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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Tineretul patriei noastre, alături de toii oamenii muncii, a primit 
cu bucurie fi entuziasm Hotărîrea Partidului și Guvernului privind 
majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor 
cote ale imDozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de salarii^ in 
iunctie de care se acordă alocația de stat pentru copii. Aplicarea măsu
rilor hotărite va avea ca rezultat creșterea veniturilor salariaților cu 
circa 400 milioane lei în anul 1064 și cu 3,8 miliarde lei în 1065, la 
nivelai unui an întreg sporul de venituri fiind de 6,8 miliarde lei. A- 
ceastă hotărîre, făcînd parte din șirul de măsuri luate de partidul și 
statul nostru pentru creșterea neîntreruptă a nivelului de trai al oame
nilor muncii, pe baza rezultatelor obținute în dezvoltarea impetuoasă 
a economiei noastre naționale, mobilizează și mai puternic milioanele 
de oameni din patria noastră să obțină noi succese în înfăptuirea 
sarcinilor de plan în toate domeniile, creșterea continuă a productivi
tății muncii, reducerea prețului de cost și realizarea unor produse de 
înalt nivel calitativ — cale sigură pentru îniăptuirea politicii Partidului 
și a Guvernului de dezvoltare a economiei naționale, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și cultural, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste»

^Scînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Un rezultat al hărniciei
poporului

Am citit și eu cu bucurie ca și tovarășii mei de muncă 
Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la majorarea 
salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea unor 
cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de 
salarii în funcție de care se acordă alocațiile de stat pentru 
copii.

Aceste măsuri ale partidului și guvernului, care vor duce 
la creșterea nivelului dc trai al tuturor categoriilor de sala- 
riațij sînt un rezultat al succeselor obținute în dezvoltarea 
întregii economii naționale, în creșterea productivității 
muncii, un rezultat al muncii harnice a întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.

Colectivul Fabricii de mobilă „23 August" din Tg. Mureș, 
îndeplinindu-și și depășindu-și planul în fiecare lună la toți 
indicatorii și-a adus și își va aduce contribuția la înfăptuirea 
sarcinilor trasate prin Hotărîrea partidului și guvernului, 
întîmpinînd cu noi succese cea de a 20-a aniversare a elibe
rării patriei noastre.

în primele 5 luni ale anului, de pildă, colectivul întreprin
derii noastre, a realizat, prin reducerea prețului de cost eco
nomii suplimentare de peste un milion lei, iar productivita
tea muncii a crescut peste prevederile planului cu 2,93 la 
sută.

In secția de mobilă fină, unde lucrez, tinerii participă cu 
entuziasm la întrecerea socialistă. Toți cei 82 utemiști din 
organizația noastră U.T.M. au frecventat cursurile de ridi
care a calificării. Ca urmare, nici un tînăr nu lucrează acum 
sub normă, iar calitatea produselor pe care le execută cores
punde unor înalte exigențe. Zeci de tineri din secție sînt 
evidențiați în întrecerea socialistă. Tineri ca Buia Emil, ino
vator, Bardacz Vilmoș care lucrează acum la o inovație și 
mulți alții își aduc contribuția la perfecționarea producției, 
la ridicarea productivității muncii la locul lor de muncă.

în întreaga întreprindere peste 280 de. tineri au fost în 
ultima lună evidențiați în întrecerea socialistă. Hotărîrea 
partidului și guvernului ne este un nou imbold în muncă 
pentru a întîmpina ou noi succesfe marea sărbătoare a po
porului nostru — 23 August.

Ca pretutindeni în 
din Capita! 
Central al i
Consiliului

rec

Rond;

Muncitor
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Cu planul semestrial
îndeplinit

Printre cele 60 de 
întreprinderi indus
triale din regiunea 
Ploiești, care au a- 
nunțat pînă acum în
deplinirea planului 
semestrial se numără 
și unitățile industriei 
textile, care în pre
zent produc de 4,2 ori 
mai multe țesături și 
de 7,3 ori mai multe 
confecții decît în 
1950.

Ca urmare a spori
rii indicilor de utili
zare a războaielor de 
țesut, a creșterii pro
ductivității muncii cu 
peste 3, la sută față 
de cea planificată și 
a reducerii consumu
rilor ^specifice de ma
terii prime, texțifiștii 
au realizat în prima 
jumătate a anului e- 
conomii suplimentare 
în valoare de circa

trei milioane lei. în 
același timp au fost 
puse în fabricație a- 
proape 30 de noi sor
timente iar producția 
de țesături, calitatea,t 
I a sporit cu 2. la 
sută față de cea pre
văzută, indeplinindu- 
se astfel, angajamen
tul luat în cinstea zi
lei de 23 August.

Minerii din exploa
tările carbonifere, de 
minereuri și saline a- 
parținînd Ministeru
lui Minelor și Ener
giei Electrice și-au 
îndeplinit sarcinile 
de producție ,pe pri
mul semestru din a- 
cest an cu, 6 zile mai 
devreme.

Cantitatea totală de 
cărbune extras în a- 
ceastă perioadă este 
aproape de două ori 
mai mare decît cea

din 1938, iar de mi
nereuri de fier de G 
ori.; Minerii din in
dustria cărbunelui au 
obținut economii su
plimentare la prețul 
de cost în valoare de 
peste 10 milioane lei.

Succesele obținute 
de, oamenii muncii

■ din industria minieră . 
sînt rezultatul unei 
mai bune valorificări 
a resurselor minerale 
ale țării.

Furnaliștii de la U- 
zinele siderurgice 
„Victoria" din Călan 
au elaborat joi ulti
mele tone de fontă 
din prevederile pla
nului de producție 
.pentru primul se
mestru al anului.

Ca urmare a între
cerii socialiste desfă
șurate în cinstea ce
lei de-a XX-a

versări a Eliberării 
patriei, furnaliștii au 
obținut anul acesta 
cei mai înalți indici 
de utilizare a agre
gatelor cunoscuți la 
această uzină. Astfel, 
în primele 5 luni ale 
anului s-a realizat în 
medie zilnic pe fie
care -m c volum util 
de furnal, cu 405 kg 
de fontă mai mult 
față de realizările din 
1959, anul, premergă
tor șesenalului. Spo
rirea intensității de 
topire a fontei, ridi
carea randamentului 
termic al cauperelor 
și alte îmbunătățiri 
aduse procesului teh
nologic au permis ca 
o dată cu creșterea 
producției de fontă 
să fie redus simțitor 
și consumul specific.

TEKEZER IULIU
al comitetului organizației
U.T.M. nr. 1, din secția de 

mobilă

membru
de bază 
mobilă fină — Fabrica de

„23 August" Tg. Mureș

(Agerpres)

A ÎNCEPUT secerișul
INSTANTANEE DIN G. A S.

■e sini o

regiunea 
intrat în

carea pem 
bunăstării noastr

șef 
taj 
micromotoare, Uzi
na „Electromotor"-

Timișoara

de de;

Vom da produse mai multe
de tot

„Am citit cu deo
sebită satisfacție și 
bucurie recenta Ho
tărîre a C.C. al 
P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri al 
R.P.R. Hotărîrea 
constituie, o nouă 
mărturie a grijii pe 
care partidul nostru 
o acordă îmbunătă
țirii continue a ni
velului de trai al 
oamenilor muncii.

Noua Hotărîre m-a 
bucurat foarte mult. 
Este vorba doar și 
de creșterea simți
toare a veniturilor 
mele. îmi dau sea
ma că majorarea 
salariilor a fost po
sibilă numai dato
rită realizărilor im
portante obținute 
de colectivele de 
muncă din toate u- 
nitățile economice 
privind creșterea 
producției și pro
ductivității muncii, 
reducerea prețului 
de cost și îmbună
tățirea permanentă

a calității pr 
lor. Hotărîre; 
dului și guve 
constituie 
noi un nou i 
de a obține rezi 
te tot mai bun 
muncă. Alături 
alti 11 m

rului de 

solicitate
părători. Și d 
ca noastră depind 
calitatea acestor 
produse. Iată de ce 
vom acorda de a- 
cum înainte o și 
mai mare atenție 
respectării cu stric
tețe a procesului 
tehnologic de care 
depinde în cea mai 
mare măsură cali
tatea acestui pro
dus larg solicitat de 
cumpărători. Or^a- 
nizîndu-ne mai bine

NICOLAE 
NICOLAL 

de echipă mon
ta sectorul 20

CRONICA

Muncim mai bine, 
trăim mai bine !

I a înfăptuirii con- 
ticii științifice, rea- 
’izi nostru, ele con- 

ncă o dovadă a trăiniciei 
mei socialiste a țării noas- 

Așa după cum se arată în. 
ta Hotărîre aceste măsuri de 
re a veniturilor tuturor cute
lor de salariați au fost posi

bile datorită politicii înțelepte a 
artidului de industrializare so- 
alistă a țării, de dezvoltare a a- 
riculturii socialiste. Faptul că an 
’ an au fost îndeplinite și depu
te sarcinile de plan, că s-au ob- 
nut însemnate economii prin 

reducerea prețului de cost a creat 
rondiții pentru un trăi' mai bun, 
pentru o viață mai îmbelșugată.

Eu sînt secretarul organizației 
bază II.T.M. din schimbul IU 

secției filatură! în schimbul din 
e fac parte lucrează încă 4.2 de 
eri. A doua zi~ după ce 'prin 

radio am luat cunoștință de Ho- 
tărire am citit-o cu toții la locul 
de muncă. Cu multă înțelepciune 
și dreptate partidul ne arată că

guvernului e încă un imbold pen
tru ca activitatea noastră viitoare 
să fie mai spornică, ca din între
prinderea noastră să pornească 

consumatori țesături mai 
e și de calitate superioară.

MARIA VAIDEANU 
secretarul organizației 

de bază U.T.M. 
schimbul III — filatură 

întreprinderea textilă 
Dacia11

Gospodăriile agricole de stat 
și-au îmbogățit necontenit expe
riența în ceea ce privește agro
tehnica griului, prin folosirea 
soiurilor de mare productivitate, 
utilizarea judicioasă a îngrășă
mintelor și aplicarea unei agro
tehnici diferențiate. Acum a 
ceput strîngerea roadelor. Pe

renurile G.A.S. din 
București combinele au 
lanuri și recoltează orzul și griul.

Conducerile gospodăriilor au 
întocmit dinx vreme un plan ope
rativ, care cuprinde graficul de 
desfășurare a lucrărilor de recol
tare, de la balotarea și transporta
rea paielor, la fertilizare și ară

turi, stabilindu-se sarcini pentru 
fiecare brigadă în parte.

înainte de începerea secerișului, 
conducerea G.A.S. Vitănești (di
rector, inginerul Sandu Paul) a 
verificat cu atenție gradul de 
umiditate a griului pe fiecare solă. 
Rezultatul este bun, recoltatul 
poate începe. De îndată, combi
nele conduse de mecanizatorii Ni- 
colae Andrei, Dumitru Vintilă, 
Stan Radulescu și alții au intrat 
în lanul de grîu, care se întinde 
pe 1500 de hectare (foto I).

în aceeași zi, la G.A.S. Lehliu 
recoltarea era în toi. Au fost luate 
măsuri și pentru eliberarea opera
tivă a terenului în vederea arătu
rilor de vară. Tînărul mecanizator 
Simion Voicu, unul din eviden- 
țiații în întrecerea socialistă, lu
crează acum cu presa de balotat 
(foto II). în acest an G.A.S. Lehliu 
va însămînța cu porumb siloz în 
cultură dublă o suprafață de 400 
de hectare, după grîu. Inginerul 
Ștefan Zainea, directorul gospo
dăriei, controlează calitatea arătu
rii executate în miriște de tînă- 

mecanizator Victor Popa. 
III).

Primii ingineri ai promoției 1964
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Industria constructoare de 
mașini din țara noastră a în
ceput să producă o nouă ma
șină pentru prelucrarea meta
lului : strungul • carusel 1 250 ; 
el are comenzile centralizate 
și sistemul de lucru automat.

Strungul carusel este desti
nat operațiilor de strunjiri ci
lindrice interioare și exterioa
re, frontale, plane și conice

ale pieselor cu o greutate pînă 
la 2 500 kg, cu diametru de 
strunjire de 1 250 mm și înăl
țimea: de 1 000 mm. Puterea 
motorului de acționare a nou
lui strung este de 28 kW, cu 
1 500 turații pe minut.

Strungul se caracterizează, 
de asemenea, printr-o con
strucție solidă și prin . viteze 
sporite ale axului principal,

ceea ce asigură o productivi
tate ridicată, viteze mari de 
așchiere și o folosire rațională 
a sculelor cu plăcuțe din aliaj 
dur. Prin caracteristicile sale, 
construcția și tehnica noului 
utilaj se situează la nivelul 
mașinilor similare produse în 
alte țări.

(Agerpres)

ta Institutul de pe
trol, gaze și geolo
gie din Capitală, a 
început ieri examenul 
de stat. In fața comi
siei, condusă de acad, 
prof. G. Murgeanu, 
s-au prezentat stu
denții anului V al 
Facultății de geolo
gie din institut. încă 
din prima serie s-au 
înregistrat rezultate 
dintre cele mai bune; 
calificativul maxim a 
fost obținut de majo
ritatea celor care au 
trecut prin fața comi
siei. Ei și-au susținut 
cu competență pro
iectele de diplomă, do-

Fototext de V. VASILE

La C. S. Hunedoara 
a fost dat în funcțiune

a început examenul de stat
vedind o temeinică 
pregătire geologică și 
tehnică. Temele de 
proiect s-au referit la 
studiul geologic, geo- 
fizic și minier al di
feritelor perimetre 
geologice cu privire 
specială asupra mine- 
ralizației și impor
tanței ei economice, 
studiul condițiilor teh
nice și geologice de 
amplasare a unor ba
raje și la proiectarea 
prospecțiunilor și ex
ploatărilor zăcăminte
lor de gaz metan și 
țiței. Absolvenții au 
adus prețioase propu-

neri privind metodele 
care urmează a fi a- 
plicate în scopul unei 
mai bune valorificări 
a zăcămintelor și de 
cercetare a lor prin 
foraje, lucrări minie
re, prospecțiuni geofi- 

- zice și geochimice.
Absolvenții Teodor 
Burzj Miron Romaș- 

-cu, Traian Mezaroș, 
Gheorg'ne Moș, Ervin 
Ioncscu și- alții; au 

■ înscris pentru ultima 
dată în carnetul dc 
student note de 9 și
10.

C. ARAMBAȘA 
student

Un nou cuptor 
Martin 

de 400 tone
In cinstea celei de a XX-a 

aniversări a Eliberării patriei, 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a fost dat în funcțiune 
cu aproape jumătate de lună 
înainte de termen un nou cup
tor Martin de 400 tone. Acesta 
este al 3-lea cuptor de aceeași 
capacitate aflat în producție 
la Hunedoara și face parte din 
etapa a 3-a de dezvoltare a o- 
țelăriei Martin numărul 2 con
struită.în anii puterii populare.

Constructorii' siderurgiști au 
executat acest nou agregat în 
numai jumătate din timpul cit 
au durat lucrările de construc
ție la celelalte cuptoare simi
lare.



îndemnul
conștiinței
socialiste6 ‘

Navigam, în amonte, pe cana
lul Macin. Dunărea se prăvale pe 
lingă noi, cîrtd lină, cînd zbuciu
mată, spre întîlnirea cu celălalt 
braț, închizînd, intr-un oval de 
cîteva sute de hectare, renumita 
Baltă a Brăilei. Intrăm în împă
răția sălciilor. De o parte și de 
alta, ne întîmpină un peisaj unic 
în măreția lui, în care se îmbină 
toate nuanțele de verde, ca pe o 
paletă uriașă. Croindu-și drum 
printre valuri „Tașaul" — șalupa 
secției Căi Navigabile Brăila — 
ne poartă spre oamenii de la km 
6, de care ne simțim atrași ca de 
niște vechi prieteni. Deocamdată, 
însă, despre ei nu știm decît isto
ria descoperirii unei epave.

in dimineața 
de decembrie

...Dimineața aceea de decembrie 
se anunțase mai năpraznică decît 
orieînd. Vîntul șuiera cu înverșu
nare printre sălcii, schilodindu-le. 
De sus izbea un polei usturător. 
Balta troznea din toate încheietu
rile, aidoma unei nave uriașe, 
prinsă în larg de furtună. De un
deva, dintr-un punct în care se a- 
mesteca cerul cu apa și pămintul, 
pe care cu greu l-ai fi numit ori
zont, în această învălmășeală ce
țoasă, înaintau două șalupe, una 
de-a lungul unui mal, alta de-a 
celuilalt.

Din cînd în cînd, cele două am
barcațiuni se opreau. Oamenii își 
făceau semne ciudate din mîini, 
își strigau între ei, dar greu s-ar 
fi înțeles ceva în acest zvîcnet al 
apelor. Apoi șalupele porneau mai 
departe. Se făcea reperarea unei 
epave. Pe o asemenea vreme trai- 
11a (o strmă legată de două șa
lupe și coborîtă pe albia Dunării 
pentru a se agăța de epavă) minte 
— după cum spun scafandrii — 
nu ești sigur dacă s-a prins de 
epavă, sau furia apelor i-a arun
cat în cale un copac. De aceea oa
menii erau foarte atenți, cu nervii 
vibrînd de încordare. Se bănuia la 
km 6 o epavă. Mecanicul șef lani 
Hangeli o reperase pentru întiia 
oară, în urmă cu 17 ani, cînd na
viga pe vasul „Ana". Datorită 
scăderii acelor, se izbise cu vasul 
de epavă. Dar ce fel de vas s-o 
fi scufundat aici, nu știa nimeni. 
De atunci trecuse timp și nimeni 
nu-și mai putea aminti locul.

Navele înaintau greu. Un nou 
semnal al trainei îi făcu pe oa
meni să se oprească. Trebuia ve
rificat locul. Se pregătea scufunda
rea. Gălățeanu, un scafandru ti- 
năr, își înșuruba casca și dispăru 
in adîncuri. Despre Gălățeanu a- 
veam să aflăm mai tîrziu că este 
unul dintre cei mai curajoși sca
fandri. Prima imersiune a făcut-o 
în 1958 la Periprava. Niciodată 
n-o să uite primul contact cu 
apa, primele pocnituri în cască,

La Cluj

Expoziția „Muzeul satului din București"
Recent în sălile de expoziție 

ale Palatului de cultură din 
Cluj s-a deschis expoziția 
„Muzeul satului din Bucu
rești".

In cadrul expoziției sînt pre
zentate panouri cu imagini 
grafice și fotografice, vitrine

Unde mergem
V A V ■ V Osa învățăm:
___ Rețeaua școlilor _ 
Miuisterului Industriei Ușoure

Beleaua școlilor Ministerului 
— Industriei Alimentare —

REGIUNEA ARGEȘ
Școala profesională a Uzinelor 

textile Pitești, str. 1 Mai nr. 44
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei; filator de 
bumbac ; finisor de produse 
textile; lăcătuș mecanic mon- 
tor ; țesător ; tîmplar mo
bilă și articole tehnice.

REGIUNEA BACĂU
Școala profesională a Fabricii 

de Postav Buhuși, str. Libertății 
nr. 49
— filator de lînă ; finisor de pro

duse textile, țesător.
REGIUNEA BANAT

Școala profesională a Uzinei 
textile „30 Decembrie" Arad
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei ; confecționer tri
cotaje ; filator de bumbac, fi
nisor de produse textile ; țesă
tor ; tricoter confecționer cala
poade ; ceasornicar.

