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Ing. MIRCEA MOLDOVAN

Oamenii muncii din întreaga țară, însuflețiți de recenta Ho
tărîre a C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la 
majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, reducerea 
unor cote ale impozitului pe salarii și creșterea plafoanelor de sa
larii în funcție de care se acordă alocația de stat pentru copii, 
desfășoară și mai larg steagul întrecerii socialiste, întîmpinînd cea 
de a XX-a aniversare a Eliberării patriei cu noi succese în muncă, 
în îndeplinirea și depășirea angajamentelor însuflețitoare pe care 
și le-au luat.

Pe baza posibilităților existente, a succeselor de pînă acum și 
a rezervelor de care dispun, în majoritatea colectivelor de muncă 
s-a trecut la adoptarea unor măsuri menite să ducă Ia realizarea 
sarcinilor planului de stat în toate domeniile, la sporirea produc
ției și a productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost.

In legătură cu măsurile stabilite sau în curs de stabilire privind 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție izvorîte din re
centa Hotărîre, ne-am adresat ieri unui număr de tovarăși — di
rectori de uzine, ingineri, muncitori, secretari ai organizațiilor 
ȚJ.T.M..

Iată mai jos cîteva din răspunsurile primite:

Proletari din toate țările, uniți-vă »

Ing. NICOLAE MATEI 
director general al Uzine

lor „Republica”

„După un calcul aproximativ, 
sporul de salarii pentru salaria- 
ții uzinelor „Republica" repre
zintă anual o sumă de peste 
4 000 000 lei. E de la sine înțe
les că unei asemenea creșteri a 
salariilor, colectivul nostru îi 
va răspunde pe măsura cuve
nită. Deja un prim răspuns 
l-am dat chiar în ziua publică
rii Hotărîrii: la data de 25 iu
nie uzina noastră și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe primele 
6 luni, reușind să producă pes
te prevederi 2 642 tone țevi, am 
redus cu 1 167 000 lei prețul de 
cost al produselor, obținînd 
totodată 1 230 000 lei beneficii 
peste plan. în același timp, din 
cantitatea de țeava laminată, 
87,4 la sută a fost de calitatea 
I, cifră superioară angajamen
tului luat la începutul anului.

Măsurile de răspuns la re
centa Hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri 
sînt, așa cum e și normal, con
tinuarea firească a preocupări
lor colectivului nostru de pînă 
acum.

De pildă, într-un termen foar
te scurt vom introduce în pro
cesul de producție toate cele 8 
propuneri cu care am suplimen
tat zilele acestea planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Dintre ele fac parte: modi
ficarea presei de perforat prin 
introducerea dornurilor cu ca
pete detașabile la laminorul de 
3 țoii, ceea ce va aduce o eco
nomie anuală de scule de circa 
60 000 lei; aplicarea lucrării 
de răcire a fundului de. pahar 
la laminorul de 3 țoii, ceea ce 
va aduce o economie de metal 
valorînd 100 000 lei anual.

tru la recenta Hotărîre a C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri, realizarea lor consti
tuind o contribuție însemnată 
la sporirea veniturilor uzinei.

Atenția cea mai mare pe care 
o acordă colectivul nostru în a- 
ceastă perioadă se îndreaptă 
spre creșterea neîntreruptă a 
productivității muncii în condi
țiile sporirii concomitente a 
calității aparatelor fabricate. în 
uzină continuă procesul de in
troducere a tehnicii celei mai 
moderne și a organizării, în 
funcție de. aceasta, a procesu
lui de producție pe baze cît 
mai raționale, cît mai econo
mice. Cu 2 zile mai înainte s-a 
dat în funcțiune un atelier nou 
de comutatoare-radiofrecvență 
în care, datorită procedeelor 
moderne de lucru, se asigură o 
creștere a productivității muncii 
de 4—5 ori, atelier care a per
mis și o organizare mai bună a 
producției, conform fluxului 
tehnologic. Iar aceasta nu este 
o măsură izolată. Alte exemple 
sînt la fel de concludente. Pînă 
la sfîrșitul anului vor fi înlo
cuite presele manuale de la 
subansamblele radio (potențio- 
metri, difuzori etc.), introdueîn- 
du-se prese pneumatice, proiec
tate și realizate în întregime 
în uzină. Este de asemenea în 
curs de organizare sistemul de 
conveierizare a transporturilor 
(alimentarea benzilor de lucru 
și evacuarea aparaturii spre 
magazii) ceea ce va face să se 
reducă de circa 10 ori mano
pera folosită la aceste operații".

VASILE DINULESCU 
EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Ing. ȘTEFAN ȘUTEU 
șeful producției, Uzinele 

„Electronica”

„Nu sînt decît două zile de 
cînd conducerea uzinei noastre, 
împreună cu întreg colectivul 
de muncitori și tehnicieni, a 
dezbătut pe larg modul în care 
se îndeplinesc sarcinile de plan 
și angajamentele luate în cin
stea zilei de 23 August și pînă 
la sfîrșitul anului. Concluziile 
sînt foarte bune: pînă acum, 
numai la secția radio s-au pro
dus peste plan 2 400 radiore
ceptoare. Ca urmare, s-a stabi
lit că pînă la sfîrșitul anului se 
mai pot produce peste angaja
mentele de pînă acum încă 2 000 
de aparate de radio și 300 tele
vizoare.

Angajamentele colectivului 
nostru constituie răspunsul nos

ălărașii... O întreagă istorie cu 
moșieri, trăgînd venituri de pe 
urma miilor de hectare muncite 
in dijmă, îl consacrase ca oraș 
eminamente agrar — tîrg insig
nifiant, unul din multele locuri 
unde nu se întîmpla nimic.

Colectivizarea a revoluționat și aici pă- 
mîntul și oamenii. Orașul pîinii a trăit un 
început febril, campaniile agricole însemnînd, 
de fapt, o mare campanie a înnoirii. Aici ve
neau agronomii — specialiștii de la gospodă
rii renumite ca Ceacu, Roseți, Dragalina, 
Ciocănești, Crucea să hotărască perspectivele 
pe perioade mari, să anunțe recoltele — vic
torii; în hărțile O.R.LF.-ului, cu statul major 
aici, își aveau un început acele magistrale ale 
irigării, de aici porneau lucrările amenajări
lor hidrotehnice, pe malul Borcei...

Dar orașul industrial nu fusese solicitat 
niciodată, înainte, de ziariști pentru că nu 
exista un asemenea oraș.

Înainte de 1960 numai secțiile cooperativei 
„Borcea" și Întreprinderea locală alcătuiau 
un mărunt nucleu. Dar iată că luminile au 
crescut și în zarea aceasta, cufundată în valul 
de pămînt. Orizontala cuminte, dominantă în 
cîmpia de pînă atunci, cunoaște verticala, di
mensiunea îndrăznelii și perspectivei.

Adevăratul certificat de naștere al orașului 
industrial a fost semnat o dată cu primele ja
loane fixate în cîmpul de instrucție al fostului 
Regiment 23 Infanterie: începea construcția 
Combinatului de celuloză. Era în 1962.

