atît în dome
niul economic, cît și financiar. Este 
pozitiv faptul că și la această sesi
une s-a recunoscut necesitatea de a 
se sprijini țările în curs de dezvol
tare în rezolvarea problemelor lor 
acute. Directorul generai al F.M.I., 
Schweitzer, a arătat că în acest an 
F.M.I. și B.I.R.D, își vor intensifica 
activitatea „în vederea înlesnirii a- 
cordării de credjte pentru compen
sarea.diminuării bruște a exporturi
lor țărilor în cùrs de dezvoltare și a 
mijloacelor menite sa ușureze povara 
datoriilor lor externe“. Din partea 
țărilor în curs de dezvoltare s-a sub- 
liniat necesitatea ca eventualele 
împrumuturi să slujească scopurilor 
dezvoltării lor economice și ca rela
țiile dintre marile puteri industria
le și ele să se bazeze pe respectarea 
egalității în drepturi, a independen
ței și suveranității naționale.

Adunarea de la Tokio a decis în 
principiu o sporire cu 25 la sută a 
cotelor-părți ale F.M.I., ceea ce ar 
mări resursele acestui organism de 
la 15,6 la circa 20 miliarde de do
lari. Dar, apreciază France Presse, 
„dezbaterea pentru stabilirea moda
lităților 
cursul 
ani“.

de sporire va continua în 
următoarelor luni și chiar 

Conf. unlv. Dan GRINDEA I

ceptată de cei 11 membri ai Consi
liului de Securitate. Pînă acum se 
cunoaște poziția favorabilă pentru 
menținerea în continuare a forțelor 
O.N.U. în Cipru a următoarelor sta
te : Cipru, Grecia, Turcia și Marea 
Britanie. într-o declarație făcută zia
riștilor, secretarul general al O.N.U.,' 
U Thant, a spus că retragerea forțe
lor O.N.U. din Cipru în momentul de 
față ar putea provoca un „dezastru".

★
Comandantul forței O.N.U. din Ci

pru, geperalul Thymaia, a avut luni 
o întrevedere cu vicepreședintele Ci
prului, Kuciuk, în legătură cu pro
blema aprovizionării ciprioților turci 
din regiunea Kokkina. La întreve
dere a fost prezent, de asemenea, 
grupul de miniștri ciprioți turci, 
care din decembrie 1962 n-a mai 
participat la ședințele guvernului ci
priot.

★

NICOSIA 15 (Agerpres). — Luni, 
guvernul cipriot a adresat un pro
test Turciei în legătură cu „recenta 
violare a apelor teritoriale și a spa
țiului aerian cipriot de către nave și 
avioane turcești“, s-a anunțat oficial 
la Nicosia. în nota guvernului ci
priot se spune că „în ultimele săp
tămâni, actele de violare au devenit 
aproape zilnice și sînt contrare spi
ritului rezoluției Consiliului de 
Securitate din 9 august, care cere în
cetarea tuturor operațiunilor care 
duc la încordarea situației din Ci
pru".

Zanzibar.
împotriva amestecului străin in

Congo

DJAKARTA. O gală de filme docu
mentare romînești, urmată de un 
cocteil, a fost oferită de ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, V. Gîndilă. 
Au participat Rumambi și Oei Tjoe 
Tat, miniștri, prof. dr. Sarwono, pre
ședintele Consiliului de științe din In
donezia, membri ai parlamentului, oa
meni de știință și artă, ziariști, șefi ai 
unor misiuni diplomatice. Gala de fil
me și cocteilul s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

VIENA. La cea de-a VIII-a Con
ferință generală a Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică, pre
ședinte al Conferinței a fost ales 
ambasadorul Olandei, H. F. Eschau- 
zier. Reprezentantul R. P. Romîne, 
acad. prof. Horia Hulubei, a fost ales 
președinte al Comisiei pentru proble
me de program și buget, la propu
nerea delegației R.S.F. Iugoslavia. 
Conferința generală a aprobat în una
nimitate primirea în A.I.E.A. a Ke- 
nyei, Republicii Malgașe, Kuweitului 
și Ciprului.