Școala profesională a întreprin
derii industriale textile Lugoj.
— filator de bumbac ; filator de 

mătase naturală ; finisor de 
produse textile ; țesător.

Școala profesională a Întreprin
derii Industria Lînii-Timișoara, 
Piața Muncii nr. 2
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, fentei ; confecționer în

„Din - FRAȚII IRIMIA Cântecul

primele strîngeri de inimă și tot
odată primele impulsuri puternice 
de-a cerceta adîncul. E un om cu
rajos, de fapte mari, dar mai de
grabă ți-ar vorbi despre ceilalți, 
decît despre el. (De la alții am a- 
flat că muncise la desfundarea gu
rilor de absorbție de la Dunăre, 
care alimentau Galațiul cu apă. 
Sorburile se înfundaseră cu sloiuri 
de gheață și orașul era amenințat 
să rămînă fără apă. Trei scafandri 
au lucrat acolo, în adîncuri, pe 
timp de iarnă, două zile și o 
noapte. A treia zi orașul avea 
apă).

Vîntul șuiera mai tare, poleiul 
se întețea. Oamenii cercetau în
grijorați valurile. După o ori Gâ- 
lățeanu ieșea din adine.

Epava fusese reperată!

In lumea tăcerii

O incursiune in adincal apelor 
te poartă spre o lume 0 tăcerii. 
Scafandrii sînt printre cei care o 
cunosc foarte bine. Aidoma unor 
mineri, ei intri sub apă Ia rea 
ae metr., cotrobăind sOnarilc. 
Munca lor este pkni de specta
culos, de neprevăzut și impresio
nează puternic. Hotărî! hun. nu 
este ușor să lacrei sub apă, te- 
tr-rn întuneric de nepătruns. De 
multe ori, o greșeală făcută sub 
apă costă. Uneori pentru a fi scoa
se, epavele sînt ram [luate cu a- 
jutorul exploziei. In acest caz sca
fandrul înconjoară epava cu a- 
morse de dinamită, pentru a fi 
tăiată în bucăți. Dar, scafandrilor 
le este dragă această lume a tă
cerii, munca lor. Acolo, în adîncuri,

Minerii apelor
ei văd cu „ochii" mâini
lor. Cu acești „ochi" măsoară lun
gimea epavei, îi identifică părțile 
componente, o desprind de pe fun
dul apei. Cu acești „ochi” se fe
licită acolo, în adîncuri, pentru 
succese. Cu ajutorul pipăitului 
(căci numai palmele le rămîn li
bere din costum) ei îndeplinesc 0- 
pere de mare răspundere.

Orele sub apă ale scafandrilor 
sînt ore de muncă încordată, di
namică, pline de efort și pricepere, 
de eroism.

la telefon, scafandrul

în apă sînt doi scafandri : Va
sile Ciobanu și Nichifor Peruhin.

— Coborîți-mă ușor! Așa...
— Sint pe epavă, lăsați ușor, 

trimiteți șprițul... L-am primit.
— încep spălatul. Dați drumul 

la sorburi.

cu obiecte de artă populară. 
Expoziția popularizează dez
voltarea Muzeului satului din 
București și prezintă realiză
rile mai importante în munca 
științifică de la înființarea 
muzeului și pînă în prezent.

(Agerpres)

călțăminte ; filator de bumbac; 
finisor de produse textile; 
mecanic pentru utilaj din in
dustria ușoară ; tăbăcar ; țesă
tor ; wicotor; confecționer 
îmbrăcăminte din tricoturi; 
lăcătuș mecanic.

REGIUNEA BRAȘOV
Școala profesională a întreprin

derii „Partizanul roșu" Brașov
— filator de lînă ; finisor de pro

duse textile ; țesător.
Școala profesională de ucenici 

a Uzinei textile-Cisnădie str. Pro
letarilor nr. 16
— filator de bumbac ; filator de 

lînă ; țesător.
Școala profesională a întreprin

derii „Vitrometan" -Mediaș str. 
Sticlei nr. 9
— confecționer încălțăminte ; e- 

mailator ; filator de bumbac ; 
finisor de produse textile ; 
sticlar; țesător.

Școala profesională de ucenici 
a întreprinderii „7 Noiembrie"- 
Sibiu
— confecționer îmbrăcăminte 

bărbați, femei ; marochiner ; 
tricoter.

Școala profesională a întreprin
derii „Nicovala“-Sighișoara str. 
1 Mai nr. 2
— ceramist pentru prelucrarea 

ceramicei fine; confecționer 
îmbrăcăminte bărbați, femei ;

lăcătuș mecanic montor ; me
canic pentru utilaj din indu
stria ușoră; țesător.

Școala profesională a Uzinei 
textile „Oltul". Sf. Gheorghe str. 
Libertății nr. 18
— filator de bumbac; finisor de 

produse textile; țesător
ORAȘUL BUCUREȘTI 

Școala profesională a întreprin
derii Filatura Romînă de Bumbac 
București str. Cosmonauților 
nr. 38
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei; filator de bast ; 
filator de bumbac; filator de 
lînă ; finisor de produse tex
tile ; sculer matrițer; țesător; 
tricoter ; lăcătuș mecanic.

Școala profesională a întreprin
derii „Dîmbovița" București str. 
Verzișori nr. 18—20
— confecționer încălțăminte; ma

rochiner ; operator chimist pen
tru prelucrarea cauciucului și 
maselor plastice ; sticlar pen
tru articole de uz casnic și 
tehnice ; tăbăcar ; țesător.

REGIUNEA CLUJ
Școala profesională de ucenici 

a Uzinei de pielărie și încălțăminte 
Cluj str. Einstein nr. 12—14
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei; confecționer tri
cotaje ; confecționer încălță
minte ; lăcătuș mecanic mon

tor ; strungar în metale; 
tăbăcar.

Școala profesională de ucenici a 
Fabricii de sticlărie Turda
— sticlar pentru articole de uz 

casnic și tehnice.

REGIUNEA CRIȘANA

Școala profesională a întreprin
derii „Solidaritatea" Oradea, str. 
Barbu Delavrancea nr. 4
— Confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei ; confecționer în
călțăminte ; țesător; tricoter.

REGIUNEA GALAȚI
Școala profesională a Fabricii 

de confecții Focșani, str. Ștefan cel 
Mare nr. 12
— confecționer îmbrăcăminte băr

bați, femei; lăcătuș mecanic 
montor; mecanic pentru utilaj 
din industria ușoară.

REGIUNEA MUREȘ- 
AUTONOMĂ MAGHIARA

Școala profesională a întreprin
derii „Metalotehnica" Tîrgu Mu
reș str. Gheorghe Doja nr. 13
— electrician pentru instalații de 

lumină și forță ; lăcătuș meca
nic montor ; sculer matrițer ; 
strungar în metale ; tinichigiu; 
turnător formator; modelor 
lemn; mecanic auto-moto 
(pentru Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor).

— Irimia Nicolae, de pro
fesie inginer mecanic...

Irimia Vasile, de profesie 
inginer mecanic...

Secretarul citește cu voce 
calmă biografiile celor doi in
gineri. în fața celor prezenți 
— membri și candidați de 
partid — se deapănă firele 
identice ale vieții celor doi ti
neri, care au cerut să fie pri
miți în rîndul candidaților de 
partid.

Este vorba de frații Irimia, 
ingineri în cadrul uzinei noa
stre. în aceste clipe ei trăiesc 
evenimentul cel mai impor
tant din viața lor. Secretarul 
continuă lectura : „Lucrează 
în Uzina ..Progresul“-Brăila 
din anul 1958...“

I-am cunoscut pe băncile 
unui amfiteatru al Facultății 
de mecanică. Institutul poli
tehnic din Iași. Cei cu care 
au devenit colegi de facultate, 
au apreciat chiar de la în
ceput seriozitatea și sirguința 
celor doi frați. Semestru cu 
semestru, an cu an, în car
netele lor de studenți a în
ceput să se adune rodul stră
daniilor lor. Numai note mari.

Anii au trecut, a venit anul 
V, ultimul an de facultate. Ne 
așteptau fabricile, uzinele, 
terminasem cu examenele se
mestriale și ne aștepta de >- 
cum încolo un examen eocți-

— Reapăreți txted « cmszsI. 
Keczrerap rated f c£faz*L Așa l 

! Cobor «ui fa de-
compresia .

Sas, pe vts, czlăuritond și cri- 
Itiți sint jaaaa: ochi și urechi, 
dă, coborind sub apă, scafandrul 
na e niciodată singur. El vorbește 
cu că rimași la suprafață, cere si 
i se trimită acolo, în adîncuri, scu
lele de care are nevoie, dă comen
zile de ridicare și coborire.

Vasile și Nichifor lucrează la 
scoaterea unor părți din epavă la 
suprafață. Munca e grea. Cere 
voință și perspicacitate. Fiecare 
bucată de metal (care depășește 
cîteva tone) trebuie bine legată cu 

parîma, trainic, cu siguranță, pen
tru a nu scăpa din brațul maca
ralei. Cei doi scafandri cunosc bine 
răspunderea ce le revine și știu ce 
au de făcut. Amîndoi sînt hotărîți, 
curajoși — calități de care au dat 
dovadă ori de cîte ori a fost ne
voie. în numai două zile, Vasile 
Ciobanu, după imersiuni reușite, a 
scos 30.000 kg metal. Peruhin e 
cel mai tînăr membru al echipa
jului. înalt, bine legat, cu o pri
vire care are ceva din nostalgia 
apelor, promite să fie un scafan
dru bun, priceput. îl ajută mult 
Gălățeanu, iar el se străduiește să 
învețe.

Zota cintă și-n adîncuri

Zota, unul dintre scafandri, își 
începe și el munca sub apă. Cînd 
casca de metal a dispărut, sus, în 
difuzor, se aud semnale : 

nuu: aplicarea în practică a 
cunoștințelor căpătate.

In discuțiile care se purtau 
între colegi, de multe ori fra
ții Irimia puteau fi auziți zi- 
cînd: „Vom merge într-o uzi
nă metalurgică mare și vom 
cere să lucrăm în primii ani 
în atelier, alături de munci
tori, maiștri, oameni cu o în
delungată experiență practi
că. Vrem să învățăm meserie, 
căci ingineria nu se învață 
numai din carte". Și s-au ți
nut de cuvînt. în anul 1958 
l-am întîlnit pe Nicu la ser
viciul de cadre al Uzinei „Pro- 
gresul“-Brăila : își întocmea 
formele de angajare. Un an 
mai tîrziu, a venit și Vasile. 
Amîndoi au început să lucre
ze în secții.

Muncitorii din secția con
strucții mecanice îi cunosc 
bine pe frații Irimia. Vasile, 
a lucrat mult în atelierul de 
mașini de frezat iar Nicu, in 
atelierul de strungărie și la 
montaj.

Mulți dintre muncitorii, ală
turi de care au lucrat, au că
pătat cunoștințe valoroase de 
la inginerii Irimia- Multe lu
cruri au învățat și ei. Au fost 
anii in care a avut loc con
fruntarea intre teorie și prac
tică. dștigâtorii au fost ingi- 
nerii Irimia. care astăzi sint 
apreeiati de întregul co’ecț:.’ 
al uzinei

— Stop! Ajk sriau pe eprcL 
îacep spîlataL

Zota sre o arisi*se greș. I«r- 
priștie ca ajaiontl sprițahn rtâme. 
U pUnaea m epaoi — dapi can 
zccsia este scos cm pompeie cen- 
trifMge și refulat in Dunăre. Pia
nul epavei nu se cunoaște și nici 
compartimentarea ei. Operațiune 
destul de grea. E nevoie de îndrăz
neală, de perspicacitate. în difu
zorul de pe vas se aude, totuși, 
un dntec. Zota cintă. înseamnă că 
a izbîndit.

Prietenii oțelarilor

Scafandrii își spun „prieteni ai 

oțelarilor". Din adîncuri, luptînd 
cu furia apelor, ei scot însemnate 
cantități de metal pe care le tri
mit apoi oțelarilor. Este o muncă 
plină de pasiune și îndrăzneală. 
Ei au de luptat cu nămolul, cu tă
ierea navei — acest colos miste
rios de oțel — cu transportul ei 
la suprafață — totul într-un cu
rent de peste io metri pe secun
dă. în adîncuri se dă o adevărată 
bătălie, o bătălie care cere hotă- 
rîre, voință, pricepere. Și scafan
drii au pe lîngă toate aceste ca
lități, o prețioasă însușire : sînt 
dîrzi. Pină acum au scos 150 tone 
metal vechi din care 6 tone de 
bronz și 14 tone de cupru. Pe 

tincă alte 400 tone vor fi scrise 
în aceste zile, la adresa expedito
rului cuvintele : „De la scafan
dri".

In rapoartele trimise se spune 
doar că l.C.M.-ul a primit cantita-

Faptul a fost demonstrat cu 
prisosință și de cuvintele fru
moase spuse de cei prezenți 
care au vorbit în adunarea or
ganizației de bază. Realizări ? 
Au multe. Preocuparea princi
pală a inginerului Irimia Ni
colae, în momentul de față, 
este îmbunătățirea perfor
manțelor tehnice ale rulouri- 
lor compresoare. Faptul că azi 
uzina dispune de un labora
tor metrologic bine dotaf și 
organizat, se datorește și mun
cii și priceperii inginerului 
Irimia Nicolae.

Inginerul Irimia Vasile se 
preocupă, ca tehnolog, de îm
bunătățirea continuă a produ
selor pe care le fabrică. Multi 
tineri muncitori din uzină, 
foști elevi ai școlii profesio
nale, au crescut sub ochii și 
îndrumarea profesorului"
Irimia Vasile.

Participanțu la adunare, ri- 
dicind mîinile. au fost de a- 
cord in unanimitate cu primi
rea fraților Irimia in rîndul 
candidaților de partid. Miimle 
acestea, toate, au strins pe 
cele ale inginerilor Irimia te- 
Hcitindu-i. urîndu-le noi «ac
cese in muncă și in viață.

Ing. C-TIN SCUTELMCl
Uzina de utilaj greci 

progresul*-Broi.c

tez caiace ie fier și câ Lt
kw atare Dxxârex ce aăe 'zheri. 
Sec fi deloc Scafss-
ârilar li s-ar potrivi o frază mei 
dinamică, mai sdateietoare, pe 
măsura muncii lor.

Muzeul plătitor
Aminteam la început câ nimeni 

nu cunoscuse ce fel de epavă se 
scufundase aici. Toți se așteptau 
să descopere o barabaftă turceas
că. Mare le-a fost însă surpriza 
cînd au dat peste un monitor 
turcesc, „Duba Seify", scufundat 
în acest loc în timpul războiului 
de independență din 1877. Era 
printre primele vase metalice din 
lume. In timpul ramfluării au fost 
Scoase la suprafață și obiecte cu
rioase, de acum 100 de ani. Prin
tre acestea : monede de cupru și 
-argint, iatagane, o sabie ofițe
rească, două stilete, o flintă, pa
hare, farfurii de porțelan cu se
miluna, lingurițe, o lulea, o căli
mară portativă, un compas etc. 
etc. Cîteva din acestea sînt expuse 
în salonul nr. 1 al vasului salva
tor. Altele au stîrnit interesul u- 
nor muzeografi de la Mangalia, 
Brăila, București. Multe dintre 0- 
biecte prezintă interes istoric. 
Chiar și tipul celor două mașini 
ale epavei și sistemul de semnali
zare. Apa și epava le-au păstrat 
parcă anume pentru muzeu. Lem
nul care îmbracă bordurile vasului 
s-a păstrat $i el intact timp de 87 
de ani.

★
Ne despărțim de oamenii de la 

km 6. Lăsăm în urma o ambar
cațiune, plină de freamăt, un loc 
de muncă unde tineri și vîrstnici 
își dăruiesc laolaltă entuziasmul și 
energia lor, curajul și bărbăția, u- 
nei activități pe cît de interesante, 
pe atît de utile.

ION ANDREITĂ 
TUDOREL OANCEA

REGIUNEA BAQ\U

Școala profesionali de pe lingă 
Fabrica de zahăr Roman, str. Dez
robirii nr. 6.

— mecanic utilaj pentru indus
tria alimentară; lăcătuș mecanic 
montor; strungar.

REGIUNEA BRAȘOV

Școala profesională de pe lingă 
întreprinderea de mezelari și con
serve din came Sibiu

— prqiarator în industria ali
mentară — mezeluri și consene 
din came ; preparator în industria 
alimentară — amidon, glucoza, 
dextrină; operator în industria 
alimentară — fabricarea malțului 
și a berii ; brutar ; morar; me
canic instalații și mașini frigoteh- 
nice ; electrician instalații lumină 
șj forța.

REGIUNEA BUCUREȘTI

Grupul școlar Armășești, raio
nul Urziceni, de pe lîngă între
prinderea de cultura și fermenta
rea tutunului Urziceni.

— preparator în industria ali
mentară — produse lactate ; la
borant produse agricole (pentru 
Comitetul de Stat pentru Valorifi
carea Produselor Agricole).

pădurilor 
de sonde

Băiatul acesta, numai nerv 
și emoție, cu ochi de adolescent, 
plini de depărtare, are in el 
ceva grav și superb, o neli
niște pe care, cine știe, mnlțî 
o numesc talent. Știe să as
culte izvoarele și munții, dar 
mai ales să dnte. Ci Rid la flu
ier. Vibrează de rezonanță și 
aerul; în preajma Iu» e torul 
frumos, munții cintă, dopuri
le cintă. Cintă Constantin Vă
duva, mecanic la stația ac 
compresoare c Rafinăriei Plo
iești fiord. A aaen'.zzz ete- 
tecele bătrimlor F le-< tre
cui hi i'-zi: ; .uxensi»
seara, chid pe isssți «e 
lase laxa anrind fruoas ¥rt- 
detuL C a ascultai f rtera. 
serele cm arei-a traadta fs 
magxnx pe rrawn cvs tresar 
ca «fie son wmaaeaii, rerș. 
flaoreseex^x Ca șspee cats t* 
xmi < cobori: pe Vaiet Pre- 
tsooea, ânâțiad F naecal pâ- 
dxruor de aowdt. A te
ntat maaenc de >oadr- f 
x-a cchjicc: apoi ca "na- 
caaae ia de eom-
prenxrt z rafinăriei Pîo- 
ieșa Noră. Cteiecalai sau dra 
jhuer > s-a adâupox chuecul 
petrol*!». tremaral otapaslor 
pe care le-a învățat cum să le 
athnue a:ea: f cu precizie. 
De multe ori, după orele 
de lucru. îl găsești la ciad. 
£ ua virtuos artist ama
tor, repetă cu rirgtrință in 
formația de muzică populară a 
întreprinderii, uneori yi tn bri
gada de agitație, iar alteori a- 
companiază jormația de dan
suri. Apare în fața microfonu
lui și, revelație pentru pu
blic : Văduva cintă la două 
fluiere odată. Doi ani de zile 
a exersat în acest scop. A 
fost un gest de trudă și pa
siune, îneîntare unică, emoție. 
A izbutit, și aceasta a fost sa
tisfacția mare a lui. Și nu nu
mai a lui! Pe cite zeci de sce
ne n-a cîntat! Cite mii de 
spectatori nu l-au aplaudat, 
cu înflăcărare și stimă! Călăto
rește mult și mai cu seamă 
prin satele din munții Buzău
lui, poposește pe la hore și la 
căminele culturale, ascultă 
cîntece populare și le notează 
și apoi, la întoarcere acasă, 
începe să le descifreze pe flu
ier, le repetă mult pină cînd, 
în sfîrșit, le învață. Une
ori, în același spirit folclo
ric, creează hore și sîrbe, cîn
tece de bucurie și de dor. 
Se duce la un profesor 
de muzică în oraș, i le 
cintă și apoi le așterne pe 
hîrtie. Știe să cînte și la acor
deon iar pentru la anul se pre
gătește să se înscrie la școala 
populară de artă. Soția cintă 
și ea în formația de muzică 
populară, se întîlnesc amîndoi 
pe scenă și cintă, îi aplaudă 
publicul, îi cheamă și-i re
cheamă pe scend. E ceea ce-și 
doresc și ei, pasionați de cin
ice amîndoi — doi tineri mun
citori și in același timp artiști 
amatori — o tînără familie 
cum sînt multe.