în gara cufundată într-o imperturbabilă 
pace provincială, părînd permanența însăși, a 
năvălit o locomotivă Diesel, purtînd, pe plat
forme deschise, vasele cu ciment; dintr-un alt 
tren au debarcat, cu superioritatea cu care îi 
împuternicea însuși viitorul — constructorii. 
Atunci au descins în Călărași și băieții din 
echipa lui Vladimir Katz, oameni tot unul și 
unul, majoritatea tineri, cu tresele multor 
șantiere la epoleții de constructori de pe umă
rul lor. Atunci au venit și Dumitru Corodi și 
Ion Stoica întors să construiască aici, acasă, 
ca un călărășean ce este, sau Ion Matei, tot
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• Combinatul siderur
gic Hunedoara

al anului la producția 
globală și marfă. Prin fo
losirea mai judicioasă a 
agregatelor, siderurgiștii 
hunedoreni au produs de 
la începutul anului cu 
31000 tone de oțel mai 
mult decît în primele șase 
luni ale anului trecut. Co
lectivul secției I furnale, 
de pildă, a realizat anul 
acesta în medie pe fiecare 
mc volum util de furnal 
și zi calendaristică cîte 130 
kg fontă peste indicele pla
nificat.

Prin reducerea consu
murilor specifice și a 
cheltuielilor de producție 
colectivul marelui combi
nat hunedorean a realizat 
în 5 luni din acest an 
economii prin reducerea

prețului de cost planificat, 
în valoare de peste 35 mi
lioane lei.

• Trusturile Ministeru
lui Industriei Construc

țiilor
• Colectivele de muncă 

din trusturile Ministerului 
Industriei Construcțiilor au 
îndeplinit înainte de termen 
planul semestrial de pro
ducție. La acest succes se 
adaugă depășirea cu peste 
30 la sută a sarcinii de 
reducere a consumului de 
cherestea prevăzută în Di
rectivele Congresului al 
III-lea al P.M.R. Din calcu
lele întocmite de specia
liștii acestui sector de acti
vitate, reiese că numai din

cantitatea economisită pes
te prevederi J-ar putea 
acoperi necesarul de che
restea pentru construcția 
a 90 000 de apartamente.

• întreprinderile de 
industrie locală din 

orașul București
• Întreprinderile de in

dustrie locală din orașul 
București au realizat la 26 
iunie planul producției 
marfă pe primul semestru 
al anului.

La obținerea acestui 
succes o contribuție deose
bită a avut-o creșterea 
productivității muncii, care 
a înregistrat un spor de 
3,7 la sută față de plan.

(Agerpres)

Concursul formațiilor 
artistice de amatori

TG. MUREȘ (de la 
corespondentul no
stru). — La Tg. Mu
reș se desfășoară 
faza inter-regională 
al celui de al 7-lea 
concurs al formații
lor artistice de ama
tori la care participă 
cele mai bune for
mații din regiunile 
Cluj, Maramureș, 
Suceava și Mureș 
Autonomă Maghiară.

Vineri au evoluat 
pe scenă artiștii a- 
matori din regiunea 
Cluj.

Primii concurenți 
au fost tulnicăresele 
din comuna Avram 
Iancu care au adus 
prin „Chemare de 
tulnic" (cum s-a in
titulat programul) un 
mesaj de optimism 
și prospețime de- 
monstrînd frumuse

țea și vigoarea fol
clorului nostru mu
zical.

Ieri — (a doua zi 
a concursului) — a 
fost iparcată de pre
zența artiștilor ama
tori din regiunea 
Maramureș. Azi vor 
evolua formațiile ar
tistice din Suceava 
și Mureș Autonomă 
Maghiară.

• DEVA. — Colectivul 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara a îndeplinit cu 
4 zile înainte de termen 
planul pe primul semestru

-1964
de prin aceste locuri; tot în acel an, 1962, era 
trimisă la școală prima promoție de viitori 
specialiști, cu mențiunea „Pentru combinatul- 
Călărași“.

In locul școlii de meserii, bătrînă de cînd 
se știe Călărașiul, a luat ființă Școala petrol- 
chimie, ca o primă recunoaștere a noii lui 
profilări. Putea începe construcția.

Și a început, profilîndu-și primele temelii 
și primele înălțimi.

Acum, anul 1964, la numai doi ani de la 
începutul începutului, se anunță primul bi
lanț : una din cele 3 mari mașini, ma
șina C. va intra în probe mecanice. Con
structorii, împreună cu muncitorii combina
tului care vor lucra aici, s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August să dea prima coală 
de hîrtie. Prima coală de hîrtie pentru cartea 
acestei noi istorii, dată de Bărăganul care 
consemna, acum cîteva decenii, la sate, pro
centul impresionant de 65 la sută analfabeți...

Combinatul de celuloză de la Călărași este 
profilat pe consumul de paie. 168 000 de tone 
de paie pe an — consum uriaș — și primul 
furnizor — Bărăganul. Adăugați că acest 
combinat va avea cel mai înalt grad de au
tomatizare, că vor lucra peste 1000 de munci
tori, din care jumătate — operatori chimiști.

Iată, constructorii termină ultimele hale, 
montorii grăbesc sa țină pasul cu angajamen
tele luate, tinerii sosiți de la specializarea fă
cută la Palas, Bușteni, Bacău sau Suceava, 
sînt prezenți aici, între constructori. Printre 
primii 85 sosiți s-au și remarcat o seamă de 
tineri pe care se pune bază de-acum, viitori 
operatori chimiști, cu temeinice cunoștințe : 
Radu Vasile sau Petre Radu, de la secția al
bire. Oprea Petre sau Aurel Neagu de la sec
ția fierbere. Au început și cursurile de spe
cializare.

In combinat se simte aproape ziua în care 
constructorii „vor preda cheile" chimiștilor.

Iar dacă vrei să afli date despre combinat,

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a ll-a)

Recoltarea orzului la G.A.C, „Viață Nouă", comuna Afumați

Foto: AGERPRES

LA ORDINEA ZILEI

IN AGRICULTURĂ
In regiunile din sudul țării a 

început recoltarea orzului de 
toamnă și a griului din soiu
rile timpurii. Peste puțin timp 
strîngerea recoltei de cereale 
păioase se va desfășura din 
plin pe întreg cuprinsul țării.

Mecanizatorii și colectiviștii 
s-au pregătit intens pentru e- 
fectuarea la vreme a recoltării 
cerealelor păioase. întregul 
parc de tractoare și mașini a- 
gricole a fost pus în stare de 
funcționare, au fost luate mă
suri pentru folosirea lui de
plină în scopul scurtării peri

oadei de recoltare, strîngerii 
imediate a paielor, executării 
arăturilor și fertilizării tere
nurilor, precum și pentru în- 
sămînțarea cu plante de nu
treț a unor suprafețe cît mai 
mari.

In campania agricolă din 
vara acestui an sînt folosite 
peste 70 000 de tractoare, 
34 000 de combine, un număr 
sporit de alte mașini și utilaje 
moderne, fabricate de indus
tria noastră constructoare de 
mașini. Cu sprijinul consiliilor 
agricole ?i specialiștilor din

MM ACTUALITĂȚII
Vacantă3

CONSTANȚA (de la co
respondentul nostru).