ATENA. Cu prilejul Zilei R. P. Ro
mîne la Tîrgul internațional din Sa
lonic, ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, și directorul 
pavilionului romîn, Nicolae Vrabie, 
au oferit o recepție la care au partici
pat Elest Tsopelas, secretar general 
în Ministerul Greciei de nord, N 
Cournavos, prefectul Salonicului, pre
cum și alte persoane oficiale, oameni 
de afaceri, ziariști. După vizitarea ex
poziției oaspeții au făcut aprecieri elo
gioase asupra dezvoltării economiei 
țării noastre și în special a industriei 
grele.

SAN MARINO. Rezultatele alegeri
lor parlamentare de duminică din 
Republica San Marino arată că parti
dul democrat-creștin a obținut 5 939 
voturi (29 locuri în parlament). Pe 
locurile următoare s-au situat : parti
dul comunist 3 058 voturi (14 locuri), 
social-democrații 2 051 voturi (10 
locuri), socialiștii 1 354 voturi (6 
locuri) și partidul recent creat „Miș
carea pentru apărarea libertăților 
fundamentale“ cu 281 voturi (un loc).

LEOPOLDVILLE. Agenția United 
Press International relatează că uni-

DUPA LICHIDAREA TENTATIVEI
DE LOVITURĂ DE STAT A LUI LAM VAN PHAT

Situația de la Saigon 
nu s-a limpezit
e Memoriul generalilor o Con
ferința dintre Khanh și amba
sadorul S.U.A. a Rusk cere li- 
derilor sud-vietnamezi să de
clare un moratoriu asupra di
ferendelor dintre ei » Avioane

zboară deasupra capitalei

SAIGON 15 (Agerpres). — Genera
lul Khanh, relatează agenția A.P., 
a fost nevoit să facă un adevărat 
„tur de forță“ în cursul zilei de 
luni. însoțit de generalul maior 
Duong Van Minh, el a avut o confe
rință în localitatea balneară Saint 
Jaques, lîngă Saigon, cu ambasado
rul american, generalul Maxwell 
Taylor. După aceea, Khanh s-a gră
bit spre aeroportul militar de la 
Saigon, unde a improvizat o „con
ferință de presă“ în prezența celor, 
opt generali, comandanți de aviație, 
marină și ai forțelor terestre. După 
citirea declarației, Khanh a refuzat 
să răspundă la vreo întrebare și a 
plecat grăbit spre mașina care l-a 
dus la Saint Jaques, unde a avut 
convorbiri confidențiale cu genera
lii „care au salvat guvernul de la 
prăbușire“.

„Cadrilul generalilor“ continuă
Unele știri, transmise din Saigon 

afirirJă că după eșecul noii lovituri 
de stat militare inițiate la 13 sep
tembrie, sub conducerea generalului 
Lam Van Iihat, lucrurile ar fi 
revenit la normal în Vietnamul de 
sud. Primul ministru, generalul 
Nguyen Khanh, împotriva căruia au 
fost îndreptate atît amintita lovitu
ră de stat cît și puternicele demons
trații ale studenților și budiștilor 
desfășurate în zilele precedente, a 
ținut la 14 septembrie o conferință 
de presă în care a declarat : „Astăzi 
situația s-a clarificat“. El se referea, 
explică agenția U.P.I,, la „acordul de 
pace încheiat încă în dimineața zilei 
de 13 septembrie între generalul re
bel și forțele care au rămas leale 
guvernului, acord în realizarea că
ruia ofițeri și diplomați americani 
au jucat un important rol de cu
lise".

Aceeași agenție adaugă însă ime
diat : „Dar observatori din Saigon 
sînt de părere că situația este de
parte de a fi clară". U.P.I. semna
lează că de la conferința de presă a 
lui Nguyen Khanh a lipsit generalul 
Duong Van Duc. Spre sfîrșitul zilei 
de 14 septembrie, generalul Khanh 
se afla încă în discuții secrete cu 
cîțiva dintre ofițerii săi mai tineri.

Agenția France Presse a transmis 
o altă relatare semnificativă pentru 
starea de spirit care domnea la 14 
septembrie în rîndurile generalilor 
sud-vietnamezi. Relatarea se referă

tăți ale armatei guvernamentale con
goleze, încadrate cu mercenari albi, 
au încercat, fără succes, să recuce
rească localitatea Lisala, deținută de 
insurgenți. Atacul unităților guverna
mentale a fost respins, înregistrîn- 
du-se pierderi de ambele părți.

BOGOTA. 54 de deputați, printre 
care și deputați ai partidului de gu- 
vernămînt, au adresat guvernului co
lumbian o scrisoare în care îi cer să 
stabilească relații diplomatice cu toate 
țările socialiste.