A. I. ZÂINESCU

ORAȘUL BUCUREȘTI

Școala profesională de pe lingă 
Fabrica de ulei „Muntenia" Bucu
rești, str. Spătarul Preda nr. t6, 
raionul Nicolae Bălcescu.

— preparator în industria ali

„Piatra singuratică" din Munții Hăghimașului

posto
liîiipraiiai
Butacu Nicolae — P. Neamț 

Vasile Dumitrescu — Costești 
Comșa Gheorghe — Ploiești

La școala tehnică de maiștri 
mecanici agricoli se primesc 
candidați, absolvenți ai școlii 
profesionale de mecanici agri
coli cu o practică în meseria 
de mecanic de cel puțin 3 ani, 
care au serviciul militar sa
tisfăcut și sînt recomandați de 
către unitățile agricole socia
liste (S.M.T., G.A.S.) și alte u- 
nități agricole de stat produc
tive. Recomandările sînt date 
celor mai capabili mecanici a- 
gricoli care au dovedit în ac
tivitatea lor calități de buni 
organizatori în muncă.

Neagu Ion — București 
Crețulescu Mihai — Giurgiu 
Petre Eremia — Pitești

Studiile vi le puteți continua 
urmînd cursurile de zi ale fa
cultății de electronică și tele
comunicații din cadrul Institu
tului politehnic din București. 
Facultatea cuprinde secțiile : 
Electronică industrială ; Ra- 
diotehnică ; Comunicații tele- 
grafo-telefonice ; Centralizări 
și semnalizări feroviare ; In
gineri fizicieni. Probele care 
se dau la concursul de admi
tere sînt: algebră, trigonome
trie și calcul diferențial — 
scris și oral; geometrie plană 
și în spațiu — scris ; fizică 
(mecanică, căldură, electricita-

Aspect exterior al întreprin

derii de morar it și panifica

ție „Dobrogea"-Constanța.

Foto : AGERPRES 

mentară — conserv e din legume 
și fructe ; preparator ia industria 
alimentară — mezeluri și conser
ve din carne ; preparator în indus
tria alimentară — produse zaha
roase ; operator în industria ali
mentară — fabricarea uleiurilor 
vegetale ; brutar, morar ; meca
nic — instalații și mașini frigo- 
tehnice,

REGIUNEA GALAȚI

Școala profesională de pe lingă 
întreprinderea „Dunăreană*-Galați 
B-dul Republicii nr. 19

— preparator în industria ali
mentară — produse făinoase ; pre
parator în industria alimentară — 
produse lactate ; preparator în in
dustria alimentară — conserve 
din legume și fructe ; brutar ; la
borant panificație ; mecanic insta
lații și mașini frigotehnice.

REGIUNEA OLTENIA

Școala profesională de pe lîngă 
întreprinderea de morărit „Jiul" 
Craiova, str. Mihai Viteazu nr. 2

— preparator în industria ali
mentară — produse lactate ; pre
parator în industria alimentară — 
vinificație și băuturi spirtoase ; 
brutar ; morar ; mecanic instalații 
și mașini frigotehnice. 

te, structura atomului) — 
scris și oral.

Eugenia' Săftulescu — Sibiu

Printre nenumăratele tipuri 
de lacuri naturale de pe teri
toriul patriei noastre se nu
mără și lacul Pețea din sta
țiunea balneară 1 Mai de. lîn
gă Oradea cu ape termale. 
Vîrsta acestuia depășind-o pe 
a tuturor celorlalte lacuri da
tează cel puțin de la sfîrșitul 
terțiarului. Pentru flora și 
fauna sa deosebit de intere
santă a fost declarat monu
ment al naturii. Frumusețea 
lui este cunoscută multor oa
meni ai muncii veniți la odih
nă și tratament și excursio
niștilor care vin să viziteze 
aceste locuri. Drețele de aici 
sînt minunați nuferi care nu 
se mai întîlnesc decît în regiu
nile calde ale Deltei Nilului.

Un alt monument al naturii 
renumit prin frumusețea sa 
deosebită, prin volumul mare 
de apă și mai ales prin parti
cularitățile florei și faunei 
este lacul Tăul Știucii — aflat 

„în apropierea orașului Gherla, 
înconjurat de păpuriș și bogat 
în pește, acesta constituie pen
tru hidrobiologi un important 
centru de studiu, iar pentru 
excursioniștii din Gherla, Cluj 
și alte centre apropiate un 
minunat loc de recreere.

----- •------

Descoperiri 
arheologice

In satul Ardeu, raionul O- 
răștie, regiunea Hunedoara, 
situat pe versantul de sud al
Munților Metalici, a fost iden
tificată o interesantă așezare 
dacică fortificată, de tipul ce
tăților dacice din Munții Orăș- 
tiei. Pe baza fragmentelor ce
ramice descoperite, a obiecte
lor metalice și a sistemului de 
fortificație din piatră fasonată, 
specifică societății dacice, spe
cialiștii de la Muzeul regional 
din Deva au constatat că a- 
ceasta avea rostul de a supra
veghea și menține siguranța 
drumului spre regiunea meta
liferă din nordul Văii Mureșu
lui. In vatra satului Bozeș, si
tuat în apropiere de Ardeu, 
s-a găsit un tezaur compus din 
50 monede de argint dacice 
păstrate intr-un vas de lut. 
Monedele descoperite sînt cu
noscute ca instrumente de 
schimb ale triburilor băștina
șilor daci din veacurile 3—2 
î.e.n., locuitori ai meleagurilor 
hunedorene. Aceste monede, 
imitate într-o manieră origi
nală după cele grecești, mace
donene, fac parte din primele 
monede bătute pe teritoriul 
patriei noastre. Noile descope
riri arheologice aduc date și 
mărturii despre existența stră
moșilor daci în ținutul din 
nordul Mureșului în cele două 
veacuri premergătoare cuceri
rii Daciei de către romani.

(Agerpres)



Gindurî pentru tinerii creatori Recital

Herlea

RADU BELIGAN
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Stesihn și în artă este o 
sindesti Je valori tinere și lor 
lg AMfai swlte din înfăptuirile 

noastre actuale. Nu știu, 
■ ce simbure de permanență
:: :-.z in operele lor dar am în- 
: in procesul de triere și
.-- -- -.izare care are loc acum cu 
—.y..: mai rapid decît altădată. 
V:.r. cea mai proaspătă recoltă de 
•-.--crietăți vom $ti, peste trei- 
r.vr:i ani, cine rezistă selecției, și 
mărturisesc că nu voi plînge de
clinul unor speranțe, ci mă voi 
bucura de clarificările pe care le 
va aduce timpul. Aș vrea să nu 
mă înșel în speranța .că Nichita 
Stănescu sau Cezar Baltag în 
poezie, Dumitru Radu Popescu 
sau Nicolae Velea în proză, Nico- 
lae Manolescu sau Matei Călines- 
cu în critică, Octavian Cotescu, G. 
Dinică sau Sanda Toma în acto
rie, Lucian Giurchescu sau Radu 
Penciulescu în regie, fiecare în 
domeniul lui de activitate, vor 
reprezenta cu strălucire o com
petență nediscutată.

A fost o vreme în care tinerii 
creatori pășeau în literatură cu 
sentimentul că totul a fost spus și 
nimic nu mai poate fi adăugat. In 
jurnalul fraților Goncourt, găsim 
următoarea ‘ notație în dreptul zi
lei de 27 august 1870 : ,,7.ola a 
dejunat- azi la mine. Mi-a spus; 
după cercetătorii celor mai nuan
țate particularități ale unui sen
timent, așa aim această analiză a 
fost încercata de Flaubert în 
JAadame Bovary', după exame
nul expresiilor artistice, plastice 
și nervoase pe care l-ați făcut 
dumneavoastră, după aceste cărți 
— bijuterii, nu le mai rămîne de 
făcut nimic tinerilor". Astăzi, un 
tînăr creator are dimpotrivă sen
timentul ca nu există zonă a rea
lității deplin cunoscută, că dina
mica socială creează mereu „terra 
incognita". Tineri: explorează pre- 
zer.t'A a o etație pastonaii ier 
în ope't lor <e szmte o dănrirt 
fierbinte. nx este pereîm ti

sini foarte sensibili la 
izxlexizcz vieții sociale și ei rețin 
utâ a seamă situațiile în care un 
z-zzttr trebuie să opteze între 

—.zz multe alternative, alegînd un 
:w., afirmindu-se în bine sau 

rău, dezvăluindu-se în fața lor 
înșiși și a celorlalți. Examenul 
conștiințelor la punctele lor de 
răscruce prilejuiește o pledoarie 
pentru omenie, pentru socialism. 
Așadar, socot militantismul o tră
sătură caracteristică pentru tînăra 
generație de creatori, iar la cei 
mai buni dintre ei militantism 
care refuză retorica și se împotri
vește facilității. Este vorba deci 
de o atitudine organică și defini
tivă.

In clipa de față consider că cea 
mai dăunătoare ispită pentru un 
creator tînăr este să încerce a fi 
original cu orice preț. In regie fe
nomenul acesta s-a manifestat, de 
pildă, cu cele mai păgubitoare 
consecințe și am putut asista la 
spectacole în care un tînăr direc
tor de scenă făcea totul pentru a 
demonstra în dauna textului, a 
actorilor și vai! a spectatorilor că 
el dispune de un talent exploziv, 
că el este cel mai inteligent, că 
el are fantezie, că el are umor, că 
el are lirism etc. și dacă publicul 
nu vine la reprezentație este fiind
că el nu e

Tot atît 
pare însă 
anume de
muri, de a rămîne la o artă desu
etă, fiindcă reprezintă o altă ipo
stază a tradiționalismului de a 
practica o literatură pitorească sau 
plastică fără mesajul și virulența 
ideilor care ne animă în această 
epocă de construcție a unei orîn- 
duiri superioare. Citesc uneori ast
fel de scrieri datorate unor tineri 
și am simțămîntul profund deza
greabil că ei sînt mai curînd con
temporanii veneraților bunici decît 
ai noștri.

Nu cred că există un drum mai 
sigur și mai rodnic pentru a evita 
astfel de înstrăinări de la ceea ce 
trebuie să fie cultura noastră, de- 
cit discutând creațiile tinerei ge
nerații cu acea severitate care 
pentru adevăratele vocații înseam
nă un act de iubire.

Să repet că desăvîrșirea expre
siei artistice nu poate avea loc 
fără o îmbogățire a cunoașterii 
vieții ? Este un fapt care se știe 
prea bine și care face parte din 
șirul adevărurilor cu valoare de 
sxiemi. De aceea a$ prefera să

îmbrățișat și „lansat", 
de dăunătoare mi se 
și cealaltă tentație și 
a continua vechi dru-

Mustesc wn aZf factor și anume 
tnoedâl tinărului creator asupra 
operei sale.

Succesul pe care l-a repurtat 
G. Dinică în „Umbra", calitățile 
pe care le-a pus în evidență ac
torul se explică — pentru a da un 
alt ’ exemplu — printr-o muncă 
îndirjită.

Dacă ar fi să dau un sfat mai 
tinerilor mei colegi (deși nu mă 
socotesc pentru aceasta suficient 
de bătrîn) ar fi să le recomand 
un dram de modestie. Asistam, nu 
demult, la o premieră teatrală. 
Cineva elogia talentul actorului 
principal : „Mi-a plăcut foarte 
mult“. Fără să se tulbure, tînărul 
— interpretul principal al rolului 
a răspuns : „Cred și eu". Am 
surîs atunci jenat și aș fi fost 
poate dispus să-i iert prea buna 
părere despre sine — mai ales că 
artistul avea oarecum „acoperire1* 
în ceea ce realizase — dacă nu 
m-ar fi pus pe gînduri această 
infatuare. Un tînăr actor trebuie 
să creadă, desigur, în vocația lui 
dar nu cu orbire. Chiar o victorie | 
artistică se cere judecată cu puțină 
cumpănire. Altminteri orice reuși
tă riscă să devină izvorul unui 
viitor eșec. Cunosc destui regizori 
și actori care nu s-au mai ridicat 
niciodată de sub lespedea primului 
lor succes.

In altă ordine de idei, e de la 
sine înțeles că ceea ce întreprinde 
cea mai tînăra generație de crea
tori se înrădăcinează în tradițiile 
culturii noastre și se desfășoară 
tocmai în climatul realizat de 

. iluștrii înaintași sau de autorități 
contemporane. Uneori în um
bra maeștrilor, alteori polemi- 
zind cu dascălii, dar mereu

rice concepte care 
se aplică artei și 
culturii sînt ino
perante cită vre
me nu țin seama 
de specificul dez
voltării conștiinței 

popor, de politica 
a țării respective.

fiecărui 
culturală 
Tinerețea patriei noastre îm
plinește în curînd vîrsta ma
rilor elanuri creatoare, în care 
uteciștii din 1944 se întîlnesc, 
în cel mai firesc chip, cu ute- 
miștii celei de-a XX-a ani
versări a țării libere. Remarc 
cu multă bucurie că astăzi pe 
pozițiile cele mai înaintate ale 
desăvîrșirii construcției socia
liste se află numeroși tineri, 
artiști și intelectuali, care-și 
pun talentul și pasiunea în 
slujba dezvoltării artei noas
tre naționale, a patriotismului 
culturii socialiste: în conduce
rea uniunilor de creatori, la 
pupitrul marilor concerte, pe 
panourile expozițiilor, pe sce
nă și pe ecran, pe primele pa
gini ale celor mai bune publi
cații. Cei care aveau 20 de ani 
la Anul Eliberării se întîlnesc 
cu cei care se află azi la vîrsta

MIHNEA GHEORGHIU
Președintele Consiliului 

cinematografiei

dragostei ca oameni încercați, 
crescuți la școala umanismu
lui, înarmați cu o concepție de 
viață care și-a experimentat 
cu succes valoarea și trăinicia. 
Un tînăr artist socialist are 
cale-liberă pentru desăvîr
șirea individualității sale crea
toare, dornică să aducă o im
portantă contribuție la spori
rea prestigiului de care se 
bucură arta romînească; el e 
conștient că în munca fiecă
ruia stă o părticică din noble
țea și frumusețea muncii în
tregului popor. Conștiința a- 
cestui elan unanim cred că 
este caracteristică tinerei noa
stre generații de creatori și 
consider că aceasta e piatra 
de încercare a autenticității 
oricărui artist din zilele noa
stre.

E foarte adevărat, pe de altă 
parte, că uneori mi s-a întâm
plat să zîmbesc întîlnindu-mă 
într-o publicație literară, sau 
într-o expoziție de pictură — 
cu lucrări ale tinerilor, amin
tind epigonismul unor „în
drăzneli" demodate încă de pe 
vremea cînd, student în pri
mul an de facultate, aduceam, 
poezii și desene la o revistă în 
care mă protejau Bogza și Pe- 
rahim. Sînt deficiențe și difi
cultăți de care naivul teribi
lism al tuturor tinerețelor 
poate fi cruțat (în ceea ce pri
vește pe artiștii noștri tineri) 
cu condiția ca ei să fi învățat, 
de la metoda dialectică, dife
rența fundamentală dintre „în
dărăt" și „înainte". Dintre for
mă și forme.
Firește, schimbarea pledoariei 

pentru continuarea tradițiilor 
înaintașilor în promovarea — 
adesea mai pe ocolite — a co
pierii, transformând exemplul 
ce poate fi urmat în model ce

se cere preluat cu obligativi
tate în toate amănuntele sale 
nu poate fi fertilă pentru 
creator. Consider util ca ar
tiștii și scriitorii noștri, vîrst- 
nici și tineri, să cultive o cu
riozitate sănătoasă în tot ce 
privește progresul măiestriei 
artistice contemporane din țara 
lor și din alte țări. Azi, pic
tura fotografică, inexpresivă, 
nu se mai utilizează decît în 
reclamele caselor de coafură, 
iar declamația exagerat pateti
că și artificială doar în paro
diile emisiunilor de satiră și 
umor. Dar pictura și teatrul, ca 
și filmul și literatura, nu țin 
de cele trecătoare, ca vîrfu- 
rile sau tocurile escuțite ale 
pantofilor. Ele se făuresc, cum 
zicea Shakespeare, din „sub
stanța din care sî:ri, făcute 
visurile". Iar visurile ne apar
țin, cu viața. Și viața aparține 
poporului care ne-a dăruit-o și 
ne-a păzit-o cu abnegație și 
eroism. De aici începe efortul 
tânărului creator; acela de a 
refuza o situație periferică, de 
conservator fără probleme, sau 
de avantgardist înapoiat, și de 
a-i prefera — prin conținutul 
și tehnica artei pe care o pro
fesează — o poziție vrednică, 
de însușirile sale reale, în pri
mele rînduri ale luptei pentru 
binele și progresul patriei sale, 
o țară modernă, în plin avînt.

La o repetiție pe scenă, un 
artist al poporului pe care-l sti
mez îndeosebi, îl certa deunăzi 
pe tânărul actor care-l imita 
într-o tiradă celebră, spunîn- 
du-i: „Iei de la mine, dragul 
meu, tocmai cusurul de care 
eu lupt, de ani, să mă dez
bari..." Avem asemenea meș
teri de seamă, artiști îndrăgiți 
de popor care continuă în cul
mea gloriei să-și desăvîrșească

măiestria dar mai sînt și ase
menea tineri care confundă 
gloria cu instrumentele ei. Da, 
da, și avem enorm de mult (și 
de multe) de învățat, nu numai 
de la moderni, dar și de la cla
sici, mai ales cînd ei se con
fundă în nume care resping 
sertarele etichetei: Tonitza, 
Enescu, Brîncuși, Arghezi. Și 
totdeauna și mereu ri.e la Emi- 
nescu.