Frumoasele zile ale va
canței de vară au făcut să 
răsune din nou pe litoralul 
Mării Negre cîntecele pio- 
nerești care au readus pe 
plajele însorite veselia și 
bucuria specifice unei copi
lării fericite. Zilele acestea 
la Schitu s-a deschis o 
nouă tabără în care au ve-

Absolvenții

pe litoral
- nit 150 de pionieri și școlari 

din regiunea Brașov. Ieri 
seară într-un cadru festiv 
a părăsit tabăra de la Nă
vodari prima serie de 2 000 
de pionieri și școlari ve- 
niți din toate colțurile ță
rii.

In această vară în tabe
rele de pe litoralul Mării 
Negre își vor petrece va
canța 11 500 de copii.

Zilele trecute, pe scena 
Teatrului de stat din Ba
cău a avut loc spectacolul 
absolvenților școlii popu
lare de artă din Bacău cu 
piesa „Steaua fără nume“ 
de Mihail Sebastian. In 
timpul celor doi ani de

pe scenă
studiu, elevii acestei clase 
au fost îndrumați de regi
zorul Teatrului de stat din 
localitate, Ion G. Russu. 
Calitatea spectacolului a 
justificat certificatul de ab
solvire, confirmînd buna 
pregătire a elevilor.

• RECOLTATUL
• ÎNGRIJIREA CULTURILOR

unitățile productive, gospodă
riile agricole și-au întocmit 
planuri operative de lucru, 
care prevăd perioadele de e- 
fectuare a recoltărilor. Sînt 
astfel create condiții ca recol
tările și celelalte lucrări agri
cole de vară să se desfășoare 
corespunzător cerințelor agro
tehnicii înaintate.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă asigurarea 
tuturor măsurilor pentru folo
sirea deplină a acestor condi

ții, în vederea strîngerii la 
vreme și fără pierderi a recol
tei. Specialiștii trebuie să ur
mărească zilnic stadiul de ma
turizare a lanurilor, pentru ca 
recoltarea să înceapă la vreme 
cu toate mijloacele. Se reco
mandă ca parcul de mașini și 
tractoare să fie astfel folosit 
îneît paralel cu recoltările să 
se desfășoare intens celelalte 
lucrări ca strînsul paielor, a- 
răturile și fertilizarea terenu
rilor.

Pînă la începerea din plin a 
recoltărilor este necesar să se 
continue intens lucrările da 
îngrijire a culturilor pentru 
a se termina prașila IlI-a la 
culturile de porumb, floarea- 
soarelui, cartofi și cea de a 
IV-a la sfecla de zahăr. O gri
jă deosebită trebuie acordată 
recoltării lanurilor de sămînțâ

(Agerpres)



In așteptarea
rezultatelor

lată-ne în ajunul rezultate
lor primei competiții cinema
tografice naționale, trecînd în 
revistă un mănunchi de opere 
prestigioase și întreblndu-ne, 
cu răspundere, care din cele 
mai bune vor încununa efor
turile, Btrădania, talentul crea
torilor nbștri ? Un moment de 
încordare atât pentru cei ce 
așteaptă cît și pentru cei ce 
pronunță, cu discernămînt, 
„sentința" artistică.

I-am urmărit pe creatori în 
serile cînd își prezentau re
zultatele muncii lor în fața 
spectatorilor Teatrului Ovidiu. 
Unii se aflau pentru prima oa
ră Ia cea dintîi confruntare cu 
publicul: realizatorii filmelor
„Comoara de la Vadul vechi", 
„Străinul", „Globul de cristal", 
„Cotidiene", „Memoria tranda
firului", „Drumuri" etc. Alții 
trecuseră mai de mult pragul 
succesului în țară și peste ho
tare : creatorii primului nostru 
film istoric de mare amploare, 
epopeea eroică „Tudor", șau 
autorii dramelor psihologice pe 
teme contemporane : „A fost 
prietenul meu", ,, Dragoste 
lungă de-o seară" și ai come
diei din viața satului nou „Un 
surîs în plină vară". Dar emo
ția se dovedea aceeași : since
ră, vie, puternică.

„Sînt mîndră că am partici
pat la realizarea filmului „Tu
dor", atît de îndrăgit de mi
lioane de spectatori", declara 
în buletinul Festivalului actri
ța LICA GHEORGHIU. Sînt 
mîndră că am filmat alături de 
neuitatul maestru care a fost 
George Vraca și alături de alți 
talentațl colegi. „Tudor" răs
punde unei nevoi fundamen
tale, unor sarcini de bază ale 
cinematografiei romînești".

Rolul f-a pus interpretei, in
teresante probleme de creație: 
Iar cu ci tava vreme înainte, 
în revista Cinema, actrița vor
bea despre rolul său : „Aristi-
ța Glogoveanu e o femeie in
struită și sensibilă dar plină 
de contradicții. Ea înțelege 
forța personalității lui Tudor 
și superioritatea Iui morală 
asupra tuturor celor din jur. 
Dar nu-și poate birui prejude
cățile și nu este în stare să se 
smulgă din mediul căruia îi 
aparține. Se înțelege că aici 
stilul interpretării a fost altul, 
legat de caracterul specific al 
personajului".

Partenerul său în film, EMA- 
NOIL PETRUȚ, ne mărturisea 
că nici la premieră n-a avut 
atîtea emoții ca în seara des
chiderii festivalului. Re trăia 
perioada cea mai dificilă a ca
rierei sale.

— Cum ați „biruit" acest rol 
mare ?

— Ca și Tudor : împreună 
cu „norodul". Cu întregul co
lectiv al filmului care a dat 
dovadă de abnegație și o forță 
de muncă specifică poporului 
nostru. împreună cu însufleți- 
tul regizor Lucian Bratu căruia, 
pot spune îi datorez totul; cu

Călărași — 1964
despre viitorul lui și al Călărașiului, întreabă-î 
pe acești localnici, cadrele lui de specialiști 
— tinerii aceștia care străbat cu un alt, pas 
străzile orașului, cu mai multă siguranță, cu 
o mindrie pe care nu le-o știai înainte.

ir ,
Dar orașul se mai mândrește și cu Fabrica 

de confecții. Și, intr-adevăr, ritmul rapid de 
dezvoltare, cunoscut în acești aproape 5 ani, 
ar fi uimitor, dacă n-ar fi atît de specific zi
lelor noastre.

în 1960, 40 de oameni formau o secție de 
confecții, un fel de atelier, de cooperativă. în 
1961, 300 de oameni alcătuiau Fabrica de 
confecții Călărași. Acum, în anul 1964, lucrea
ză peste o mie de oameni. Fabrica înființată 
în incinta fostului Regiment 20 artilerie s-a 
extins, începînd să se construiască noi hale. 
Dotarea ei cu mașini moderne, amenajările 
în curs, profilează aici o adevărată fabrică 
demnă de eforturile colectivului ei.