NEW YORK. La baza aeriană a- 
mericană de la Vandenberg (statul 
California) a fost lansat luni, cu aju
torul unei rachete de tipul „Thor-A- 
gena", un nou satelit care a fost pla
sat pe o orbită polară. Amănunte 
asupra lansării și obiectivelor urmărite 
nu au fost comunicate.

Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea

Biroul de informații al țării noasfro din cadrul Tîrgului internațional 
de la Brno

Agenția U.P.I. relatează că opt 
generali s-au prezentat la primul 
ministru, cerîndu-i să majoreze sa
lariile ofițerilor. Grupul de generali 
a prezentat, totodată, un memoriu 
primului ministru, amenințînd că 
dacă cererile lor nu vor fi satisfă
cute, „în două luni va avea loc o 
nouă lovitură de stat“. Memoriul 
prevede demiterea și pedepsirea 
„ofițerilor corupți“ și ca aceștia să 
nu fie apoi încadrați în forțele de 
siguranță sau în reprezentanțe di
plomatice, cum s-a întîmplat în u- 
nele cazuri săptămîna trecută. Tot
odată, în memorandum se cere de
miterea „persoanelor civile care au 
rămas în posturi înalte după lovi
tura de stat din noiembrie 1963“ și 
„pedepsirea profitorilor“.

★
Pentru a preîntîmpina incidente

le, care pot izbucni în orice moment, 
transmite agenția A.P., „avioane 
continuă să zboare amenințător dea
supra Saigonului și supraveghează 
toate drumurile spre oraș“.

Luni, secretarul de stat Dean Rusk 
a rostit ö cuvîntare în care a spus că 
„Statele Unite au apelat la liderii 
din Vietnamul de sud, cerîndu-le să 
declare un moratoriu asupra dife
rendelor dintre ei și să-și unească 
eforturile pentru a salva țara“.

tot la o conferință de presă, orga
nizată la comandamentul forțelor 
aeriene. Oratorul principal a fost de 
astă dată generalul Nguyen Cao Ky, 
comandantul forțelor aeriene, care 
în cursul evenimentelor din ajun ră
măsese leal guvernului. Și Ky a afir
mat că „situația la Saigon a redeve
nit normală“, după care a dat citire 
unei declarații de lealitate față de 
guvern, semnată de generalii pre- 
zenți la conferința de presă.

Dar la sfîrșitul conferinței de pre
să a luat cuvîntul, tot în numele 
generalilor prezenți, generalul Ngu
yen Chanh Thi. El s-a pronunțat, 
după cum relatează A.F.P., împotri
va „elementelor rele“ care, potrivit 
lui, există încă în guvern, armată, 
administrație și in sectorul comer
cial și a cerut impunerea de sanc
țiuni severe împotriva lor. „El, con
tinuă A..F.P., a dat asigurări că po
porul este nemulțumit, nenorocit, 
din cauza acestor elemente și a de
clarat că prima misiune urgentă a 
guvernului în următoarele două luni 
va fi să depășească această situație, 
altfel armata va trebui să declanșeze 
o nouă lovitură de stat".

Aceste declarații puțin liniștitoare 
în ce privește lealitatea față de gu
vernul condus de Nguyen Khanh, 
par a arăta că la Saigon „cadrilul 
generalilor“, despre care vorbea „New 
York Times“ în ziua declanșării ul
timei lovituri de stat, în fapt con
tinuă.

A. C.

spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
oficial amînarea zborului vehiculului 
spațial „Gemini“, avînd la bord doi 
cosmonăuți, pînă în primul trimestru 
din 1965.

VARȘOVIA. Un grup de oamem 
de știință francezi, care s-a aflat în 
vizită în R. P. Polonă, a fost primit 
de E. Szyr, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone. în 
încheierea vizitei anunță P.A.P. — a 
fost semnat un protocol preliminar 
care prevede lărgirea colaborării din
tre oamenii de știință din cele două 
țări în efectuarea de cercetări în do
meniul electronicii, electrotehnicii, 
chimiei, petrolului și industriei căr
bunelui.

PRAGA. Guvernele R. S. Cehoslova
ce și Republicii Cipru au hotărît să ri
dice reprezentanțele lor diplomatice 
din Praga și Nicosia la rang de am
basadă.
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