Și încă ceva: A ști cel 
puțin o limbă străină, a 
putea asculta avizat wn con
cert de muzică bună, să simți 
plăcerea de a citi o frumoasă 
culegere de poezie, sau a fi 
curios să vezi un spectacol de 
teatru recomandat de croni
cari, ori de a nu lipsi de la o 
expoziție de pictură interesan
tă, iată numai cîteva dintre 
bucuriile de care un contem
poran civilizat nu se poate 
priva. Cunosc mulți tineri 
creatori preocupați în perma
nență de a învăța și cunoaște 
cît mai mult, dîndu-și seama 
cite lucruri trebuie cunoscute 
din realizările spiritului uman 
(și mereu apar noi cărți, fil
me, opere de artă și descope
riri științifice), căutînd mijloa
cele prin care să-și potolească 
adînca sete de cunoștințe. în
demnul lui Lenin: ÎNVĂȚ AȚI, 
se traduce direct în preocupă
rile lor, în pasiunea lor con
cretă pentru a cunoaște. Lipsa 
pasiunii pentru cultură e o cri
mă de moarte. Suficiența igno
rantului este respingătoare, 
dar lesnicioasă și se cunoaște 
proverbul: „prostul, dacă nu 
e. și. fudul, nu-i șade bine". 
Din fericire, o foarte largă ca
tegorie a tinerilor creatori pe 
care-i cunosc sînt oameni de 
nădejde, gustul și orizontul 
lor cultural, în plină dezvolta
re, constituie pentru mine o- 
biectul unei mari și profunde 
satisfacții, cuprinsă într-o 
undă fierbinte de mîndrie pa
triotică : iată schimbul de 
mîine al culturii romînești!

la televiziune
După un lung turneu de spec

tacole pe marile scene lirice ale 
lumii — de la „Scala" din Milano 
la opera din New York — Nicolae 
Herlea a oferit duminică seara iu
bitorilor muzicii un amplu recital 
de muzică italiană.

Vocea sa caldă, puritatea sono
ră a discursului muzical, profun
da înțelegere cu care tălmăcește 
fiecare idee din partitură, muzica
litatea sa cu totul excepțională — 
atribute de prim ordin ale artei 
lui Herlea — au fost din plin ca
racteristice și acestui recital.

Zeci de mii de iubitori ai muzi
cii din întreaga țară au urmărit 
cu emoție cîteva dintre piesele ce
lebre din repertoriul pe care cel 
mai tînăr Artist al poporului din 
R.P.R. le interpretează pe toate 
meleagurile globului, reprezentînd 
cu cinste marile cuceriri ale artei 
interpretative romînești.

Concertul

corului

de copii

I. s.

Corul de copii al Radiotelevizi- 
unii a devenit de mult cunoscut 
iubitorilor de muzică din țara noa
stră și din străinătate.

Menirea principală a corului 
este de a asigura suita de înregi
strări necesare emisiunilor radiou
lui. Cu toate acestea el găsește 
timp și pentru pregătirea unor 
concerte publice.

Condus cu competență și dăruire 
artistică de Elena Vicică, corul, 
deși

de Elena Vicică, corul, 
are în prezent un mare pro-

ite ratară si artă
_________________________ __ __________________

CULTURAL
de elemente noi, a impresio- 
în primul rînd în concertul

marcați de prezența lor, tinerii 
creatori înaintează pe firul desfă
șurat de valorile incontestabile ale 
artei noastre, Sadoveanu, T. Ar
ghezi, L .Blaga, Al. Beniuc, M. 
Preda, sînt punctul de plecare al 
multor scriitori tineri; Ion Sava 
reprezintă o experiență fertilă 
pentru mulți scenografi tineri; G. 
Storin, Costache Antoniu, Aura 
Buzescu un model pentru actorii 
tineri.

Sîntem în dimineața unor as
censiuni necunoscute, dar această 
ascensiune este vegheată de o fe
ricită constelație de astre. ■
Și aceste ascensiuni sînt pe de

plin susținute de grija și condi
țiile create oamenilor de artă și 
cultură de partidul nostru.

F

cent
nat, . _______
pe care l-a susținut zilele acestea, 
prin maturitatea interpretărilor 
date unui bogat repertoriu concer- 
tistic. Corul de copii a impresio
nat prin omogenitatea, justețea 
intonației și claritatea dicției, dez
văluind frumoase resurse de reda
re inteligibilă a textului pieselor 
interpretate.

Fără a se ridica la nivelul unor 
manifestări ale 6alo anterioare, în 
ce privește amploarea sonorității, 
strălucirea vocilor, corul de copii 
ni 6-a 
într-o 
dentă.

înfățișat în acest concert 
evoluție, In general ascen-

V. D.
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PIATRA

Pojar (fotografia de jos).
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TRANSFIGURARE
(poem cinematografic)

Din toate stelele cite ceva 
Nobil căzu in carnea ei precari. 
Unde puteau zeițe să răsară. 
Cînd piatra aiura și se răcea. 
Cînd sufletul și vorbele plecară.

O piatră — pasăre rivnea. arzind 
Bătrinul ca un magelan de aștri. 
Și-avea o mină ineă de păauut 
Cind ochii lui o căutau, albaștri.

r«

Smulg un bob din spicul cît vrabia, 
smulg un bob de grîu și-l țin în fața ochiului, 
ușor îl țin, cu grijă îl țin între degete 
incercînd să privesc prin el soarele... 
Perspectiva se schimbă, se răstoarnă 
dimensiunile știute-ale lumii. Cimpia 
se subțiază, se întinde ca iedera 
incolăcindu-se
pe trunchiul alb al luminii.

Stă de vorbă în fiecare noapte, cu luna; 
sînt bătrîni, dar se iubesc și acum.
Luna se culcă în barba lui argintie 
ca-n iarba veștedă de lîngă drum.
E liniște în jurul lor ca-n fundul mării, 
o liniște în care se aud
bărcile celor de mult pierduți plutind 
pe sub frunzișul sălciilor, ud.
E liniște în jurul lor ca-n fundul mării 
și moșul pare un Neptun pietrificat...
Se leagănă-ntr-un fir din părul lui 
cerul, deasupra mării suspendat.

Și-nsuflețită mult de trupul lui 
Piatra dădea tircoale unei forme.
Și aripile păsării enorme 
Băteau in aerul dintre statui.

Ui».

Și cînd bărbatul se trezea din vis 
Zadarnic căuta ceva ce nu e.
Piatra dormea cu sufletul inchis, 
Fiind mai mult mormînt decît statuie.

Țin un bob de grîu în fața ochiului ; 
simt că mă-nalț, umerii mi se lățesc, 
mi inile
tresar, străbătute
de singele alb al unui nemaivăzut curent elebtric. 
Picioarele îmi troznesc, străpung coaja pămîntului, 
se caută în adine ca două rădăcini gemene 
sorbind cantități uriașe de sevă...
Cresc, cresc, vertiginos cresc, iată ating 
eu creștetul capului soarele: 
soarele se clatină, vuiește lung, 
ca un gong de aramă vuiește soarele 
și de pe luciul lui cade
• pulbere fină, orbitoare...

GEORGE IARIN’

CREION
Uleiul cald al lunii a curs din grind în grind. 
Acum pescarul doarme cu buzele durute 
De lipsa altor buze, și-adulmecă, dormind, 
fecundul somn al Deltei prin trestii și minute.

• Printre achizițiile recente ale 
anticariatelor din Capitală se gă
sesc o serie de exemplare valo
roase. „Theatrum Europeum", ti
părită la Frankfurt pe Main între 
1635—1738 și bogat ilustrată cu 
gravuri de Matthieu Merian, este 
prețuită de specialiști datorită in- 
formațiilor cu privire la 'mișcarea 
teatrală din perioada 1617—1718. 
Lucrarea cuprinde șl referiri la 
țara noastră. „Return Ungarica- 
rumn. Decados Quator, tipărită 
în 1568 la Basel, face parte din 
prima ediție completă a operelor 
lui Bonfini, cel mai mare cronicar 
al veacului al 'XVI-lea.

Printre piesele achiziționate se 
numără șl o serie de lucrări va
loroase cu referiri Ia țara noastră : 
numerele 1 șl 2 din publicația 
„Republica Romana", tipărite In 
limba romînă la Paris în 1851 și 
1853, care cuprind proclamații a- 
dresate poporului nostru de revo
luționari romini aflați în exil, o 
lucrare despre circulația monetară 
In Țările Romînești, prima ediție 
din lucrarea lui Caragiale „Două 
bilete pierdute", apărută în 1901 

Un interesant material informa
tiv privitor la țara noastră pre
zintă „Histoire de la Moldavie e! 
de la Valachie", de J. L. Cana, 
tipărită la Paris în 1778 și volu
mul „The national songs and le
gends of Roumania” de E. C. 
Grenville Murray, tipărit Ia Lon
dra în 1859, care cuprinde cule
geri de folclor literar și muzical.

Turnee

★

O piatră-pasăre visa
Că-n fața lui va decola
O piatră-pasăre sau șa, 
Pe care cerul, 
Un zbor vecin

stea de stea, 
va așeza.

Și din acea durere și din acea reținere 
Trecură-n lavă ca doi ochi deschiși 
Conturele dinții și tinere,
Și dureros ca un mănunchi de sehijt

bob de griu în fața ochiului; 
par mai vînjoși, mai puternici, 

sparg pojghița subțire a cerului 
șă degetele lor se împletesc 
alcătuind o boltă nouă, o boltă mai largă, 
• boită mai înaltă deasupra planetei...

Ti
Cea mai frumoasă dragoste o trăiesc acum 
Cînd păsările-și dau întîlnire lîngă mine. 
Sălciile-ncrețite-n al apei galben fum 
Mișcă tăcerile-n inele line.

teatrale

avea nici mersDar piatra nu
•Ji nici n-ar fi putut să ardă. 
Era subsol de univers,
Era subsol de lume moartă

Un nimb de zbor a strălucit deodată 
Și piatra înapoi voia să sară, luminat. 
Dacă-ntr-o clipă mina Iui
Un gest, pe flăcări n-ar fi

cealaltâ 
sugrumat*

Putea să se zidească-n ea, 
Dar cine știe ce destin 
Această piatră va avea. 
Va fi sau cruce sau rubin 
Nu piatră-pasăre sau șa.

ca-ntro cariatidăȘi-atunci suind în piatră
Aripi veneau acolo unde răcind au stat 
Puternicele mîini, ca s-o deschidă.
Și, dacă el voia, ar fi zburat.

Tin un bob de griu in fața ochiului, 
nimic nu mai e strimb, arborii 
se scutură de uscături, de noduri, casele 
cu acoperișuri negre se prefac 
in blocuri albe, înalte —
uriașe claviaturi de pian...
Largi devin străzile, încăpătoare 
piețele cu porumbei și ronduri de flori 
și de pretutindeni urcă spre cer 
ca niște baloane multicolore 
hohotele de ris ale copiilor-

Auzul, ochii-ncearcă un fior nelămurit.
Cea mai frumoasă noapte de dragoste mă-ncearcă. 
Uleiul cald al lunii a curs și s-a topit
Din vis în vis, din barcă-n barcă.

Pescarul are trupul curbat a galopare. 
Luna l-a scris bucolic prin trestii și minute, 
însă și-n somn îl bîntuie-un vis cald îmi pare : 
Năvoade lungi, de aur vuiesc de rod gemute.

în prezent turnee prin Mol- 
Primul colectiv a și dat cel 

spectacol la Fălticeni cu 
„Plicul* de Liviu Rebreanu. 

mai cuprinde popasuri 
Rădăuți. Cîmpulung

ADRIAN PAUNESC;
Țin un bob de griu în fața ochiului... 
Ce curat ești, pâmîntule :

Pescarul doarme somnul fecund al vieții și 
Pleoapele o clipă de și le-ar înflori, 
Adîncurile Deltei s-ar face purpurii 
Și s-ar începe ziua, nemaisfirșita zi.

BACĂU (de la corespondentul 
nostru). — Două colective ale 
Teatrului de stat din Bacău între
prind 
dova. 
dintîi 
piesa
Itinerariul 
la Botoșani, 
Moldova, Vatra Dornei, Moldovița, 
Dorohoi, Dornești, Șiret, Bucecea 
și Suceava.

Alt colectiv va prezenta „Noap
tea regilor" de Shakespeare la 
Comănești, Slănic Moldova, Piatra 
Neamț și Bicaz.

GH. DAVIDOV



Mii de km de țevi pornesc din Fabrica de țevi a Romanului să unească, asemenea unor uriașe artere, orașe și sate

e știți despre Roman ?
Romanul este un oraș bă- 

trîn, cu case cu parter in
tr-un Secession local, cu 
scoici de sticlă la intrare, cu 
lei de lut pe trepte — fa
bricați de sobarii băști

nași — cu mari grădini în preajma fie
cărui imobil, în care prunul și zarzărul, 
fac mezalianță cu castanul și platanul 
decadent. Pe aria veche a orașului, 
s-au schimbat numai locatarii. Soneriile 
cu cordon și clopoțel nu mai funcționea
ză — ie folosesc copiii la plugușoarele 
de Anul Nou — iar oamenii își bat to- 
vărășește în geam, sau se somează tele
fonic de la casă la casă, ca să scurteze 
deplasarea.

Antenele de televiziune sînt cocoțate 
lîngă cocoșii de tablă, iar un barometru 
montat îhtr.o carcasă de bronz, încastrat 
de o sută de ani pe un ziă exterior, arată 
invariabil froid, precipitation.

Ce știți despre Roman ? Omul se 
miră: „Ce vrei să spui ? Doar e clar, 
toată lumea o știe. O știe o țară! Ro
manul, stimate tovarășe, este una dintre 
cetățile industriei noastre moderne. Ro
manul e cel mai mare laminor al țării, 
cu o producție de 15 kilometri de țea- 
vă pe zi". Ați auzit bubulnd țaglele pe 
paturile de metal, exploziile, canonada 
perforatorului care destupă uriașii cilin
dri incandescenți, tunetul miilor de țevi 
ca de tun rostogolite spre depozite și 
ordonate acolo, pe calibre, în artilerii 
grele asupra liniștii orașului ? ! Le-ați 
auzit ? Dar știu bine că în sala comen
zilor, între comutatoarele electronice, e 
o liniște de marmură, și ca să te apro
pii de ea trebuie să vii prin centrul Ro
manului, pe lîngă parc, in papuci sau 
pe tîrlici de frunză, adăugind — tn mod 
obligatoriu — corectivul roților de birjă 

........................................ pe 
F

>nice.

cu arcuri și cauciuc, îngînînd clipele 
sub aceeași copaci de o sută de ani 
mai bine, din care cad castane.

Ce știți despre Roman ?
...Am revăzut orașul in primăvara 

1962 și 1963 după o lipsă de rr.a: mi 
ani, și nu vqî uita niciodată bucuria 
care i-am respirat aerul limpede, de 
fastuoasă renaștere. 11 lăsasem bă:rin. 
dormind de cîteva secole, încremeni: in 
negura unui timp perimat. R regăseam 
în dimineața noii primăucr.. luminat 
de soarele rece, monoton și dea'. c:.e bal
coane împovărate de flori ale blocurilor 
noi cu multe etaje. !l regăseam tn di
mineața albă, străluminată de marile 
flăcări industriale ale evului tînăr. Po
posisem între două trenuri. Am luat-o 
pe jos, și după cîteva minute uitasem cu 
totul de treburile care trebuiau să mă 
ducă, spre prinz, mai departe. La fiecare 
sută de metri, o culoare sau o linie nouă, 
de la turnul de fabrică piuă la scuarul 
înflorit. Cînd apăruseră ?

— Cînd au apărut, tovarășe Chiriță ?
— In cîțiva ani! mi-a spus tovarășul 

Chiriță, tînăr muncitor la secția „Duo" 
a laminorului.

L-am privit atent. Mi se păruse că 
zîmbește.

— Știi dumneata ce înseamnă „cîțiva 
ani", tovarășe Chiriță? (O mică lecție 
acestui băiețandru, care se joacă atit de 
nepăsător cu cuvintele!).

Tovarășul Chiriță a dat din cap. Fi
rește că știe. Va răspunde cu fapte trăi
te. Acum „cîțiva ani", spre exemplu, 
el făcea pe cărăușul pe o căruță care 
nu-i aparținea, angajat să mine caii u- 
nui bătrîn, cu ziua. Un fapt! A venit a- 
poi la laminor, s-a calificat, a primit 
curînd '„gradul II", a primit după aceea 
și demnitatea de comandant de echipă, 
pe care s-a străduit s-o ilustreze cu fap
te. Fotografia lui e astăzi la panoul de 
onoare, iar steagul roșu de fruntaș al 
întrecerii ți-l recomandă cu prisosință, 
între timp, a calificat și el, Id. rîndu-i, 
pe alții. (Am un băiat, Zamfirescu, 
care are Diploma de onoare a C.C. 
al U.T.M. și e cel mai bun din echipa de 
rugby. între timp a intrat și el în e- 
chipa de rugby a laminorului, campioa
na Moldovei. Intre timp a primit și a- 
partament în „blocul burlacilor", între 
timp...). Dar am răbdare să mi le poves
tească pe toate ? Și-a sporit biblioteca 
personală la 300 de cărți. Și-a cumpărat 
abonament permanent la teatru. S-a 
înscris și în echipa artistică a uzinei (îi 
place vioara, dirijorul pretinde că are 
talent, dar din păcate nu prea are timp 
să exerseze). Cînd să le faci toate? Ar 
mai fi de învățat și o limbă străină, rusa 
bunăoară și engleza; un specialist al la
minării trebuie să fie la curent cu tot 
ce e nou în materie, cu cele mai proas
pete cărți din branșă. Și ar mai fi și al
tele de făcut... Dar cînd să le faci ? 
Pentru că între timp s-a înscris și la 
Institutul politehnic din București, ur. 
mează prin corespondență. Ceea ce în
seamnă că peste „cîțiva ani“, va fi ingi
ner.

— Așadar, tovarășe Chiriță ?
— Așadar, „cîțiva ani" înseamnă e- 

norm!

lui

ceasta e părerea unui tînăr 
muncitor la secția „Duo" a 
laminorului.

Un an al său, doar unul 
din acest somptuos buchet 
de „cîțivau, este el singur un 
.veritabil roman, cu 365 de file 

de epică densă. Să înmulțim acest an 
— etalon — cu numărul muncitorilor de

1 11
i ?.

O CETATE A INDUSTRIEI NOASTRE SOCIALISTE

Orașul Roman
la marele laminor. Și să adăugăm ecua
ției „coeficientul de putere" al impre
sionantului avînt constructiv care ilus
trează ziua de azi a orașului...

Ce știți despre Roman ?
Ni s-a strecurat în suflet, 

te, ceva din aerul visător al 
Răspunsul întârzie, șovăit 
piele de gind. Dar încă nu 
Ne mai lipsesc drmei 
lipsește reperul 
an dii — 
tn

pe nesimți- 
localnicului. 

prin niște 
știm nimic. 

ri date. Ne 
aginee 'unu: 
;e:one pen-

elepe «anur prezentului.
‘ k la cartea de istorie. A- 

de ea sint pup*k selec
tați după criteriul maximei importanfe 
și reduși, ca imagine, doar U ewuM^rea 
evenimentului care-i ocupa, fzistâ, bu
năoară, anul întemeieri: orașului, tn 
secolul al XlV-lea. Ațezzz atei. Lx con
fluența Șiretului cu Moldova, pe autreie 
drum care lega Valahia cu Țara de Suj, 
Romanul dispunea desigur, tn tntenpa 
ctitorului său, de tot ce-i trebuia pen
tru o înflorire rapidă. Deci și pentru o 
viață bogată și vie, cu tuundt de eueui- 
mente. Dar in cartea orușului. anul 
următor îl găsim abia iu 1467 : jaful oș
tenilor lui Mateiaș CorcinL cart laai 
în urmă doar pietre înnegrite de foc. 
Apoi două secole de tăcere. Anul urmă
tor : 1647 (decembrie), cu detxpttx^ua hu 
Miron Costin în piața orașulsa. S: nat 
departe ? O mie șapte sute, • see opt 
sute, o mie nouâ rute, o «w «ovi sute 
și... Clopotele din turta epzieopor. fdcesx 
să vibreze, la vecemn, odul dsarre pă- 
mînturi și cer, în timp ce bdrbofs ste
ri en ți ai seminarului taoiopie tadbiMm 
și în secolul al XX-lea alfabetul dMt 
Sintem la Roman, fabnea de pap» a 
Moldovei...