Dacă dincolo, la combinat, ți se vorbește, de 
exemplu, despre instalația de bioxid de clor, 
prima de acest fel în țară, sau despre gradul 
de mecanizare și automatizare, aici ești infor

mat de succesele colectivului, despre ino
vatorii care s-au afirmat în acești puțini ani, 
de cînd a luat ființă fabrica; despre cei 400 
de muncitori calificați în școli profesionale^ 
despre cei aproape 90 de tineri la cursul me
diu seral — sînt 3 clase a 8-a alcătuite în în
tregime din tineri de la Fabrica de confecții; 
alături de niște procente — acel 27 la sută — 
reprezentând creșterea productivității muncii 
ori 60 la sută reprezentând creșterea valorii 
producției globale, îți sînt lăudate orchestra 
de mandoline, corul și brigada artistică de 
agitație, remarcate la al VII-lea concurs al 
artiștilor amatori — formații care vor repre
zenta Călărașul și mai departe. Toate acestea 
sînt succese incontestabile ale colectivului fa
bricii, ale celor 700 de tineri pe care-i numără 
mai mult de jumătate : ale unor tinere, căci 
aici ele sînt majoritatea, din majoritate, ca 
Maria Bătrînu, Maria Barbu, Magda Boboc, 
Margareta Berezovschi, Mița Pancea sau 
Ioana Dan... Dar, cîți ar trebui adăugați încă, 
la această enumerare sumară? Mergeți în 
fiecare secție — model de curățenie, de bună 
gospodărire, și de pe peretele fiecăreia au să 
te întâmpine fotografiile fruntașilor. Fruntași 
la calitate, fruntași la învățătură, fruntași la

muncile de înfrumusețare a orașului, fruntași 
în munca artistică... Tînărul colectiv înscrie, 
intr-adevăr, în scurta lui istorie, succese re
marcabile, încă o carte de vizită, demnă de 
luat în seamă, a noului oraș Călărași.

★
Combinatul și Fabrica de confecții abia au 

intrat în cotidianul firesc al orașului și iată 
că alte obiective însemnate își anunță înce
putul. în zilele noastre un proiect care prinde 
viață, e o certitudine.

O imagine semnificativă: proiectanții trec 
prin acest cîmp, amețit de roșul macilor, 
trasînd noi coordonate orașului viitor.

Comparați amintirile cu care se întorceau 
din „concentrări" tinerii înainte — praful 
pînă în cerul gurii, apa sălcie, târgul moțăind 
între sunetul goarnelor celor trei regimente 
de dimineața și de seara — cu amintirile pe 
care le iau acești constructori, plecînd pe alte 
șantiere; comparați orașul de atunci dacă se

poate compara, cu cel de acum — viu, emo
ționant de începuturi, cu cele 267 aparta
mente în noile blocuri, la care se vor adăuga 
încă altele, cu școala medie nouă, cu noul 
stadion în construcție, cu parcul de pe Bor- 
cea, iluminat fluorescent, cu scenele în aer 
liber și anunțul spectacolelor de la Casa de 
cultură — Teatrul popular călărășean care 
este cîștigătorul multor premii la bienalele 
de teatru I. L. Caragiale.

Sînt numai clteva din lucrurile demne de 
consemnat despre orașul de-acum. Rețin, în 
încheierea acestui reportaj, imaginea acelui 
funcționar bătrîn de la Sfatul popular al ora
șului care enumera cu o mindrie demnă de 
remarcat, metrii liniari de pavaj, de rețea 
electrică extinsă în cartierele mărginașe, nu
mărul stâlpilor instalați pentru lămpile cu 
mercur și uimirea lui — niciodată în Călărași 
n-au fost asfaltați atâția metri patrați, ca în 
anul acesta !

Da, Călărașii au învins inerția unei istorii 
de lut și dugheni. Nu simțiți ? Înseși, bătrî- 
nele ceasornice ale orașului încep să gră
bească pasul, cu proiectanții care măsoară 
această altă margine a lui destinată con
strucțiilor viitoare!

des Politicul operator Constan
tin Ciubotarii, cu prestigioșii 
colegi — actori care m-au 
susținut cu căldură, competen
ță, de-a lungul istovitoarelor 
zile de filmare. Și împreună 
cu miile de anonimi, oameni 
de prin părțile Olteniei, veniți 
să se înscrie voluntar în „oas
tea lui Tudor", imensa figurație 
de pe Olt, din Cîmpia Padeșu- 
lui etc. Cînd am întâlnit mul
țimea aceea imensă, sorbin- 
du-mi cu nesaț vorbele, care 
nu erau ale mele ci ale eroului 
îndrăgit, ochii aceia străluci
tori, emoționați și piepturile 
din care izbucnea cu forță, 
neașteptând comanda regizoru
lui, un prelung „Ura", am sim
țit că atunci, acolo, se naște 
ceva profund, adevărat ome
nesc și artistic. Solidaritatea a- 
celora ce se străduiau să dea 
viață glorioasei pagini din is
toria neamului nostru. M-am 

simțit mlndru și 
fericit cum n-am 
fost niciodată" < 

Cu mult inte
res au primit 
spectatorii „Co
moara de la Va
dul vechi", A
stîrnit aprecieri 
regia sobră, de 
o indiscutabilă 
contribuție la 
reușita filmului, 
semnată de ex

perimentatul nostru cineast Vic
tor Iliu .Deși n-a fost prezent în 

festival creatorul căruia cine
matografia noastră îi datorează 
„Mitrea Cocor" și „Moara cu 
noroc" și-a făcut simțită per
sonalitatea. Alături de el, un 
interesant debut în regia cine
matografică : Lucian Pintilie. 
Tineri actori la primul lor 
film i Mariana Pojar și Ion Ca- 
ramitru, susțin roluri impor
tante, alături de partitura de 
un profund dramatism realiza
tă de Ștefan Mihăilescu-Brăila- 
Remarcabilă imaginea lui Fi
scher Gheorghe.

Ecranizatorii romanului de 
succes al lui Titus Popovici, 
„Străinul", s-au străduit să răs
pundă pretențiilor sporite față 
de film ale publicului cunos
cător al cărții.

După „Darclee" și „Celebrul 
702" — „Străinul" reprezintă, 
de bună seamă cea mai grea 
încercare din activitatea lui 
Mihai Iacob. Personală, convin
gătoare, Irina Petrescu în ro
lul Soniei. Debutează cu serio
zitate și firesc cinematografic 
Șerban Cantacuzino (Lucian) 
și Ștefan Iordache (Andrei). O 
contribuție certă a imaginii, 
aparținînd operatorului A. 
Todan.

S-au bucurat, de asemenea, 
de simpatia publicului două 
valoroase scurt-metraje : „Glo
bul de cristal" (sensibilă apro
piere de lumea copilăriei) în 
regia lui Gh. Naghi și docu
mentarul, experiment — poetic 
„Memoria trandafirului' dato
rat Iui Sergiu Nicolaescu.

In așteptarea verdictului ar
tistic, urăm creatorilor: pa- 
clență, iar juriului t exigență.

ALICE MĂNOIU
--- ------ •— •-----•—.

Stația AVI AS AN Baia Mare, regiunea Maramureș. In acest an colectivul stației a efectuat peste 500 ore zbor transportând 
în regiune cît și în aiara regiunii un număr de circa 300 bolnavi. în fotograiie : aspect de pe aeroport unde se pregătește 

transportarea unui bolnav

REGIUNEA BACĂU
Școala profesională Roman

— operator în industria materialelor de construcții— fabri
carea prefabricatelor; cocător arzător pentru materiale 
de construcții (ceramist) ; mecanic industria prefabrica
telor

REGIUNEA BANAT
Școala profesională Jimbolia

— cocător arzător pentru materiale de construcții (ceramist); 
mecanic întreținerea utilajului din industria ceramică de 
construcții

REGIUNEA BACĂU
Școala profesională Săcele, str. 8 Mai nr. 17

— dulgher construcții ; zidar construcții; zugrav-vopsitor- 
tapetar : mecanic utilaje pentru construcții și terasamen- 
te ; montator de prefabricate în construcții; operator în 
industria materialelor de construcții — fabricarea prefa
bricatelor

Grupul școlar Sibiu, sir. Pedagogilor nr. 5
— zidar construcții ; zugrav-vopsitor-lapetar; electrician in

stalații de lumină și forță ; instalator instalații tehnico- 
sanitare ; faianțar mozaicar ; mecanic' utilaje pentru con
strucții și terasamente

ORAȘUL BUCUREȘTI
Școala profesională București, șoseaua Mihai Bravu nr. 
428, Raionul Tudor Vladimirescu

— dulgher construcții; zugrav.vopsitor-tapetar ; electrician 
instalații de lumină și forță : instalator încălziri centrale ; 
izolator; mecanic utilaj pentru construcții și terasamente

REGIUNEA CLUJ
Școala profesională Turda, str. Aurel Vlaicu nr. 1

— electrician stații și rețele ; mecanic întreținerea utilaju
lui din industria lianților ; laborant materiale de con
strucții

Muncim mai bine — 
trăim mai bine!
ȘTEFANIA SĂULESCU 

filatoare, secretara organi
zației U.T.M. din schimbul | 

3 ring — F.R.B.

„Și la noi în filatură proce
sul de modernizare este foarte 
rapid. Numai în ultima vreme, 
unele secții au devenit de ne
recunoscut, s-au executat lu
crări capitale de reorganizare a 
producției, s-au adus utilaje 
noi, moderne. Ca urmare, și 
sarcinile noastre, ale muncito

URMĂRI DIN PAGINA I
rilor, s-au schimbat, fiind ne
cesară o calificare mai mare, o 
disciplină mai bună. îndeosebi 
aceasta a avut o urmare directă 
asupra componenței echipelor 
de levată și a sarcinilor fila
toarelor. Multe din tinerele 
muncitoare au trecut să lu
creze de la 3 părți de ring la 4, 
iar numărul celor din echipele 
de levată s-a redus de la 6 la 
4. în secție s-a adus un tren de 
laminaj de lungă întindere, iar 
acum se experimentează o ino
vație interesantă — un suflător 
de scamă care va micșora în 
continuare eforturile fizice ale 
muncitorilor.

Evident, în aceste condiții, 
sarcinile organizației U.T.M. 
sînt complexe și măsurile noas
tre de răspuns la Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri sînt în strînsă le
gătură cu sarcinile secției în 
care lucrăm.

Carnet olimpic
In aceste zile în capitala Japo

niei, Tokio, cit și în cele 114 
țări și teritorii care vor participa 
la cea de a 18-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară se fac pregă
tiri intense sub semnul celor cinci 
cercuri olimpice. De pretutindeni 
sosesc știri și diferite amănunte 
privind pregătirile olimpice. Iată 
clteva dintre acestea :
PESTE 7 000 DE SPORTIVI 

ȘI OFICIALI
Un număr record de participant! 

se așteaptă să sosească în capi
tala Japoniei cu prilejul Olimpia
dei de vară. In total se apreciază 
că cifra sportivilor și oficialilor 
va trece de 7 000, care se vor în
trece la cele 20 de discipline în
scrise în programul Jocurilor. Cele 
mai mari delegații, peste 450 de 
sportivi, vor veni din Uniunea 
Sovietică și Statele Unite. India 
va trfhîite 150 sportivi, cu 100 mai 
mulți decit la Olimpiada de la 
Roma, Brazilia 110 (cu 26 mai 
mulți), Hong Kong 50 (cu 46 mai 
mulți). Tn schimb, din cauza dis-

Ca secretară a organizației 
U.T.M. din sectorul 3 ring am 
și luat legătură cu tovarășii din 
conducere stabilind că princi
pala noastră preocupare trebuie 
s-o constituie mobilizarea tu
turor muncitorilor Ia respecta
rea cu strictețe a normativelor 
tehnologice, la respectarea ma
noperei de lucru. O mare aten
ție vom da în acest sens orga
nizării și mai bune a întraju
torării între tinere, continuării 
întîlnirilor și schimburilor de 
experiență cu muncitoarele cele 
mai bune. Toate acestea vor 
duce la o mai bună calitate a 
firelor, la creșterea productivi
tății și, deci, ia realizarea de 
economii, la reducerea prețu
lui de cost“.

MIRCEA MOLDOVAN 
inginer-șef adjunct al în
treprinderii de construcții- 

montaj nr. 5

„Sporirea salariilor a' fost 
primită cu satisfacție și de 
constructorii întreprinderii 
noastre, cu toți văzînd în re
centa Hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri o 
nouă dovadă a grijii partidu
lui și guvernului pentru oa
menii muncii. Ca urmare, ho
tărîrea noastră este de a lua 
măsuri menite să pună și 
mai larg în valoare rezervele 
de producție, în scopul crește
rii producției și reducerii chel
tuielilor pentru fiecare apar
tament, astfel ca într-un ter
men scurt să fie compensate 
cheltuielile determinate de 
majorarea salariilor.

Lupta de clasă
ORGAN TEORETIC $1 POLITIC 

al C.C. al P.M.R.
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SUMAR

EDITORIAL : Noi realizări In 
dezvoltarea industrială a țării; 
OCTAVIAN GROZA : Progresul 
tehnic și activitatea de studii și 
proiectări; I. MITRAN : Munca 
politico-ideologică In învățămintul 
superior • GEORGE MUNTE ANU : 
75 de ani de la moartea lui Mi
hail Eminescu; NICOLAE KALLOS: 
Revista „Korunk" și animatorul 
ei Gaâl Gâbor - AMELIA PAVEL: 
Clteva probleme actuale ale criti
cii de artă; I. GIUBELAN : Ieri 
și azi In regiunea Oltenia.
DEZBATERI PE MARGINEA 
PROIECTELOR DE TEMATI

CĂ A CURSURILOR DE 
ȘTIINȚE SOCIALE

— Din partea catedrei de știinte 
sociale de la Institutul de 
medicină și larmacie din 
București.

— Din partea catedrei de socia
lism științific din Centrul 
universitar Timișoara.

— Din partea catedrei de socia
lism științific de la Universi
tatea „Al. I. Cuza" din Iași.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
CORNEL POPA : O monografie 

despre metoda dialectică; C. 
MARINESCU, I. BREZEANU, M. 
ITU : „Revista de pedagogie*.
PE URMELE MATERIALE

LOR PUBLICATE
Scrisori de la: Universitatea 

„Babeș-Bolyai” din Cluj • Colegiul 
de redacție al ziarului „Zori noi" 
din Sticeava ; Trustul minier Ol
tenia ; ing. Liviu Neacșu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei.

tanței și cheltuielilor legate de 
transport, loturile unor țări euro
pene vor fi mai mici decit la edi
ția trecută.

Un amănunt interesant : pe a- 
dresa Comitetului de organizare 
s-au primit numeroase cereri pen
tru ca să fie puse la dispoziția 
sportivilor paturi avînd o lungime 
de peste... 2,20 m

UN APARAT SPECIAL 
PENTRU ÎNOTĂTORI

Linda Ludgrove, în vîrstă de 16 
ani, este marea speranță a Marii 
Britanii la probele de natație. Re
cent, Linda a învins pe olandezele 
Ria van Velson și Korrie Winkel. 
deținătoarele medaliilor de aur și 
argint în proba de 100 m spate la 
ultima ediție a campionatelor eu
ropene.