Chiriță ride.
— Cînd s-au schimbat
— In ultimii ani.
— Așadar, tovarășe Ch;
— Așadar, „cițiva ani* 

norm.
Renunțînd la cartea de 

apela la memoria roman 
jutorul lui, vom încerca i 
în detaliu unul din anu t*

Iată, a venit primăvara : 
1920, sau 1930, sau 1940 și- 
ferestrele căptușite 
sfîrșit, aer! In sfirșit, 
publică s-a umplut de 
cii mahalalelor de alb per 
bucuria e scurtă. De sub fardul 
au ieșit zbîrciturile. Restanțele ed 
uitate o vreme, sînt din nou la c 
zilei. Grădina publică, fala oraș----- 
prefăcut acum într-un lac. 
a înecat și flori și toate pe 
mai astupat nimeni, de m 
grădinar a fost destituit în un 
sezon. Se purtase „necuviincios 
cu opoziția în alegerile pentru 
orășenesc). Au năvălit peste oraș 
pîraiele, luînd în stăpînire străzile 
fundate, curțile cu garduri bureți 
pivnițele în care mai licăresc apele din 
primăvara trecută. A năvălit peste albie 
și apa Moldovei, ocupind mahclc'.e'.-: 
din partea de miază-zi a orașului. Curg 
la vale colibe, copaci, micile răzoare cu 
lămîiță și dalii, leagăne de copii și cote
țe de păsări. In oraș e stare de asediu. 
Noaptea, oamenii din mahalale fac de 
veghe pe acoperișuri, ascultind cum 
crește murmurul de valuri dinspre lunca 
Moldovei. Cîțiva privilegiați cu rude în 
„centru" s-au și mutat, abandoninc-..- . 
cocioabele cetelor de dini vagabonzi. 
La cafenea, micii funcționari „din opo
ziție" primesc cu fluierături pe membrii 
consiliului comunal, descinși aci, cu o- 
chii bulbucați de nesomn, între două șe
dințe „secrete" închinate măsurilor pen
tru „salvarea orașului". La cafenea, 
domnul Scurtu jubilează; neputința 
„salvatorilor orașului" dă apă la moară 
„opoziției". Dar într-o dimineață, vine 
bomba. Ceva se presimțise din ajun. In 
ajun, seara, membrii consiliului comunal 
intraseră la cafenea cu fețele buhăite de 
nesomn, dar, contrar obiceiului, nu se 
mai îmbătaseră de tristețe și ciudă. Ți
nuseră ședințe cîteva nopți, lovitura 
fusese preparată mîrșav, punct cu 

punct! Dimineața, exact la ora cînd ca
feneaua e plină, o duzină de salahori 
defilează ostentativ pe sub geam, co
tind apoi spre cartierele năpăstuite de 
ape. Zboară veștile: „Se taluzează pri
mele gropi!". „începe construcția unui 
dig in lunca Moldovei!“. „Sint puse tu
buri de piatră pe ulițe !". „Se înfig pînă 
și stilpi electrici, ba se trag și primii 
metri de fir!". Cafeneaua tace înfrîntă. 
Opozanții zdrobiți evită să se privească. 
Dar în grădina publică a înflorit, în ex- 
z'.zz-a de cer și nea. liliacul, și primăva
ra aduce alte culori, alte și alte „eveni
mente* in rotația zilelor.

Au apărut fețe noi la garnizoana ora* 
șului: trei ofițeri tineri, foarte distinși. 
Fetele negustorilor își comandă pălării 
.a Bacău, iar seminariștii se pregătesc de 
dueL „Veteranii", vlăjgani repetenți cu 
bărbile pînă la briu, mimează față de 
chestiune o indiferență care nu înșeală 
pe nimeni. Dar pe urmă trece și asta. 
Pe urmă vine balul „fundației cultura
le". Pe urmă încep concertele fanfarei 
militare, în parc. Pe urmă...

Dar a venit vara. Iulie, lespede de 
soare și colb. Cerul arde, copacii sînt 
momii ireale de praf, aerul e greu ca ta
bacul și toată lumea „bună" fuge la 
Strunga, mica localitate balneară din 
împrejurimi, care-și deschide sezonul 
Rămcse acasă, cu poruncă severă să-și 
w corijenta, fetele de negustori s.au im- 
bolnări: de atîta oftat. Visează cazinoul 
cm Srrunpa. cintăreful în frac, aleile eu 
arbori umbroși și perechi înlănțuite cc 
monogramele. Ca să-și mai omoare 
^ritssl, pun la patefon o Jtavaiană". De* 
bunica se ridică scandalizată de la pri
mul acord: s-a in;epat în andrea! Oi 
tirgul acesza bătrîn' Anticariat de amiw- 

desuete! Cum ii mai gem toate în- 
cnesetvriie, ruginite și pline de p 
Trrpul acesta care n rrea să se , 
denizeze" de loc! Fota s-a cățărat 
perra~U ferestrei, suimda-și rț 
desrxprs pemdhlor. Dar strada 
•ncartâ. Țipenie- Nu mai e 
t-rgml pujtm. Sem nor uni au

eu pEnâîe 
cgCo. oree se 
-ără f»< »r cccz ea

k pQsru cea 
Frca •*<*

rorsc

înflorește orașul
Fotografiile: AGERPRES

Ce se tu 
e a cupr

Brună ss
Pr»* £

e rstusncipa ’
închid
— £i. 

Ce mai zici ? 
le întrece pe 
unde-am aju’

—Dar ce se aud< 
Ce e fierberea asta 
dată prin explozie,

— Nu-i nimic, A venit toamna, gospo
darii scutură merii și perii, răpăie nuci
le pe acoperișuri de tablă, se pornesc 
chefuri la crame, răcnesc îngroziți cer
șetorii, care simt în aer zăpada, fierbe 
magiunul negru ca smoala, în gigantice 
cazane de iad... Se trezesc „industriile" 
tirgului după somnolența de trei ano
timpuri : moara „Rohrlich", presele de 
uleiuri „Rohrlich", abatoarele „Rohr- 
lich". Miroase a melasă și borhot spre 
„Danubiana". Dar mîndria sînt curțile, 
curți imense, ca de cetate turcească sau 
han, pline acum de care, de noroi și de 
vite. Spre ele se scurge, o vreme, toată 
viața județului, apoi sacii de cereale se 
termină, s-au închis porțile abato
rului după ultima vițică însemnată cu 
roșu, nu se mai aud pe străzi decît clo
poțeii de gheață ai ploii. Ploaia și vîntul 
sînt acum stăpîne deplin. Spulberă ul
timele frunze din arbori, spulberă de

co boc 
Nu sa

pe străzi cerșetorii șl îi agață, zdrențe 
jilave, de ușa bisericii. Ploaie, vînt, 
urîtul pe toate gamele exclamațiilor, de 
la minor la superlativ, ftizicii care mor 
cu zecile la mahalale, parcul care a 
murit cu fiecare zbor al cocorilor, 
seara, seara urîtă și lungă, care 
ră îndată după masa de prinz. 
mai aud nici castanele... Doi-trei 
sori bătrîni, retrași, in ermitajul 
tecilor, lîngă foc, se desfa 
carte sosită de la Păru. 
Romanul cu universul și
tîrgul e parcă mai izolat șx maă |Mrit 
ca orieînd. Revărsările Ffoidartt «a uaaă 
impresionează pe niirir ifiea fhaaeșă»- 
nari vin la cafenea âabrăeufi fia wfnșe 
paltoane polare, fulare la fvă; frtova- 
iul a ucis potitiea. Pietieia eakâce pmse

•-» nepâ: 
r^fc<xe de

e* uuzxm

ica. Piatră 
astă primăvară, rrmboiic, îi 
rie mahala, eu foot de wax 
noroiul imens, proverbâzial 
dovean, pe Ifăja cere dne» 
sînt niște surircun *e>dk=» 
grade t și fsreie elecfiet: 
iarăși gropile. iu curâd 
o ultimă lespede, un ufatau 
peste peisajul iurrewue » 

Ninge- 
■Romcr. UOî 
-Ce s^F de . Bc-to ?

rwdais ' Ce r
i ruerpriacu^. fȘg dobrogec i 
■ Signarii Măruț; ■ x Ce rrei «ă 

e dar. totzâ a^aea o știe.
■ud late. Suride risă- 

proptiiloT 
multe, 

m ultimii 
de rpu» H răs- 

ssasc romașcanii, 
txztsariai a doua 

ăstui 1951. în aprilie, 
nurprî construcția 

tzi.
apa ifoldorei, cu
ta brațe zăvoiul și 
rru prima oară, în- 
ei pe care îl ridica-

constructorii, ca să le ocrotească 
lucrarea.

Cind — pentru prima oară — clopo
țeii ploii de primăvară n-au mai făcut 
să vibreze neantul.

Orașul a tresărit. O oaste de oameni, 
cit era sute, împînziseră cîmpia de pe 
malul Moldovei. îndreptaseră spre cele 
patru zări — reflectoare — obiectivele 
aparatelor topometrice, intr-un specta
col nemaivăzut, pe o scenă de șase hec
tare. O scenă cam cit vatra unui sat ! 
Aceste dimensiuni — primele ajunse la 
cunoștința orașului — au uluit. Chiar 
pe o asemenea moșie se va întinde con
strucția ?

— Cele șase hectare — au precizat in
ginerii — vor fi ocupate doar de halele 
principale. Dar vor mai fi și drumuri, și 
căi ferate, și construcții anexe. Incinta

propriu-zisă a uzinei va mai cuprinde 
cîteva hectare. (Și fiindcă spectatorii pă
reau neconvinși): Vi se pare chiar atit 
de mult? Sint totuși hectare, nu masuri 
astronomice!

Printre cei apostrofați astfel a trecut 
un surîs. Nu, una ca asta nu li se putea 
reproșa. Tocmai lor, moldovenilor, să le 
lipsească „sentimentul distanțelor", sen
timentul spațiilor infinite și goale, pe 
care privirile se alungă slobode peste 
șapte praguri de zări ? Ceea ce ii minuna 
era altceva. Era năzuința omului de a 
zidi peste zări, surpînd dintr-o dată 
neantul, nemișcarea geografiei ca ți pe 
cea a istoriei.

— Spuneți-ne, cum va arăta lamino
rul ?

— 11 veți vedea cu ochii d'-mnearoas- 
tră. In curînd!

— Dați-ne totuși cîteva date.
Dar ce să li se spună ? Ce să

li se aleagă, potrivit isțelegeru lor de 
tirgoveți trăiți la umbra mușcate-or din 
fereastră din mulțimea de date fi planuri 
savante, la care concuraseră ceia mai 
înalte discipline științifice ? $i totuși, tre
buia să li se spună ceva. Nu era chip alt
fel. Pașnicii moldoveni deveniseră, peste 
noapte, niște febrili, nu-și slăbeau de loc 
insistențele:

— Dați-ne cîteva date !
— Să începem cu proiectul nz.-.zi. Dar 

cum să explici în cîteva curtate ? E un 
proiect compus din câteva ante de tomuri, 
o veritabilă bibliotecă !

— Dar șantierul ? Cum te ca înfățișa 
șantierul ? Și construcția ? Și maținile ?

Le-au căzut pe loaze, rt hâde ca re-au 
urmat. Și sâpâtaria pestru fundefu, des- 
făcind cirr.pul pe mari pamni. de parcă 
se deshuma un gigenz^e e^ns scufundat; 
și truda de mineri fi ndri e mește
rilor cobori;: ie fuzdețe. ie 14—15 metri 
sub piminz. prin nărmcJhrn și ape de iu- 
fîKraȘieșs de besonuere fserbind zi 
p naepce — rtirrr «a*u pnze largul 
cinpseu. mc mc: a^m cătera ano- 

wfuTnadi B ta farul
- Azam'eisr ra-u. tac. 2*53 se tafig
prvmm a^gs de ni sen. taaflfe dr 
mecn. a i scrpuc nnrww pr nrrnnaM a 
: - : reataL De depune. șaus*rul
pare • pzăire de bare (E vestită și as- 
:âx. pr-es* iu pm foi-
ciorici pitene usui tern din Băcița, 
renxt cu carul le iei—iul, in vara lui 
■>55. Verxe apele, radem ni nd u-și boii, 
z.zd iată eâ-i nălucește in față, printre 
umbrele nop: . pădurea. Omul și-a făcut 
cruce, -urni:. Locul aceia fusese pustiu de 
:.r.d l mea. Și-a întors cu grabă carul,
— zice-se — omul umplind satele de pe 
drum cu povestea acestei nemaipomeni
te futimplări). In curînd se ivesc și ma- 
șinile, mii de mașirâ, de la coloși ca „ba- 
tiuT*, care cintărește singur 100 de tone, 
și prnă la piramidele de șuruburi, butoa- 

■ z și ciudate ornice multicolore, din care 
-'-■jntGr'iî iau mereu, fără să scadă. Tot 
otgșuI face procesiune să admire mași
nile, multe purtind emblema uzinelor ro- 
mînești. Cineva are curiozitatea să mă-
oare cu pasul lungimea depozitului ce 

le adăpostește; are peste 3 kilometri, a- 
dică mai mult decit strada principală a 
tirgului.

...Dar mai e un miracol, și tot orașul 
convine: cel mai impresionant dintre 
toate ! Este vorba de oamenii șantieru
lui. Nu atît inginerii și meșterii veniți de 
prin alte părți — aceștia erau construc
tori cu faimă, unii dintre ei specializați 
și în alte țări — ci mai cu seamă local
nicii.

Veniseră pe șantier din mahalale. In - 
Roman, spun vechile documente, existau 
odinioară două bresle ciudate — bresla

lo-
lucrătorii din

De
Oare

cioclilor și bresla calicilor — puse sub 
supravegherea Episcopiei. Amintirea lor 
se pierduse, deși negustorul din centru 
știa că acești „calici" locuiau și în vre
mea lui acolo, la mahala. Și funcționa
rul romașcan, și dascălul știau că acolo, 
în mahalale, locuia sărăcimea, 
cuiau meșteșugarii și 
cele cîteva ateliere și fabrici, 
unde oare răsăriseră atîția ? 
chiar de pe-acolo, din ulițele acelea 
cu colibe minuscule, ascunse sub vechile 
pălării de șindrilă ? Din ulicioarele ace
lea ce păruseră pustii de cînd lumea, în
gropate de praf, și unde doar trecerea 
vreunui dric te făcea să-ți dai seama că 
mai sint, pe la ferestre, și niște oameni 
vii, cu fețe livide ? Erau acum sute și 
sute. în fiecare zi descindeau pe șantier 
batalioane întregi. Un întreg popor necu

noscut, care viețuise parcă sub pământ. 
„Da ăștia cine mai sint ?“ se minuna 
neobosită cafeneaua, strînsă ciorchine la 
geam. Cine-s băieții ăștia voinici, care-și 
poartă cu atîta eleganță salopetele, par- 
c-ar fi cel puțin ingineri, și care trec 
pe stradă discutînd despre calculul dife
rențial și avantajele producției automate 
în serie? Dar ăla de colo, de pe maca- 
raua-turn? N-o fi băiatul lui Nică, tăie
torul de lemne din mahalaua Horia? 
Mai ieri umbla cu tat-su prin curți, cu 
toporul pe umăr. Să fie chiar el? Impo
sibili Și totuși... Uite-i și pe cei de la 
Cordun, cu căruțele, se bucură toți că 
le-a venit uzina lingă prispă! Mai veni
seră și de prin sate, de pe toată Valea 
Șiretului; se făcuseră mii. Un popor de 
oameni harnici, tineri și dezghețați, care 
se calificau în timpuri record, sărind de 
la aritmetica școlii primare (uitată de ani, 
într-un fund de sertar, ca una fără folos 
în spargerea lemnelor) la trigonometria 
depășirii progresive a normelor și la vas
ta geometrie în spațiu a marii construc
ții. Ceea ce le păruse amețitor, uriaș, în 
cea dintîi dimineață de șantier, încăpea 
repede într-o simplă foaie de calc, sub 
stiloul cu peniță de aur cumpărat la pri
ma chenzină. Și ca pe orice șantier socia
list, rîvna învățării unui meșteșug „se
rios" se convertea, pe încetul într-o bucu
rie și o pasiune superioară: „Oare voi fi 
în stare să învăț mai departe, să ajung 
și. eu laminorist?" Iar cîțiva funcționari, 
și nu tocmai tineri, care nu știuseră toată 
viața decît drumul de la primărie la ca
fenea, l-au vizitat într-o dimineață pe 
directorul șantierului, oferindu-și servi
ciile. (Unul din ei este astăzi șef de 
laborator).

— Oare voi fi în stare să învăț mai 
departe, să ajung și eu laminorist?

A fost de-ajuns ca gîndul să-și ia zbo
rul, primul lui zbor, și toate zările s-au 
deschis, ispitindu-l să urce mereu. Mâ
nuind escavatorul sau macaraua, flăcăul 
se gîndea la barele de oțel (15 kilometri 
de țevi într-o zi!), le vedea aevea, rosto- 
golindu-se ca rîuri de foc peste marile 
paturi cu role. Inginerii, surîdea el, spun 
că va fi o priveliște unică, barele vor 
țîșni din cuptor roșii ca focul, pe urmă 
se vor face smeurii, pe urmă ca mierea. 
O trenă de flacără verde le ya urma în 
rostogolirea prin marile hale... Și mai de
parte? Un nou avînt industriei petroli
fere și miniere a țării, precum și valori
ficarea unor bogății încă insuficient ex
ploatate, din adîncuri. Producția pe un 
an a laminorului poate acoperi construc
ția a 30 de conducte de cîte 150 kilometri, 
fiecare din ele, cu o capacitate de tran
sport de 2 milioane metri cubi de gaze 
pe zi; aceeași producție poate da mate
rial tubular pentru 2 200 de sonde. Așa
dar, cu țeava făurită într-un an — soco
tea flăcăul — s-ar putea trage o linie de 
oțel de 3 500 de kilometri.

— Cine e băiatul ăla de pe macara, 
despre care scrie „Scînteia?" E autor de 
recorduri, i s-a dat și „Ordinul Muncii". 
N-o fi baiatul lui Nică, tăietorul de lem
ne din mahalaua Horia? Parcă ieri umbla 
cu tat-su prin curți... ,

1956. Peste 500 de tineri absolvă cursu- 
r !e profesionale deschise pe șantier.

1956: u» rc’um de lucrări de 2,4 ori 
mei mare ea ta 1955. Peste S3 la sută din- 

si-au luat locul pe piedestalele 
ce beton. Clădirile stațiilor electrice sint 
ridicate, instalația pentru captarea apei 
industriale din riul Moldova e isprăvită 
în proporție de 95 la sută... E gata și 
construcția metalică a marilor hale. Sint 
într-un stadiu avansat instalațiile ener
getice la mașini... Se așteaptă ziua mare, 
istorică, cînd toată țara va fi cu ochii pe 
Roman. Doamne ferește de vreun bucluc! 
Dar cum ar fi posibil? Ce cinste, totuși, 
să fii tu cel dintîi, mina ta să apese ma
neta care va pune în mișcare colosul!