Tînăra înotătoare se pregătește 
în vederea Olimpiadei cu ajutorul 
unui aparat special cu baterie car»

CINEMA. T O G R A F E
MADAME SANS-GENE — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). DOI COLONEI 
— rulează la Carpați (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20,15), Capitol (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30; gră
dină ora 20,30), Grădina Doina 
(ora 21), Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30),  Miorița (orele 10; 12; 14).
FATA DIN CASA ROȘIE — rulea
ză la Central (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Luceafă
rul (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 Ia Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), grădină (ora 20,30), Stadionul 
Dinamo (ora 21), Excelsior (orele 
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 la 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) , Modem (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 Intre popoare 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Tomis

O atenție mare acordăm, 
de pildă, reducerii cheltuielilor 
de manoperă, sarcină impor
tantă a constructorilor. în a- 
cest scop, de mai mult timp, 
la noi se aplică o inițiativă: 
crearea, în locul a 4—5 echipe 
mici, cu 4—5 responsabili, a 
unor echipe de 30—40 con
structori, avînd un singur 
șef de echipă. In acest fel, un 
număr important de munci
tori cu cea mai bună calificare 
participă direct în producție, 
sînt reduse cheltuielile de or
ganizare. în ultimul timp, 
cheltuielile de manoperă au 
scăzut în șantierul nostru cu 
2 Ia sută sub cifra planificată.

Datorită mai bunei gospodă
riri, numai în primele 5 luni 
muncitorii noștri au economi
sit 172 tone ciment, 160 m3 
material lemnos, 164 000 de 
cărămizi, 31 tone oțel-beton.

Măsurile pe care le vom lua 
în continuare sînt aceleași ca 
și cele folosite pînă acum, cu 
deosebirea că vom. da o și mai 
mare atenție ridicării califică
rii muncitorilor, organizării 
mai bune a locurilor de mun
că, întăririi spiritului gospo
dăresc. Astfel, ne propunem 
să realizăm pînă la sfîrșitul 
anului 390 000 lei economii la 
costul materialelor, 380 000 lei 
la costul manoperei, 565 000 
lei la cheltuielile indirecte de 
producție".

ION SĂFTULESCU 
secretarul comitetului 

U.T.M. — întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 5

Sarcinile de care vorbea to
varășul Mircea Moldovan, 
cum este și firesc, reprezintă 
principalele obiective și pen
tru organizația noastră U.T.M.

Anul trecut, cînd datorită 
rezultatelor obținute în pro
ducție întreprinderea noastră

1 n f o r
• Sîmbătă seara a sosit în 

Capitală la invitația Grupu
lui romîn din Uniunea inter
parlamentară, o delegație de 
deputați suedezi care va face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte de
putății August Spanberg, Te. 
kla Torbrink, Lage Svedberg, 
Emil Elmwal, Elvy Olsson și 
Borjesson Bengt.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întâmpinați de prof. Stan- 
ciu Stoian, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu și Mircea Rebrea- 
nu, deputați în Marea Aduna
re Națională, de funcționari 
superiori ai M.A.N.

• Sîmbătă la amiază preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Con
stanța Crăciun, a primit pe 
V. Baskakov, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului pentru 
cinematografie de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și A. Slavnov, direc
tor al Direcției de relații ex
terne din același Comitet.

La întrevedere au participat 
Virgil Florea, vicepreședinte 
al C.S.C.A., Mihnea Gheor
ghiu, președintele Consiliului 
Cinematografiei și Vasile Flo
rea, directorul Direcției de re
lații externe din același co
mitet.

• Sîmbătă a părăsit țara 
noastră delegația R.S.F. Iugo
slavia condusă de Ianez Vi- 
potnik, secretar de stat fede
rativ pentru problemele în-

ti sincronizează bătăile mîinilor 
și picioarelor. Aparatul poate fi 
ajustat la orice viteză dorită și 
este instalat în costumul înotăto
rului. Acest „metronom nautic" 
s-a dovedit extrem de folositor la 
antrenamente. t

32 000 BILETk ȘI...
2 628 130 CERERI!

Cererea de bilete pentru cere
moniile de deschidere și de închi
dere ale Jocurilor Olimpice a fost 
atît de mare în Japonia îneît or
ganizatorii au fost siliți să recurgă 
la... tragere la sorți. Prevăzînd a- 
ceasta, încă de anul trecut, Comi
tetul de organizare a invitat pe 
toți japonezii dornici să obțină bi
lete să trimită o cerere prin poștă. 
Numărul acestor cereri a fost de... 
2 628 130 pentru care nu au exis
tat însă decît 32 000 bilete, ceea 
ce înseamnă că pentru fiecare bi
let au fost 87 de amatori.

(orele 10; 12; 14; 16; 18,15, grădi
nă ora 20,30), Melodia (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Grădina Au
rora (ora 21). KALOIAN — rulea
ză la Adesgo (orele 15,30 ; 18 ;
20,15).  FOTO HABER — ru
lează la Crîngașî (orele 16; 18; 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează Ia Grivița (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 
16,15; 18,30; 20,45). LUMEA CO
MICA A LUI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucegi (grele 10; 12; 14; 
16; 18; 20, grădină ora 2Q,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 Ia Munca (ore
le 15; 18; 21), Viitorul (orele 15; 
18; 21). Dacia (orele 9,30; 11,15; 
15; 18; 21). Grădina Vitan (oreleTeleviziune
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8,50 : Gimnastica de învio
rare la domiciliu ; 9,00 : Emi
siunea pentru copii și tinere
tul școlar ; 10,30 : Rețeta gos
podinei ; 11,00: Emisiunea
pentru sate; 17,15 : Transmi
siune de pe stadionul „23 Au
gust" a reprizei a Il-a a în
tâlnirii de fotbal dintre echi
pele Rapid — C.SMS. Ia§t și 
a întîlnirii de fotbal dintre e- 
chipele Progresul — Farul; 
19,45 : Jurnalul televiziunii;

a fost distinsă cu diploma de 
fruntașă pe ramură, tinerii 
s-au dovedit nu numai price- 
puți constructori, dar și buni 
gospodari. Și în acest an s-au 
obținut succese pe această li
nie, succese pe care vom cău
ta să le dezvoltăm și mai 
mult, răspunzînd astfel prin 
fapte grijii pe care partidul și 
guvernul nostru o dotzedește 
permanent față de ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Ce și-a propus organizația 
U.T.M. pentru ca tinerii să 
contribuie cît mai activ la 
înfăptuirea sarcinilor ce Ie re
vin din recenta Hotărîre?

Planul nostru de măsuri, cu 
ajutorul căruia urmărim an
trenarea cît măi activă a ti
nerilor în procesul de produc
ție, va fi întregit zilele aces
tea cu noi prevederi. Un loc 
important îl ocupă acțiunile 
pe care organizațiile U.T.M. 
de pe șantiere le va întreprin
de pentru folosirea cît mai 
completă a rezervelor interne 
în vederea reducerii sistema
tice a prețului de cost. în a- 
ceastă privință, un accent deo
sebit, ținînd seama de posi
bilitățile tinerilor, vom pune 
pe buna gospodărire a mate
rialelor, a materiilor prime. 
Pentru aceasta, săptămînal 
vom organiza pe fiecare șan
tier o zi a curățeniei și a sor
tării materialului lemnos în 
vederea refolosirii lui. La 
punctele de preparare a be- 
toanelor și a mortarelor vom 
urmări ca tinerii să respecte 
dozele de amestec, să foloseas
că cît mai economicos cimen
tul și varul. Ne gîndim să or
ganizăm lunar împreună cu 
comitetul sindicatului schim
buri de experiență între echi
pele care obțin cele mai bune 
rezultate în scopul generali
zării experienței acestora";

m a (i i
vățămîntului și culturii al 
R.S.F. Iugoslavia.

• Sîmbătă au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres medical internațional, 
organizat de Federația Inter
națională a Rezistenților și 
Comitetul național al foștilor 
deținuți antifasciști din R.P. 
Romînă.

• Sîmbătă a sosit în Capita
lă un ansamblu al Circului 
Mare din Moscova alcătuit din 
40 de persoane. El va prezenta 
tâmp de o lună de zile, între 
1 iulie și 1 august, în arena 
Circului de stat din București, 
spectacolul intitulat „O seară 
cu comicul Karandaș", (Ka- 
randaș este artist al poporu
lui al R.S.F.S. Ruse). în 
program figurează dresuri de 
cai, numere acrobatice, dre
suri de cîini, iluzionism.

In același timp un ansam
blu al Circului de stat din 
București întreprinde un tur
neu de o lună de zile în 
U.R.S.S. cu spectacolul „Pă
cală și Tîndală".

• Sîmbătă, la Institutul Me- 
dico-Farmaceutic din Capitală 
au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii Consiliului executiv al Fe
derației Mondiale a Oamenilor 
de Știință.

In ședința de închidere 
participanții la sesiune au a- 
doptat o rezoluție prin care 
F.M.O.S. condamnă politica de 
apartheid a Republicii Sud- 
Africane.

(Agerpres)

PE SCURT
• Numeroși spectatori au nr- 

mărit sîmbătă la Brașov meciuri
le din ziua a treia a turneului in
ternațional feminin de volei. Echi
pa Japoniei, campioană mondială 
a învins cu scorul de 3—0 (15—-. 
10; 15—1; 15—4) echipa R. P. Ro
mine, iar R.P.D. Coreeană a între
cut cu 3—0 (15—6; 15—8; 15—5) 
echipa R. D. Germane.

• Sîmbătă în penultima zi a 
turneului internațional masculin de 
volei de la Constanța echipa R. P. 
Romîne, campioană europeană, â- 
dispus cu 3—1 (15—6; 15—11; 
6—15; 12—15; 15—11) de echipa 
Iugoslaviei. R. D. Germană a cîș- 
tigat cu 3—1 partida cu Farul 
Constanța. Turneul se încheie 
astăzi odată cu jocurile R.P.R. — 
R. D- Germană și Iugoslavia ; 
Farul.

20.30) , Grădina Buzești (orele
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ-
ALBASTRĂ — rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19, 21). LIMUZINA 
NEAGRA — cinemascop, rulează 
la Arta (orele 16; 18,15; 20,30), UN 
SURIS ÎN PLINA VARA — rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18, gră
dină ora 20,30), AM AJUNS ȘI 
REGE ■— rulează la Cosmos 
(orele 10- 18; 20). FRAȚII
CORSICANI *— cinemastop, 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).

19,55 : Ziua de naștere — cu 
Abbott și Costello; 20,20:
George Georgescu ; 20,30 : Fe
tița încăpățînată ; 21,50 : în
tâlnire cu opereta ; - în înche
iere : Buletin de știri. Sport. 
Buletin meteorologic.

GRUPUL ȘCOLAR MI
NIER ORAȘ „PETRU 

GROZA*

Raionul Beiuș 
Regiunea Crișana

Anunță — concurs 
de admitere la următoare

le meserii:

*— sondori de mină
— electricieni de mină
Se primesc absolvenți a 

7 clase, cu etatea între 16— 
18 ani.

înscrierile se fac prift 
întreprinderile de exploa
tări miniere din orașele : 
Baia Mare, Hunedoara, 
Lugoj, Cîmpulung-Moldo- 
venesc.

Concursul de admitere 
va începe în ziua de 1 iu
lie 1964 și va consta din exa
menul medical, probă scri
să și orală Ia matematică 
și limba romînă.

•COMBINATUL CHIMIC .
J TÎRNAVENI J

r

-HlRTIE
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M sub!ire sdu car fon. cy emulsie,
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î M0ALE-8M. NORMALl-BN
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|Cu acad. G. OPRESCU
— în cursul convorbirii de 

azi, tovarășe academician, așa 
cum am anunțat în recentul 
interviu despre modul în care 
trebuie să vizităm o expoziție, 
urmează să abordăm unele 
din genurile artei plastice — 
PEISAJUL.

— înțelegerea peisajului pic
tural nu se poate realiza însă 
fără a cunoaște, măcar într-o 
schiță sumară, istoricul evo
luției sale ca operă de artă și 
implicit a atitudinilor mani
festate față de această specie 
artistică.

Multă vreme peisajul, de 
altfel ca și natura moartă și 
chiar ca pictura de gen, a fost 
socotit un gen minor. Nu fi
indcă oamenii nu s-ar fi in
teresat de natură ci pentru că 
natura li se părea fără perso
nalitate. în afara portretelor, 
subiectele gravitau în acea 
vreme în jurul unor persona
je istorice, religioase sau 
mitologice. Locul unde se 
petreceau scenele istorice
sau mitologice reprezentate 
nu erau inspirate din na
tură ci erau mai totdeau
na imaginate, concepute în 
așa fel îneît să se potri
vească cu subiectul. Chiar pic- 

italieni din vremea Re- 
1 a căror valoare ar

tistică este cu totul deosebită 
nu procedau altfel, cu excep- 

5 a unor venețieni, ca
re, sub influența lui Georgeo-

I
î
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
Itorii itai: 

nașterii i 
tistică

Inu procei 
ție poate 
yA. șnh h

Ine, nu erau indiferenți la as
pectele naturii autentice. Se 
știe, de pildă, ca cel mai im-

I portant tablou al acestui ino
vator de geniu în istoria ar
tei — „Tempesta" — este de-

Idicat tocmai unui fenomen na
tural. Așa cum arată și titlul,

despre
în acest tablou el încearcă să 
surprindă influența undi fur
tuni, care se pregătește asupra 
peisajului, asupra cerului și a 
personajelor care se găsesc în 
tablou, încearcă să redea sen
timentele acestor personaje în 
fața furtunii care se apropie.