— Și într-o dimineață din toamna anu
lui 1957, în preajma aniversării unui de
ceniu de la instaurarea Republicii, totul 
a fost gata.

Un ultim bilanț! Nu s-a uitat nimic? 
Chiar totul e gata?

— Totul!
In seara de 1 noiembrie 1957, la orele 

22 și 47 minute, laminorul de la Roman 
a dat — în probele generale „la cald" 
— primele țevi.

In dimineața de 26 decembrie 1957, la
minorul a fost dat în exploatare.

★

Întreprinderea, de prefabricate de la 
Roman are de desfășurat o activitate eco
nomică de importanță deosebită. La Ro
man s-au prefabricat pînă la sfîrșitul lui 
1963 peste 3 000 apartamente, pe care 
le-au montat constructorii din regiunile 
Bacău și Iași, scurtând cu ajutorul lor 
durata construcțiilor, de la luni la săp
tămâni și zile. E o întreprindere nouă, 
construită după laminor; romașcanii nu 
s-au mai mirat, deși unii dintre ei, per- 
severînd în uimire cu toată nădejdea, 
și-au făcut din aceasta profesie, au oferit 
interviuri, au scris articole, au vorbit la 
stația locală de radio angajîndu-se pînă 
la urmă aici. S-au transformat astfel în 
constructori de case prefabricate, la mar
ginea unui Roman bătrîn și aparent 
inert, furnizînd blocuri și palate cultu
rale, în serie, unor așezări absolut noi 
precum Onești, Săvinești, Lucăcești. Este 
și ăsta un contrast romașcan pe care pînă 
și romașcanii profesioniști sau blazați ai 
uimirii îl notează. O fabrică de case la 
Roman, lîngă casele cu parter într-un Se
cession local, cu scoici de sticlă la in
trare, cu lei de lut pe trepte — mode
lați de sobari băștinași — între vegeta
ția grădinilor cu vișini și magherani, dă 
materie exclamației.

...Ce liniște s-a restaurat!
In orașul cu mari instalații industria

le moderne, dotate cu agregate răspun- 
zînd la comenzi electronice, mai există 
încă vreo cîteva birji. Sînt și taxiuri, și 
linii de autobuz! Dar orașul e prea mic 
pentru ca motocicletele să foarfece cre
ierul liniștii, iar cînd trîmbițează claxoa
nele automobilelor pare că prind glas 
cocoșii de tablă de pe acoperișuri. In sala 
de conducere a laminorului, stăpînind 
fulgerele liniilor automate, e o liniște 
fertilă, plină, tonică, însăși liniștea Ro

manului.
De ce e nevoie de zgomot? Tot ce s-a 

făcut aici în mai puțin de un deceniu, 
atît de intens, atît de robust, atît de du
rabil, a dislocat esența — și nu cojile! — 
iar esențele nu fac zgomot.

PAUL ANGHEL



La Wroclaw, intr-un meci 
amical, echipa de tineret a 
U.R.S.S. la fotbal a dispus cu 
3—0 de echipa de tineret a 
R. P. Polone.

înalte distincții sportive
acordate unor rugbiști

la „Grivița Roșie* Bucureștide

de

laserului Nicolae

(Agerpres)

Numeroase faze aplaudate dar și inconsecvențe tehnice
Foto: AGERPRES

Primirea

ambasadorului

în 
de

cirr.rjJ festivității, tov. 
Olteana. vicepreședin- 

JCF-S.. și Emil Drăgă- 
președintele Federației 

tbi. au felicitat pc cei

PE SCURT

încheierea lucrărilor Reuniunii internaționale 
de experți in problemele educației tineretului

Pe velodromul din orașul 
Ruse a luat sfîrșit nveciul in
ternațional de ciclism-pistă 
dintre echipele orașelor Bucu
rești și Ruse. Din nou proba 
de viteză a fost dominată de 
alergătorii romîni C. Voicu și 
D. Popovici. De data aceasta 
victoria a revenit lui C. Voicu. 
Proba de 1 000 m cu start de 
pe loc s-a încheiat cu succesul 
lui Koliu Stoianov (Ruse) cro
nometrat în 1'11". Cxirsa ita
liană a fost cîștigată de echi
pa orașului Ruse cu timpul 
l'07"2/10.

Continuîndu-și turneul 
U.R.S.S., echipa iugoslavă 
fotbal Hajduk Split a întîlnit 
la Rostov pe Don echipa lo
cală S.K.A. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 
2—1 (2—0).

Participanții la concursul 
internațional atletic de la Zu
rich au evoluat miercuri în- 
tr-o reuniune desfășurată la 
Berna. Valeri Brumei (U.R.S.S) 
a ciștigat proba de săritură 
în înălțime cu 2,17 rrr, iar ceho
slovacul Matusek a aruncat 
ciocanul la 65,20 m. Alte re
zultate : 800 m plat : Klaban 
(Austria) 1'50" ; lungime : Ter 
Ovanesian (U.R.S.S.) 7,41 m ; 
100 m: James (Elveția) 10" 
4/10; 1 500 : Bernard (Franța) 
3'47'6/10.

Învingînd cu 6—1 pe Lane- 
rossi (Italia), echipa vest-ger
mană de fotbal Werder Bre- 
rrten a ciștigat prima se~e a 
turneului international de la 
New York. Ea urmează ai 
joace acum cu echipe care at 
va clasa pe prim 
ria a doua. In olt 
rteului, Hearts c 
(Scoția) a dispus 
formația eng'.ezz 
Rovers. Fotbal^ 
șanse man de c 1 
loc in sena c H-t

f MUUt 
ea 2—

s

Zi de vară în Parcul Libertăți:

ȘTIINȚĂ

I
n povestirile știin
țifico - fantastice 
toate problemele 
au fost rezolvate 
cu succes: pa- 
re-se că, de multă 
vreme, echipajele 
străbat în lung și în lat (dacă 

se poate spune astfel) cosmo
sul, întreprinzînd călătorii 
care durează zile, săptămîni, 
ani sau secole și umblînd din 
planetă în planetă ca albinele 
din floare în floare. în gene
rai, după o lectură de acest 
fel, ai impresia că nu mai 
există nici o dificultate prin
cipală și că autorii țin la dis
poziție soluțiile celor mai 
încurcate situații.

In realitate, întrebările care 
se mai pun încă în legătură cu 
viitoarele zboruri în cosmos 
sînt destul de numeroase, atît 
în ceea ce privește tehnica cit 
și oamenii. Treptat, oamenii 
de știință le găsesc răspunsuri.

Una dintre cele mai intere-
sânte probleme este aceea a 
călătoriei omului spre spațiile 
cosmice „mai“ îndepărtate.

O etapă îndrăzneață
Oamenii au izbutit să re

zolve cu succes prima etapă a 
cuceririi cosmosului: desprin
derea de atracția gravitației, 
în fața noastră se găsește a- 
cum o etapă îndrăzneață, care 
va culmina cu zborurile către 
alte planete.

La început, cele mai dificile 
erau problemele tehnice. As
tăzi, se ridică întrebări în spe
cial în legătură cu felul în 
care vor putea călători oa
menii.

Joi la amiază a avut Ix '.z 
sediul U.C.F.S. festivitatea 
decernării titlurilor de maes
tru emerit al sportul .< 
maestru al sportului uncr . 
cători ai echipei de c-_. 
„Grivița Roșie" Bucure r- • - 
tigătoarea din acest an a 
pei campionilor europe: 
Au fost distinși cu titlul ce 
maestru emerit al sp:r _ . 
Mircea Rusu, Constar.u.- S - 
nescu, Mihai Vușek. Radu 
mian și Valeriu Irimcseu 
primit titlul de maer_-. i_ 
sportului Mircea Iliescu. M 
hai Oblomenco, Mihai Mv.: ■ 
Gh. Dragomirescu, Dan Stoe- 
nescu și Licuță Bal: a- Ce -

totul.
rtâ. Progresul 
tt pe Lazio-Ro- 
escu, două, și 
per tiv Marrone

Un antrenor cu ext« wck sb rfutun din timp în io
tinsâ spunea odată că sojvtr-xxl a-— rr -r. fund eliminat pen-
biicureștean e rertatorrt: • am- SB woislc fi. după cît mi s-a
re : iubește Fothrial dv fe Sl- •-••Lre la arbitru.
dează echipa ftroritl. Aa «MB $c3“E je orriin meritat, ar fi
ieri că acelaș specuzx rrrjc nat lu Truporții. dar Dumitriu
aprins la vk&c* x. - deosebite calități, a
imediat ce i se anti prv? sos ia sttafii dintre cele mai
pect. Spun istz rer“ n dbse — s astt fiindcă vrea cu
București, care ta pamda: sx T*- T.r axtiaaassi să dribleze adver-
namo a deeretc-sr: rl s-a "Tne'-
dat- măcar perrx t» eoorrr. x.
puțin psaaâmae ±r: swKnâoat ' colajul de pe
ca Lvs ap*v

or Ocne adversar, umbră de ad-
L1ILIIW — - rr-’ uiasă. și tabelă de

-x - •:< e posibil — toate cu
ze .ah'-ul gale-

s.— i. - geeeral bun, a fost
- ■ ceciEile complet de

5o«c -zj _ : »—a ia» âsooKB z Tc^neaE» arbitrului Cursaru,
i. • -- a x.— . r-.. . ■ : -FT.'at pus parca

Pentru a rămîne în jurul 
pămîntului timp de 2—3 zile, 
nu este necesar să se încarce 
provizii prea grele de oxigen, 
alimente sau apă. Nici pentru 
a merge în Lună — treabă de 
cîteva zile sau o săptămînă — 
nu e nevoie de prea multe 
bagaje.

Socoteala este însă cu totul 
alta cînd e vorba să pornim, 
de pildă, spre Marte sau Ve
nus, ca să nu vorbim despre 
alte planete și mai îndepăr
tate. în stadiul actual al teh
nicii, să te aprovizionezi cu 
toate cele necesare de pe Pă- 
mînt, este practic imposibil ’.

Nu vă vine să credeți? Cal
cule elementare, pe care le 
puteți face și dvs., arată că 

ll\ RĂSPUNS IA 0 VICIU PROBLiMÂ
proviziile pentru 10—15 zile 
ating greutatea membrilor e- 
chipajului. Proviziile pentru 
un an întreg au de vreo 60 
de ori greutatea echipajului ! 
Practic, cantitatea de combus
tibil necesară pentru a împin
ge toate aceste provizii devine 
uriașă.

Ce-i de făcut, în acest caz ? 
în legătură cu aceasta, vi

zionarii zborului extrateres
tru spuneau că pe nava cos
mică trebuie să se creeze un 
fel de „oază“, în care să se 
transporte un model în mi
niatură al Pămîntului. Cu alte 
cuvinte să fie acolo și plante, 
și animale, care cu ajutorul 

41 anbri ai echipei „Grivi- 
b Bope* dețin titlul de maes- 
ra emerit sau maestru al 
par: — -: din anii trecuți.
Tot cu acest prilej, pentru 

e-_-.-^:ea depusă în pregăti- 
en echipei reprezentative de 
-țz. a țârii noastre, i s-a de- 
: — i: -..--I ce antrenor eme- 

energiei ootart nâ focă lucru
rile să se petreacă întocmai 
ca pe pâmini

Toate tone, dar aceste or- 
goriaae rtol foarte sensibile.

O să spuneți: .dar există 
chloreila >

Nimic de cs. ex^tă chlo- 
rella. această algă care crește 
rapid, elnrin* Origen din bel
șug și este cccnestLbuă. Dar 
știți ce s-a observat in labo
ratoare ? Că uneori chlorella 
își scade. d_~. motive necunos
cute, cantitatea de oxigen 
produsă.

Vom călători 
dormind?

într-un recent articol, dr. 
N. Timofeev vorbește despre 
cercetările efectuate in Uniu
nea Sovietică in legătură cu 

această problemă. în labora
toarele special afectate.

în natură se cunosc cazuri 
cînd procesele vitale se înce
tinesc atît de mult, îneît nici 
nu poți să-ți dai seama la 
prima vedere dacă a interve
nit sau nu moartea. Aseme
nea stări sînt denumite „a- 
nabioză".

Ursul cînd iernează (sau 
„hibernează") sc află într-o 
astfel de stare de anabioză. 
Animalele sau plantele în ana
bioză au nevoie de foarte pu
țin oxigen și nu se hrănesc.

Despre aceste lucruri se știa 
mai de mult. Interesant este

Repriza primă care a aparținut 
în întregime bucureștenilor (am și 
condus cu 2—o) a nemulțumit ca 
nivel tehnic. Oaspeții ni s-au 
părut obosiți și veniți să scoată, 
dacă e posibil fără mult efort, un 
rezultat de egalitate. Această 
tactică, ~ 
tîrziu.
toate forțele ca să se distanțeze 

Progresul a sesizat-o 
Și n-a aruncat în luptă

stadionul Republicii
la scor. De altfel, echipa din 
strada Dr. Staicovici, care în a- 
cest sezon s-a dovedit lipsită de 
nerv, poate să ofere prea puțin 
publicului pentru că doar cîțiva 
jucători, Mateianu, Știrbei, Mîn- 
dru și Stoicescu, știu cu claritate 
ce vor.

Jocul molcuț al bucureștenilor, 
împletit numai pe centru și repli
ca ștearsă a oaspeților au făcut 
ca la pauză mulți spectatori să 
părăsească tribunele. Cei plecați 
înainte de fluierul final, au și nu 
prea au ce regreta. După pauză,

Joi a avut loc în Capitală 
Sesiunea festivă de comuni
cări științifice a instituțiilor de 
învățămînt superior din Bucu
rești, dedicată sărbătoririi celei 
de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub ju
gul fascist. Au luat parte circa 
700 cadre didactice din Centrul 
universitar București.

Dimineața, la Casa de cul
tură a studenților a avut loc 
ședința de deschidere a lu
crărilor sesiunii. După cuvîn- 
tul de deschidere rostit de 
acad. prof. dr. Gheorghe Mi- 
hoc, rector al Universității 

’ București, au fost prezentate 
' comunicări științifice.

★

Ministrul învățămîntului, 
| Ștefan Bălan, a oferit joi la 

amiază o masă la Casa Uni- 
; versitarilor, în cinstea delega- 
j ției condusă de Franz Dahlem, 
i prim locțiitor al secretarului 
I de stat pentru problemele în

însă un fapt descoperit de 
curînd : organismele în stare 
de anabioză sînt foarte rezis
tente față de acțiunea unor 
factori din cei mai vătămă
tori : nu „prind" boli infecți- 
oase.

Au fost de exemplu făcute 
experiențe asupra unor șoa
reci, a căror temperatură a 
fost scoborîtă pînă la 28—22 
grade, pentru a fi scufundați 
în anabioză. Ei au rezistat la 
accelerații formidabile. Dacă 
temperatura corpului lor era 
și mai mult scoborîtă, (pînă 
la 5 sau 8 grade), rezistau la 
accelerații la care sîngele de
vine de 5—6 ori mai greu de- 
cît mercurul !

De asemenea, șoarecii în a- 
nabioză au putut rămîne în 
viață 20 de minute la presiuni 
ale aerului corespunzătoare 
înălțimii de 18—20 km, adică 
acolo unde orice viețuitoare 

moare în cîteva secunde !
Este evident că aceste date 

ne dau de gîndit. Oare omul 
n-ar putea fi și el scufundat 
în anabioză ? N-ar putea că
lători în cosmos dormind ? 
Cîte avantaje ar avea !

Ce spun datele 
medicale

Semințele cerealelor, scu
fundate în vase avînd tempe
ratura aproape de zero abso
lut (minus 273 grade), pot fi 
folosite foarte bine după 
scoaterea lor din „frig".

Bacteriile luminiscente, in

îtalienii (foarte corecți la prelua
rea mingii) au dominat majorita
tea timpului, dovedindu-se pe a- 
locuri foarte bine pregătiți la ca
pitolul tehnică individuală. Și 
după o perioadă de presiune, ex
tremul stîng Maraschi a adus e- 
galarea echipei sale.

De aici și pînă aproape de mi
nutul 85, meciul intră, cu foarte 
puține excepții, în anonimat, căci 
începe ritualul paselor greșite, a 
mingilor în tușe (italienii trag de 
timp în chip insistent) și a șutu
rilor la voia întîmplării. Doar în 
ultimele minute, Progresul supărat 
că i-a scăpat o victorie care se 
contura foarte clară la începuturi, 
a potnit din nou să asalteze poar
ta lui Cei și marchează prin Stoi
cescu. In penultimul minut, Ca- 
ricaș aflat la 9 metri de poartă a 
tras cu toată puterea pe deasupra, 
iar în ultima secundă, Maraschi, 
executînd o lovitură liberă a tri
mis balonul ca din tun la îmbucă
tura barei.

Socotesc totuși că pentru căldu
ra pe care am înfruntat-o, răsplata 
a fost prea mică.
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vățămîntului superior și de 
specialitate din R.D. Germană, 
care ne vizitează țara la invi
tația Ministerului învățămîn
tului.

Au participat Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducă
tori ai unor instituții de învă- 
țămînt superior din București, 
funcționari superiori din Mi
nisterul învățămîntului și din 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față Anton Ruh. 
ambasadorul R.D. Germane în 
R.P. Romînă.

*
La invitația Ministerului 

Economiei Forestiere a sosit 
în țara noastră împreună cu 
soția dl. J. C. Westoby, direc
tor adjunct al Diviziei păduri
lor și produselor forestiere a 
F.A.O.

Oaspetele vizitează unități 
din silvicultură, combinate de 
industrializare a lemnului, in

troduse în hidrogen lichid (la 
minus 253 grade !) și chiar în 
heliu lichid (pînă la minus 
271.95 grade) nu-și pierd „cu
rajul" ; scoateți-le de acolo, și 
încep iar să lumineze — deci 
să trăiască !

Că microbii rezistă înghe
țului este cunoscut de mult 
medicilor. Se știe că o apă 
infectată cu bacili tifici, chiar 
dacă a înghețat peste iarnă, la 
dezgheț devine tot atît de pe
riculoasă, întrucît bacteriile 
nu au murit.

Omul, evident, este un or
ganism mai complicat decît 
simplele ființe vii de care am 
vorbit. Temperatura corpului 
său nu se poate schimba, în 
mod normal, nici cu un grad. 
Dacă are tendința să cadă, a- 
pare imediat un „frison", 
fiori, care au rolul de a pro
duce arderi interne care cresc 
la loc temperatura. Dacă 

mijloacele naturale ale omu
lui nu izbutesc să înlăture ră
cirea, organismul este ame
nințat de îngheț.

Abia în ultimele decenii 
s-a putut afla cum poate fi 
scufundat omul în starea de 
anabioză. Cercetările a doi 
oameni de știință francezi, 
Laborit și Huguenard, au pus 
la punct această problemă. 
Ei sînt primii care, cu ajuto
rul unor medicamente, au pu
tut provoca la om o stare 
perfect asemănătoare cu „hi- 
bernația" animalelor. în a- 
ceastă stare, organismul de
vine rezistent față de acțiu
nea agenților vătămători din

Centrul experimental 
pentru încercarea soiurilor 
din Tîncăbești, regiunea 
București se fac observații 
într-un lan de floarea-soa- 
relui cultivat cu sămînță 

dintr-un soi nou.

Republicii Democrate

Vietnam de către

ministrul afacerilor

externe al Republicii
Populare Romine

La 25 iunie a.c., ministrul 
afacerilor externe, Ccrneliu 
Mănescu, a primit în audien
ță pe Hoang Tu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Viet
nam la București, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

(Agerpres)

stitute de cercetări și stațiuni 
experimentale, plantații de 
plopi din Lunca Dunării, 0- 
biective turistice din țară.

★
Joi, la Institutul medico-far- 

maceutic din Capitală au în
ceput lucrările celei de-a 25-a 
sesiuni a Consiliului Executiv 
al Federației Mondiale a Oa
menilor de Știință.

Sesiunea va analiza posibi
litățile lărgirii. colaborării 
dintre oamenii de știință din 
lumea întreagă, precum și ale 
folosirii cuceririlor științifice 
în scopuri pașnice, spre binele 
omenirii. Se vor discuta, de a- 
semenea, acțiunile pentru a- 
tragerea unui număr cit mai 
mare de oameni de știință la 
activitatea F.M.O.S. Lucrările 
sesiunii sînt prezidate de pcof. 
dr. C. F. Powell, membru al 
Societății Regale a Marii Bri
tanii, laureat al Premiului 
Nobel, președintele F.M.O.S.

(Agerpres)

mediul înconjurător. Această 
descoperire a fost da mare fo
los chirurgilor în unele ope
rații grele — mai ales acelea 
care privesc inima.

Totuși, o operație durează 
o oră, două, trei. Un zbor în 
cosmos poate să se întindă pe 
luni de zile. Ce-i de făcut ?

Un răspuns pare să fie o- 
ferit de cercetări americane 
recente asupra unor bolnavi 
de cancer. în mod experimen
tal. aceștia au fost scufundați 
într-un somn prelungit. Pen
tru aceasta, li s-a dat să ia un 
somnifer, apoi au fost așezați 
într-un pat căptușit cu pungi 
de gheață, ceea ce a făcut ca 
temperatura corpului lor să 
coboare pînă la 32,2 sau 29,4 
grade. Pacienții au căzut în 
starea de anabioză, care a fost 
menținută cinci zile. La tre
zire, ei nu și-au amintit de 
nimic din această lungă peri
oadă. Peste cîteva zile experi
ența s-a repetat, ajungîndu-se 
în total la 40 de zile de ana
bioză !

Autorii arată că tumorile 
au scăzut în acest timp, dar 
desigur, ca în orice cercetare 
legată de cancer, este necesar 
să se aștepte „proba timpului" 
și să se facă multe experiențe, 
înainte de a afirma ceva pre
cis.

Ceea ce ne interesează acum 
este faptul că omul a putut 
suporta foarte bine un număr 
mare de zile petrecute în ana
bioză. Aceasta fondează noile 
cercetări în domeniul cosmo
nauticii, în scopul de a găsi 
metoda prin care omul va pu
tea face călătorii de lungă du
rată spre alte lumi din Uni
vers.

Dr. LEONID PETRESCU

După dezbaterea în ultimele 
zile a punctului 3 al ordinei de 
zi, privind măsurile concrete 
pentru promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de 
pace, de respect reciproc și în
țelegere între popoare, joi au 
luat sfîrșit lucrările Reuniunii 
internaționale de experți în 
problemele educației tineretu
lui.

In ședința din dimineața a- 
cestei zile, participanții au a- 
doptat o serie de concluzii și 
recomandări. Reuniunea și-a 
exprimat în unanimitate acor
dul cu rezoluțiile Organizației 
Națiunilor Unite referitoare la 
adoptarea, la cea de-a 19-a 
sesiune a O.N.U. din toamna 
viitoare, a unei Declarații in
ternaționale cu privire la pro
movarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere în
tre popoare.

Reuniunea s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea conti
nuării de către Organizația Na
țiunilor Unite și pe viitor, 
după adoptarea Declarației, a 
unor acțiuni privind educarea 
tineretului.

O serie de recomandări a- 
doptate de grupul de experți 
s-au referit la activită
țile de tineret prevăzute de 
U.N.E.S.C.O. în programul său 
pe exercițiul 1965—1966 și cel 
de perspectivă. Participanții 
au recomandat, printre altele, 
extinderea acestor activități de 
educație extrașcolară puse în 
slujba înțelegerii și colaborării 
internaționale; intensificarea 
schimburilor și relațiilor in

Primirea la Consiliul de Miniștri
al R.P. Române a delegației culturale iugoslave

Joi la amiază, Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a primit delegația 
culturală iugoslavă formată 
din Janez Vipotnik, secretarul 
federal pentru învățămînt și 
cultură al R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației, Eh- 
med Ciamo, rectorul Universi
tății din Sarajevo, președintele 
Comunității universitare a 
R.S.F. Iugoslavia, deputat în 

' Skupșcina Federală, Milan Vu- 
| kos, secretar republican pen- 
I tru învățămînt și cultură al

★

Ambasadorul R. S. F. Iugo
slavia în R. P. Romînă, Arso 
Milatovici, a oferit joi după- 

I amiază un cocteil în cinstea 
i delegației culturale iugoslave 

condusă de Janez Vipotnik,

Fruntaș in producție. Acesta este titlul pe care-1 poartă lînă-
rul ajustor Dumitru Anton de la Uzina „Timpuri Noi" din 

Capitală
Foto: N. STELORIAN

CINEMATOGRAFE
MADAME SANS-GENE — film 

! pentru ecran panoramic, rulează 
! la Patria (orele 9,45; 12; 14,15:
I 16,30; 19; 21,15). DOI COLONEI 

— rulează la Carpați (orele 10; 12; 
I 14; 16; 18; 20,15), Capitol (orele 
I 9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21.30; gră

dină ora 20,30), Grădina Doina 
(ora 21), Floreasca (orele 16; 18,15; 

j 20,30), Miorița (orele 10; 12; 14).
. FATA DIN CASA ROȘIE - rulea

ză la Contrai (orele 10,30: 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafă- 

I nil (orele 16; 18; 20). FERIGA DE 
| AUR — cinemascop, rulează la 

Lumina (orele 10—14 în continua
re, 16; 18,15; 20,30). ASASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON — ru
lează la Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival

| (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
i 21), grădină (ora 20,30), Stadionul 
• Dinamo (ora 21),* Excelsior (orele 
i 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),

Feroviar (orele 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Flamura (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). A 12-a 
NOAPTE — rulează Ia Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16-, 18.15; 20,30),
Program pentru copii (ora 10). 
CEI TREI MUȘCHETARI — cine
mascop (ambele serii) rulează la 
București (orele 8,45; 12,30; 16,15;
20) , Aurora (orele 9; 12,45; 16,30;
20,15),  Patinoarul 23 August (ora
21) , Modern (orele 9,45; 13,30;
17,15; 20,45), Arenele Libertății
(ora 21,15). CEI PATRU CĂLU
GĂRI — rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Co- 
lentina (orele 15,30; 17,45; 20; gră
dină orele 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 16,45; 19,15), Grădina Pro
gresul (ora 21). CERUL ȘI MO
CIRLA — rulează la Giulești (orele 
10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15;
20,15),  înfrățirea între popoare 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15, grădi
nă ora 20,30), Melodia (orele 10; 

ternaționale ale tineretului în 
domeniul activităților cultu
rale, științifice, sportive și tu
ristice ; folosirea tuturor mij
loacelor de informare pentru 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare; sprijinirea de 
către U.N.E.S.C.O. a tuturor în- 
tîlnirilor internaționale menite 
să slujească cauzei înțelegerii 
internaționale și apropierii ti
nerilor din toate țările lumii; 
colaborarea cu marile organi
zații de tineret din lume care 
au ca scop promovarea țeluri
lor de pace și prietenie.

In ședința de închidere, 
participanții la Reuniune au 
exprimat mulțumiri Comisiei 
naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. care, traducînd 
în fapt inițiativele țării noa
stre la O.N.U. și la U.N.E.S.C.O. 
a convocat această Reuniune 
internațională.

Reprezentantul Directorului 
general U.N.E.S.C.O., Pierre 
Francois, a subliniat, de ase
menea, însemnătatea conclu
ziilor și recomandărilor formu
late de grupul de experți pen
tru activitățile de tineret ale 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.).

Reuniunea a hotărît ca do
cumentele finale să fie comu
nicate Conferinței internațio
nale despre educația tineretu
lui care va fi organizată de 
U.N.E.S.C.O. la Grenoble 
(Franța) în acest an în luna 
august.

(Agerpres)

R. S. Serbia, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevederea, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au participat Constanta Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului, Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Po
pescu și Ion Moraru, vicepre
ședinți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

A fost de față Arso Milato
vici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă.

★

secretarul federal pentru în
vățămînt și cultură al R. S. F. 
Iugoslavia, care se află în vi
zită în țara noastră.

(Agerpres)

12; 14; 16: 18; 20), Grădina Au
rora (ora 21). KALOIAN — rulea
ză îa Adesgo (orele 15,30 ; 18 ;
20,15).  FOTO HABER — ru- 
,r>ază Ia Crîngașl (orele 16» 18; 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru-

• la Grivița (orele 10; 12,15; 
16 18,15; 20,30), Miorița (orele 
16.15: 18,30; 20,45). LUMEA CO
MICĂ A LUI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20, grădină ora 20,30),
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
ANACONDA — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15, grădină ora 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA — ru
lează la Flacăra (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). GOLFUL ELENA - 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR - ci
nemascop, rulează la Munca (ore
le 15; 18; 21), Viitorul (orele 15; 
18; 21). Dacia (orele 9,30; 11,15; 
15; 18; 21). Grădina Vitan (orele
20.30) , Grădina Buzești (orele
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ-
ALBASTRĂ — rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19; 21). LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop, rulează 
la Arta (orele 16; 18,15; 20,30). UN 
SUR1S ÎN PLINĂ VARĂ - rulea- 
ză la Moșilor (orele 15,30; 18, gră
dină ora 20,30), AM AJUNS ȘI 
REGE — rulează la Cosmos 
(orele 16; 18; 20). FRAȚII
CORSICANI — cinemascop, ru
lează la Colentina (orele 11; 15; 
17,30; 20). CAUZE DREPTE — 
cinemascop, rulează la Volga 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21,15), Grădina Arta (ora
20,15).  BABETTE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop, rulează la 
Lira (orele 15; 17;' 19), grădină 
(ora 20,30). TUDOR — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Drumul 
Sării (orele 16; 19,30). TÎNĂRUL 
DE PE VASUL COLUMB — cine
mascop, rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30).
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Vizita delegației
C. G al U. T.M. 

in R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD (prin telefon) .— 

In cursul vizitei pe care o în
treprinde in R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația C.C. al Uniunii Ti
neretului Iugoslav, delegația 
C.C. al U.T.M. din R. P. Re
mind, condusă de tov. Octavian 
Nistor, secretar al C.C. al 
U.T.M., a fost primită la Consi
liul Central al Sindicatelor p 
la Camera Economică Federa
tivă unde s-au purtat ducvțu 
în legătură cu problemele pri
vind contribuția tineretul--. Ic 
dezvoltarea economiei națio
nale. In zilele de 22, 23 și 24 
iunie delegația a avut o con
vorbire la C.C. al Unurnii Ti
neretului Iugoslav di* Repu
blica Socialistă Serbia ți a vi
zitat Combinatul de îngră
șăminte azotoase de la Pz-.- 
cevo și Combinatul agroinâu- 
strial din Sremska-Mitrocița.

In următoarele zHe delega
ția va vizita Munîeaeg^-^ ți 
Slovenia, unde va crea intU- 
niri cu conducerile organizeți- 
ilor locale ale Uniunii Tinere
tului Iugoslav.

corespunzaurare cu 
privire ia desfășurări in con- 

a coiaoarârii economi
cele două țări.
gâtreră cu complexul 

hidrotehnic din raionul Izlas- 
ovit Comisia a stabilit 
urile necesare pentru ela- 
rea sarcinii de proiectare 

și a condițiilor legate de 
realizarea acestui obiectiv.

Cu prilejul sesiunii a avut 
Ioc semnarea Convenției pri
vind realizarea liniei electrice 
de 220 kW Craiova — Bechet

eră de stat romino- 
pentru tranzitarea de 
electrică din U.R.S.S. 
-. astfel incit execu- 
steia să poată fi rea- 
1 termenul stabilit, 

ceea ce privește colabcra- 
ecoeooticâ între cele două

; perioada 1966-1970, Co- 
a examinat rezultatele 
iilor dintre organele cen- 
de planificare din cele 
țâri în prima etapă și a 

roba: măsurile pentru pre- 
Lrea celei de-a doua etape 
discuțiilor dintre organele de 

planificare.
A fost aprobat cu același 

prilej regulamentul de organi
zare și funcționare al Comisiei 
de colaborare tehnico-științl- 
ncă romino-bulgare.

Din partea romînă la trata
tive au participat tovarășii: 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delega
ției. Gheorghe Hosu, președin
tele Comitetului de Stat al A- 
pelor, Nicolae Gheorghiu, ad
junct al ministrului minelor și 
energiei electrice. Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, Nicolae Anghel. adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, Tiberiu Abrihan. adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Din par
tea bulgară au participat: Jiv- 
ko Jivkov. prim-vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației. Apos
tol Pasev. președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Ev- 
gheni Mateev — ministru, 
Constantin Popov, președin
tele Comitetului pentru ener
getică și combustibil. Stoian 
Siilemezov. prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării. Ivan Todorov- 
Gorunea, președintele Direc
ției Generale a economiei a- 
pelor. Ivan Golomeev. adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, Ivan Radonov, vice
președinte al Comitetului pen
tru construcții de mașini pre
cum și alți membri și ex- 
perți ai celor două părți.

Sesiunea a fost prezidată de 
ovarășul Jivko Jivkov.

I. B. Tito

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romîne

GENEVA 25 (Agerpres). —
La 25 iunie Comitetul celor 

18 state pentru dezarmare a 
discutat probleme în legătură 
cu reducerea producției de 
materiale fisionabile și redu
cerea bugetelor militare.

Au luat cuvîntul reprezen
tanții S.U.A., U.R.S.S.. Angliei, 
R. P. Romîne, R. S. Ceho
slovace, Canadei și Italiei.

în conformitate cu progra
mul de lucru adoptat la pro
punerea copreședinților, a a- 
rătat între altele Vasile Du
mitrescu, șeful delegației R. P. 
Romîne, Comitetul nostru în
cepe azi examinarea unora 
dintre măsurile concrete me
nite să contribuie la încetini
rea cursei înarmărilor și la 
reducerea încordării interna
ționale.

Referindu-se la măsurile co
laterale dezarmării, menite să 
favorizeze destinderea interna
țională, reprezentantul romîn 
a arătat că în aceste măsuri 
se include și problema înche
ierii unui pact de neagresiune 
intre Organizația Tratatului 
de la Varșovia și Pactul At
lanticului de nord, precum și 
problema constituirii de zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii. După cum am 
mai avut ocazia să o spun, a 
declarat V. Dumitrescu, dele
gația romînă acordă o deose
bită importanță acestor pro
bleme. încheierea unui pact 
de neagresiune între cele două 
grupări, ca o măsură tranzi
torie în vederea desființării 
oricăror blocuri militare, se 
impune prin uriașa influență 
binefăcătoare pe care ar exer- 
cita-o asupra ansamblului pro
blemelor internaționale. Sem
nificația pactului de neagre
siune nu se limitează numai la 
regiunea geografică în care el 
ar funcționa. Implicațiile sale 
s-ar resimți în întreaga lume. 
S-ar crea deci condiții deose
bit de favorabile pentru a re
zolva cu succes și alte proble
me majore care mai întunecă 
încă relațiile dintre state.

In continuare vorbitorul s-a 
referit la problema reducerii 
bugetelor militare. Este cunos
cută importanța pe care dele
gația romînă o atribuie acestei 
probleme, a spus el. Am avut 
prilejul în decursul sesiunii 
trecute să ne expunem poziția

pe larg. S-ar putea afirma că 
efectele binefăcătoare pe care 
adoptarea unei asemenea mă
suri ar avea-o pentru statorni
cirea și întărirea încrederii 
între state, între popoare, sînt 
recunoscute de cvasi-unani- 
mitatea Comitetului. Este deo
sebit de important faptul că 
în prezent există, după cîte se 
pare condițiile pentru ca o 
parte din resursele economisi
te ca urmare a reducerii chel
tuielilor' militare să .fie aloca
tă în scopul ajutorării țărilor 
în curs de dezvoltare. Aceasta 
— a spus el — este o proble
mă care preocupă întreaga co
munitate internațională.

în încheierea cuvîntării sale 
V. Dumitrescu .a spus : Com
petența Comitetului nostru, 
rezultă din faptul că el con
stituie singurul organism in
ternațional însărcinat de Adu
narea Generală a O.N.U. cu e- 
laborarea tratatului de dezar
mare generală și totală. Cine 
poate mai mult, poate și mai 
puțin. Tocmai de aci și corn- 1 
petența generală a Comitetului ■ 
nostru de a negocia și adopta 
măsuri colaterale cum ar fi și 
reducerea bugetelor militare 1 
și — cu atît mai mult — un ‘ 
apel pentru reducerea acestor j 
bugete.

Delegația, romînă .consideră 
că problema aceasta a .fost 
amplu dezbătută în cadrul Co
mitetului. După părerea noas
tră ar fi de dorit să se treacă 
la adoptarea unei, hotărîri con
crete. Pornind de la această 
constatare și ținînd seama că, 
după cît se pare, în această 
privință nu există nici un ob
stacol de ordin obiectiv, nici o 
divergență cu privire la fond, 
ne întrebăm dacă n-ar fi po
sibil să cădem-de acord să se 
treacă la elaborarea unui apel 
către guverne în vederea re
ducerii cheltuielilor militare. 
Ar urma să examinăm de ■ a- 
semenea, și să hotărîm asupra 
formei și modalității de a lan
sa apelul. Aceasta ar fi, după 
părerea noastră, 1 
general de natură 
pe viitor realizarea 
privind reducerea 
militare.

Viitoarea ședință 
tului celor 18 va 
marți.

un consens 
să ușureze 

i unui acord 
t bugetelor

însemnări

nemulțumirii
După agitatele zile ale demon- 

; trațiilor studențești, telegramele 
din Seul indică febrile activități 
în culisele politice cu scopul măr
turisit de a repara ceva din șu
brezenia actualei formații condu
cătoare. Deocamdată, nu pare să 
se fi găsit un leac miraculos pen
tru instabilitatea sud-ccreeană. 
Atmosfera de neliniște și încor
dare persistă ceea ce determină 
.pe unii comentatori să reamin
tească sursele ei. Ziarul ..THE JA
PAN TIMES” constata eferves
cența politică de la Seul, afirmind 
că „răscoalele și demonstrațiile de 
stradă din Coreea oglindesc pro
funda nemulțumire' a întregii tari 
față de sărăcia ei continuă și față 
de măsurile economice care nu 
duc la nicio îmbunătățire". După 
.,THE JAPAN TIMES" ar fi ne
voie nu de un miracol economic, 
ci de o întreagă serie de miracole 
economice pentru a construi în 
Coreea de sud o economie via
bilă. 'în fapt, asupra economiei 
sud-coreene s-a abătut „un val 
continuii de decrete și măsuri po- 
litico-economice care stânjenesc 
progresul economic și contribuie 
la agitația politică". Ziarul japo
nez semnala efectele negative ale 
acestor măsuri. Drept exemplu 
este oferită devalorizarea wonului 
sud-coreean: „Devalorizarea iso
nului coreean provoacă imediat o 
creștere în spirală a tuturor pre
țurilor interne. Acest lucru este 
elementar deoarece întreaga eco
nomie industrială sud-coreeană 
plus combustibilul, plus o mare 
parte a îngrășămintelor, insectici
delor și altor materiale pentru a- 
gricultură, plus în sfîrșit o mare 
parte a proviziilor de alimente — 
provin toate din import". Ziarul 
remarca just că situația aceasta 
„sporește nemulțumirea și agi
tația".

..THE JAPAN „TIMES" limi
tează cauzele nemulțumirilor la 
sfera economică. Categoric, pro
blemele economice exercită o con
siderabilă influență asupra atmo
sferei sud-coreene. Ele sînt însă 
agravate de dificultățile politice, 
de criza unui regim măcinat de 
lupta pentru putere și incapabil 
să se dovedească receptiv față de 
aspirațiile populare. Momentele 
de aparentă ^calmie nu înseamnă 
în nici un caz soluționarea gra
velor probleme ale Coreei de sud. 
Problemele sînt la fel de pre
sante...

M. RAMURĂ

U.R.S.S. : O navă cu pernă de 
aer „Raduga", care a fost con
struită de colectivul uzinei 
„Crasnoie Sormovo", trece pro
bele pe apă. „Raduga" dezvoltă 
o viteză pînă la 110 km pe oră 
și poate transporta 50 de pasa
geri. In fotografie : nava „Ra

duga" pe Volga

Contacte
sovieto-americane

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută unui co
respondent al agenției TASS, Ig- 
nati Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care s-a înapoiat la Moscova din- 
tr-o vizită în 
că „Schimbul 
fice va aduce 
țări. Sîntem 
schimburi".

După cum a arătat I- Novikov, 
în cursul convorbirii sale cu pre
ședintele Johnson, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de bună
voință, au fost discutate, printre 
altele, probleme ale schimbului de 
realizări științifice, ale dezvoltă
rii comerțului.

In încheiere, el și-a exprimat 
convingerea că vizita delegației 
sovietice pe care a condus-o va 
contribui la lărgirea contactelor, 
la îmbunătățirea înțelegerii din
tre cele două țări.

S.U.A., a declarat 
de realizări științi- 
foloase celor două 
pentru asemenea

in R. F. Germană
MAIN 25FRANKFURT pe 

(Agerpres). —
La invitația președintelui 

Asociației chimiștilor vest- 
germani, prof. Winnacker, o 
delegație de specialiști romîni 
condusă de Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei, participă la sesiu
nea europeană de inginerie 
chimică. Din delegație fac 
parte Ion Velea, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, Constantin Năcu- 
ță, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, Ilie Voi- 
cu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Ion Tu- 
dose, secretar general în Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei.

în primele zile, membrii de
legației au luat parte la ma
nifestările științifice și tehni
ce desfășurate sub numele de 
,.Achema“ și „Dechema“ și au 
vizitat expoziția de utilaj chi-

mic unde au avut convorbiri 
cu reprezentanți ai unor im
portante firme vest-germane 
din industria constructoare de 
utilaj chimic și aparataj elec
tric și electrochimie. Cu a- 
ceastă ocazie, delegația a fost 
întîmpinată de conducătorii 
unor mari firme, printre care 
„Krupp", „Lurgi“, „Siemens , 
,,A.E.G.“, „Uhde“, Gottys”, 
„Chemiebau" și altele. Socie
tatea „Lurgi“ a executat în 
anii trecuți comenzi volumi
noase pentru livrări de insta
lații complete către țara noa
stră, îndeosebi pentru indus
tria petro-chimică și de îngră
șăminte chimice, detergenți 
etc.

în continuare, delegația ro
mînă urmează să aibă contac
te cu caracter tehnic și econo
mic cu firmele de specialita
te, să viziteze o. serie de uzine 
chimice și constructoare de 
mașini precum și institute de 
proiectări și cercetări.

f

Declarația guvernamentala 
cehoslovacăin R. P. Polonă

a Comite-

pabile

VARȘOVIA 25 (Agerpres). 
ia P-A.P. anunță că 
ia lui Wladyslaw Go- 

_ rim-secretar ai C.C. al 
LUT., și a lui Aleksander 
■adzki. președintele Cons:- 

de Stat al R- P. Polone, 
iunie a sosit in R. P. Po- 
osip Broz Tito. președir.- 

R-S.F Iugoslavia, secretar 
'ral al C.C. al Uniunii 
luniștilor din Iugoslavia, 
soția și alte persoane ofi-

Jagan refuză să demisioneze
RIO DE JAKE1RO 25 (Agr.- 

pres). — Potrivit ștmlor sosite 
din Georgetown, prmral ministru 
al Guyane: Britanice. Coedi Ja
gan. a 'eșȚL-.s o cctct a goTer- 
natoralm extglez Rxhard Lcvr de 
a demisiona și a declarat că va 
continua lupta pentru indepeadec- 
ța țării. Jagan a subliniat că es» 
indispensabil ca membrii comis ie
de anchetă a O.N.U. să vina dt 
mai urgent in Guyana Britanică 
peatra a lua cunoștință de situa
ția actuala și de cauzele reale 
tulburărilor. Presa braziliană rela
tează că ultimele șuri sosite di- 
Georgetown menționeazâ 

eiementelor aflateța unui P

H
TOKIO. - In cadrai maga

zinului .Seibu” din Tokio s-a 
deschis o expoziție cu vinzare 
de artizanat și bunuri de 
consum Ia care, alături de 
alte țări socialiste, participă și 
întreprinderi de comerț exterior 
romînești. Publicul vizitator a 
primit cu mult interes inițiativa 
organizării acestei manifestări. 
Expun un bogat sortiment de 
mărfuri întreprinderile „Carti- 
mex" (ceramică neagră și colo
rată, obiecte de alabastru, textile 
folclorice, covoare, filatelie). 
„Prodexport", (conserve de fructe 
și legume), „Fructexport* (vinuri , 
„Romînoexport" (pantofi, textile, 
mănuși, pielărie).

Expoziția de la magazinul „Sei- 
bu" are loc la numai cîteva zile 
de la deschiderea unei alte expo
ziții romînești de artizanat, 
magazinul „Mitsugoshi".

Alger za cispira:, rrLatrază în
tr-o rrrrzLîqc corespondentul 
zutrahti Jx Moaie*. Intr-un ca
dra sârbiowesc. îa prezența pre- 
sedintdm Ben Bella, detașamente 
ale armate, au demola: — cocioa
bele — această amintire a mize- 
riei și a lipsurilor din timpul 
dominației colonialiste. De la do- 
bindirea independenței, o dată 
cu plecarea a numeroși europeni, 
algerienii care trăiau în bidon- 
ville-uri au primit treptat locuin
țe mai bune.

Acțiunile muncitorilor 
argentinieni

la

LENINGRAD. — Agenția 
TASS relatează că la 25 iunie a 
început să circule 
Leningrad-Moscova 
cele maj rapide trenuri-expres din 
Uniunea Sovietică. Distanța dc 
629 km va fi parcursă de acum 
înainte în numai 5 ore și 20 de 
minute.

Viteza maximă a expresului 
este de 160 km pc oră, aceasta 
devenind posibil după reconstruc
ția terasamentului de calc ferată 
dintre cele două orașe.

ALGER. — Ultimele bidonvillc- 
uri (cartiere de cocioabe) din

pe distanța 
unul dintre

BUENOS AIRES — Muncitorii 
industriali de la fabricile situate 
în cartierele de nord ale orașului 
Buenos Aires, precum si din alte 
cîteva localități au încetat 
miercuri lucrul și au ocupat fabri
cile în cadrul „planului de acțiuni 
revendicative", pus in aplicare de 
Confederația Generală a Muncii 
din Argentina, in semn de protest 
împotriva creșterii costului vieții 
și a șomajului. Totodată. în întrea
ga țară circulația feroviară a fost 
întreruptă timp de două^ore. Deși 
in numeroase locuri poliția a în
depărtat pe muncitorii din fabrici 
și a preluat controlul acestora, nu 
s-au semnalat incidente.

Intr-un comunicat. Confederația 
Generală a Muncii din Argentina 
a anunțat că la această acțiune — 
a șaptea in decurs de o lună — 
vor participa aproximativ un mi
lion de oameni ai muncii din 
peste 3 000 de întreprinderi.

NORVEGIA : In fotografie — o construcție specială din material plastic întărit, cu un dia
metru de 110 picioare, împreună cu fundația 130 picioare înălțime, care permite ca fascicu
lele radar să pătrundă în interior, fără piedică. Aceste construcții speciale sînt destinate 
protejării instalațiilor radar împotriva intemperiilor. Ele au formă semisferică și sînt ca

să reziste chiar în condițiile unui uragan.
NORWAY FOTO

PRAGA 25 (Agerpres). — Jozef 
Ler.art. președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, a prezentat la 
prima sesiune a Adunării Națio
nale ’declarația guvernamentală. 
.Vorbind despre principiile politi
cii externe cehoslovace, aplicate 
.pînă^în prezent, el a subliniat că 
Cehoslovacia va dezvolta și pe 
viitor legături frățești cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socia
liste, va sprijini înfăptuirea unor 
•măsuri în apărarea păcii, ca în
cheierea Tratatului de pace cu 

.Germania, încheierea Tratatului 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală și la retragerea trupelor 
de la bazele străine, reducerea 
bugetelor militare, încheierea u- 
■nui pact de neagresiune între 
statele membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Președintele 
Cehoslovace a 
menea, că se 
comerțul Cehoslovaciei cu An
glia, Franța, Italia, Austria, pre
cum și cu alte țări din "Europa 
occidentală și cu țările scandinave.

Guvernul R. S. Cehoslovace — 
a declarat el — este de părere că 
divergențele ideologice nu trebuie 
extinse asupra relațiilor inter
statale.

Referindu-se la problemele eco
nomiei, J. Lenart a scos în evi
dență principiile fundamentale 
ale planului pe 1965. în domeniul 
construcțiilor de mașini, care

constituie baza industriei ceho
slovace, a spus vorbitorul, trebuie 
puse de acord posibilitățile și ne
voile interne cu posibilitățile de 
desfacere și export. Tehnica 
străină va fi folosită de R. S. 
Cehoslovacă pe scară mai largă 
prin achiziționarea de licențe și 
prin importul de mașini și uti
laje, inclusiv utilaje complexe 
pentru uzine.

în continuare, Jozef Lenart a 
subliniat că în prezent se acordă 
o mare atenție investițiilor alo
cate pentru sprijinirea agricultu
rii. Guvernul — se subliniază în 
declarație — va depune eforturi 
pentru creșterea continuă a nive
lului de trai și îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu pro
duse alimentare și mărfuri indus
triale.

guvernului R. S. 
subliniat, de asc- 
dezvoltă favorabil

DE TOATE
• Linie videotelefonică

LAGOS. — Negocierile între 
guvernul federal al Nigeriei și re
prezentanții greviștilor s-au •' în
trerupt din nou. Liderii sindicate
lor muncitorilor greviști au pără
sit tratativele, in semn de protest 
."'.potriva atitudinii oficialităților 
guvernamentale care refuză să sa
tisfacă cererile formulate de mun
citori. Aceasta este pentru a2o.ua 
oară tind se întrerup tratativele în 
decurs de o săptămină. Se aște'aptă 
msă reluarea lor.

GENEVA. — Toate țările parti
cipante la Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
cu excepția Ciprului, au semnat 
actul final al conferinței. După 
cum se presupune la Geneva, fap
tul că Ciprul n-a semnat încă ac
tul final se explică prin situația 
politică dificilă existentă pe 
insulă.

început la z6 martie, a fost discu
tat și adoptat bugetul de stat al 
R.A.U. pentru următorul an finan
ciar care începe la i iulie.

Noi monezi în Republica 
Unită Tanganica 

și Zanzibar

Misiune economică 
cehoslovacă în Italia

PRAGĂ. — La invitația mi
nistrului comerțului cu străină
tatea al Italiei, B. Mattarella, la 
25 iunie a plecat în Italia o mi
siune 
condusă de 
Camerei de 
slovace.

Agenția 
membrii delegației

cehoslovacă,economică
J. Horn, președintele 
Comerț a R. S. Ceho-

C.T.K. precizează că 
--------- —--o-v-i cehoslovace 
vor studia in Italia posibilitățile 
lărgirii continue a colaborării 
economice dintre Cehoslovacia și 
Italia. In timpul celor două sap- 
tămîni cit va dura vizita în Italia, 
delegația va vizita, de asemenea, 
cîteva întreprinderi industriale.

După cum anunță agenția 
France Presse, la 24 iunie a 
fost inaugurată prima linie 

dintre Washington 
în aceeași zi, Ro- 
primarul orașului 

inaugurat legătura 
New York—Chi- 

videotelefonic ofe- 
vorbesc la telefon 

de a se vedea reci-

BONN. — Joi a sosit la Bonn 
ministrul justiției al S.U.A., Ro
bert Kennedy, care face o vizită 
de două zile în Germania occi
dentală. După o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe ul 
R.F.G., Gerhard Schroder, Robert 
Kennedy a fost primit de către pre
ședintele R.F.G., H. Lubke, și can
celarul federal, L. Erhard. Cance
larul Ludwig Erhard a declarat 
ziariștilor că în întrevederea cu 
Kennedy au fost abordate proble
me ale politicii mondiale.

DAR-ES-SALAAM. — Ministrul 
finanțelor al Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar, Paul Bomani, a 
anunțat recent în fața Parlamen
tului că, încă înainte de sfîrșilul 
anului, monezile care circulă în 
(ară nu vor mai purta efi
gia reginei Angliei. El a adăugat 
că s-a hotărî t emiterea unor noi 
monezi, care să nu mai amintească 
prin nimic rînduielile coloniale din 
trecut.

pentru integrarea rasială, a avut o 
întrevedere cu Paul Johnson, gu
vernatorul acestui stat. Allen Dul
les a declarat că se va întîlni și 
cu conducătorii mișcării populației 
de culoare din Mississippi înainte 
de a se înapoia la Washington 
pentru a prezenta raportul său 
președintelui Johnson. Pînă în pre
zent, cercetările făcute de un mare 
număr do agenți ai F.B.I.-ului pen
tru a-i găsi pe cei trei studenți 
n-au dat rezultate.

videotelefonică 
și New York, 
bert Wagnor, 
New York, a 
videotelefonică 
cago. Sistemul 
ră celor care 
posibilitatea 
proc pe ecrane instalate special în 
acest scop.

• 0 naștere neobișnuita

NAIROBI. — Ministrul kenyan 
al informațiilor, Achieng Oneco, a 

■ anunțat miercuri în Camera re- 
1 prezentanților că guvernul inten- 
- ționează să pună în aplicare la 
; data de 1 iulie hotărîrea de na- 
i ționalizare a Sociotății de Radio 
i din Kenya.

El a declarat că nu serbai 
poate admite ca rețeaua de radio
difuziune. a țării să se afle sub 
control străin.

MADRID. — Un ‘tribuna].-spa
niol l-a - ■ condamnat pe un ' fost 
lider falangist Dionisio' Ridrucjo 
la șapte luni închisoare și Ta o 
amendă de io ooo de pesetas, 
pentru propagandă împotriva gu
vernului.

CAIRO. — Joi a luat sfîrșit pri
ma sesiune a Adunării Naționale 
a R.A.U. După cum se știe, la a- 
ceastă sesiune, ale cărei lucrări au

PRAGA. — La 24 iunie a sosit 
la Praga o misiune de bunăvoință 
din Volta Superioară, în frunte cu 
Kone Lomolo, ministru de externe. 
Misiunea 
privire la 
economice 
slovacia.

WASHINGTON. — La 25 iunie 
Comisia americană pentru energia 
atomică a anunțat că in deșertul 
Nevada a avut loc o nouă explo
zie nucleară subterană de slabă 
intensitate. Comunicatul precizea
ză că este vorba de o experiență 
în scopuri militare — a zecea de 
acest gen de la începutul anului 
curent.

va purta convorbiri cu 
posibilitățile colaborării 

și culturale cu Ceho-

La 15 august. IaCAIRO.
Cairo urmează să se întrunească 
Consiliul economic al Ligii Arabe 
pentru a stabili atitudinea statelor 
membre față de Piața comună, în 
urma acordului comercial încheiat 
de către aceasta cu Izraelul.

Legătură teleionică între 
Pakistan și Afganistan
CARACI. — A fost inaugurată 

prima legătură telefonică dintre 
Pakistan și Afganistan. Cu această 
ocazie a avut loc un schimb de 
mesaje telefonice între miniștrii 
comunicațiilor ai celor două țări. 
Ei și-au exprimat reciproc speran
ța că această nouă legătură din
tre țările lor va contribui la apro
pierea popoarelor respective.

WASHINGTON. — Allen Dul
les, fostul director general al A- 
genției centrale de investigații — 
C.T.A., însărcinat de președintele 
Johnson cu anchetarea dispariției 
în statul Mississippi a celor trei 
studenți veniți să facă campanie

SALISBURY. — Corespondentul 
agenției Reuter anunță că joi po
liția din Salisbury a pătruns în se
diul partidului Uniunea națională 
africană Zimbabwe și în locuințele 
unor lideri ai partidului, unde au 
confiscat numeroase documente și 
au provocat pagube materiale.
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Ziarul „II Giorno” relatează 
despre un caz de naștere 
fără precedent, care a avut 

loc în Japonia și care a stârnit un 
viu interes in rindurile medicilor. 
Masako Naka, în vîrstă de 24 de 
ani. fiind gravidă în primele luni, 
a avut un accident de automobil 
în unna căruia a trebuit să i se 
facă o operație pe creier. Deși o- 
perația, efectuată la spitalul din 
Nagasaki, a reușit să-i salveze 
v iața, bolnava nu și-a recăpătat 
cunoștința timp de 225 de zile, 
perioadă în care a fost hrănită 
artificial. La sfîrșitul acestor zile, 
tot în stare de comă, Masako 
Naka a dat naștere, spre surprin
derea medicilor, unei fetițe per
fect sănătoase. Mai mult chiar, ea 
z alăptat copilul timp de trei zile, 
tot în aceeași stare. Cazul lui Ma
sako Naka, care continuă 
în comă, îi preocupă pe 
japonezi.

să fie 
medicii

• Locuințe pe fundul marii

Pentru a căpăta o imagine 
deplină asupra traiului vie
țuitoarelor marine, la Insti

tutul polar de cercetări în dome
niul economiei apelor și oceano
grafiei „Knipovici" se amena
jează camere de oțel pentru plu
tit liber, care vor fi instalate pe 
fundul mării, la o adîncime de 
100 m. I11 interiorul camerelor se 
creează toate condițiile pentru o 
viață și muncă normale.

a2o.ua