Spre deosebire de italieni — 
pictorii nordici au descoperit 
însă peisajul, considerînd na
tura nu ca un element cu to
tul secundar și accesoriu ne
demn pentru a fi sursă de 
inspirație artistică, această din 
cauză că în aceste țări e-au 
întîmplat cîteva fenomene care 
au schimbat cu totul mentali
tatea și atitudinea oamenilor 
în fața naturii. încă din se
colul al XIV-lea și mai frec
vent în secolul al XV-lea 
(cînd în restul Europei 
pictorii’ schițau orice de
taliu din natură imaginar) 
artiștii nordici arătau cea mai 
mare parte din scenele pe ca
re le reprezentau (chiar atunci 
cînd aveau la bază subiecte cu 
caracter religios) ca petreeîn- 
du-se într-un interior în care 
toate detaliile vieții zilnice e- 
rau puse în valoare. Din a- 
cest moment „natura moartă" 
iese din vagul în care era ți
nută de reprezentanții altor 
școli artistice și capătă o im
portanță de prim ordin în arta 
acestor pictori. Dar în afara 
subiectelor care prezentau o 
scenă în interior multe dintre 
ele cereau prezența naturii. 
Aici începe deosebirea dintre 
nordici — considerîndu-i ca 
atare pe cei din Țările de Jos

■L.'TW BBSBR BRE0 «30 «Ba KBO 
și pînă la un punct și pe cei 
din Germania, și cei din res
tul Europei.

Se știe că Țările de Jos (mai 
ales partea nordică a ior care 
constituie astăzi Olanda) pot fi 
socotite sub un anumit aspect 
o „cucerire'1 a omului asupra 
mării. Cu o muncă perseve
rentă care reclama eforturi 
supraumane, ani de ani, locui
torii acestor meleaguri au 
smuls cu tenacitate mării fie
care părticică de uscat. Aceas
tă uriașă și nobilă muncă 
pentru transformarea naturii a 
făcut ca pentru „peisaj". în o- 
mul acelor locuri să se nască 
profunde sentimente de dra
goste.

mare influență peisajului in
cit în majoritatea cazurilor in 
tablourile olandeze vor fi sce
ne din natură, unele cu puține 
personaje, altele servind de 
cadru unor acțiuni a căror re
prezentare este totdeauna ve
ridică, apropiată de realitate, 

între scenele de chermesă, 
între jocurile care distrăgeău 
pe copii sau petrecerile în aer 
liber ale oamenilor ma
turi atît de frecvente în O- 
landa și peisajul care consti
tuia decorul, se crea o legă
tură atît de strînsă și armo
nioasă îneît de la o vreme a- 
ceastă cucerire a olandezilor 
s-a transmis mai departe, mai 
întîi flamanzilor dar în ace-

Europei un alt destin. înțeleg 
însă peisajul pur, cel în care 
se redau aspecte ale naturii 
animate de puține personaje, 
adică cei în care natura are 
evident cel mai important rol.

Doi francezi Claude Laur- 
rin și Poussin se găsesc 
în Italia în secolul al 
XVIII-lea. Țara aceasta mi
nunată, una din cele mai 
frumoase țări de pe glob, 
plină de grandioase monu
mente istorice, cu ruinele atît 
de pitorești și poetice de pe 
meleagurile peninsulei, îi um
ple de entuziasm pe cei doi 
călători. Nu este oare curios să 
constatăm că italienii care se 
găseau acolo în mediul lor

PEIS A J
COLOCVIU DESPRE
ARTA PLASTICA II*)

Nicăieri nu s-a pictat natura 
plată cum era în genere cea 
din Olanda de mai tîrziu, mo
notonă poate ca aspect, cu ca
nalele ce o străbateau, însă lip
sită de vegetație și cu un cer 
admirabil în continuă variație 
ca în această parte a Europei.

Tot aici, la olandezi a interve
nit o schimbare radicală a re
ligiei. Devenind calviniști, o- 
landezii s-au crezut obligați să 
distrugă toate imaginile sfinte 
care se găseau în biserici și 
care reprezentau pentru ei a- 
mintiri păgîne, nedemne de a 
figura între om și dumnezeu. 
Ca urmare a acestei revoluții 
religioase care are loc în O- 
landa, dar nu și în Belgia, 
arta olandeză acordă o atît de

lași timp și germanilor, și, în 
genere, tuturor nordicilor.

— Din cele relatate pînă aici 
desprindem concluzia că asis
tăm de fapt la două influențe 
hotărîtoare — însă diferite ca 
structură — în ce privește in
troducerea peisajului în pictu
ra olandeză: pe de o parte 
particularitățile* solului pro- 
priu-zis, pe de altă parte in
fluența pe care a avut-o evo
luția altor fenomene culturale 
și sociale asupra artelor plas
tice.

în restul Europei încetățe- 
nirea peisajului ca o cucerire 
a artei plastice cunoaște de
sigur o altă istorie...

— Intr-adevăr peisajul ca 
gen de pictură are în restul

natural, nu crezuseră pînă 
atunci că acel mediu ar putea 
fi de domeniul picturii. Cel 
puțin în frescă și în ulei, ei nu 
găsiseră necesar Să se opreas
că asupra amănuntelor ex
presive oferite de aspectele 
din natură, căci uneori natu
ra veritabilă apare în desen.

Pictorii italieni reușiseră să 
reprezinte de multe ori admi
rabil natura dar din închipui-; 
re fără ca aceasta să aibă un 
corespondent precis în realita
te. Cei doi francezi de îndată 
ce au dat cu ochii de această 
țară atît de deosebită de pro
vinciile din care se trăgeau ei 
— unul din Lorena și celălalt 
din Normandia — sînt așa de 
entuziasmați de frumusețile

Italiei că imediat încep să 
schițeze, să deseneze și să pic
teze decorul, aspectele naturii, 
ruinele, jocul variat al norilor 
de pe cerul Italiei. Totuși ati
tudinea lor față de peisaj nu 
este identică. Poussin ia pei
sajul și-1 destină scenelor re
ligioase și mitologice în .care 
personajul uman joacă totuși 
un rol important, poate cel 
mai important. în jurul acestor 
personaje totul corespunde a- 
cum realității fiindcă decorul 
acelor picturi se compune -din 
locuri văzute în natură și 
combinate armonios după ne
voile artistului. Deci fără să 
putem spune că acel decor 
reprezintă un anumit loc din 
natură, un anumit aspect al 
acesteia, era totuși tot atît de 
veridic ca și cum ar fi înfăți
șat un asemenea aspect real, 
fiindcă totul pornea de la no
tele fidele luate la fața locu
lui.

Claude Laurrin
autor 
petrec 
care 
număr de personaje. Pe el îl 
interesează veridicitatea deco
rului. Pentru aceasta el stră
bate Italia luînd schițe și note 
pe care le combină apoi în ad
mirabile peisaje, uneori pure, 
alteori cu o scenă cu perso
naje. Iată 
așa cum îl cunoaștem astăzi 
în Europa, exceptînd țările 
nordice, își are originea în 
Italia, dar este inițial pro
ducția a doi francezi care 
transportă genul în țara lor 
unde găsesc un teren foarte 
favorabil și de unde se va răs- 
pîndi curînd în toată Europa.

Ce e mai curios este faptul 
că în ceea ce-i privește pe 
italieni, chiar atunci cînd pei
sajul a luat o dezvoltare atît 
de mare cum o are în Franța 
în secolul al XIX, ei sînt mai 
puțin partizani ai redării

de scene 
într-un 

comportă

nu e 
care 

decor 
un

un 
se
Și

mare

deci că peisajul
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realității și continuă, mulți din 0 
ei, să pună în jurul scenelor gj 
pe care le pictează peisaje de 
fantezie. Totuși și printre ita-ra 
lieni chiar printre reprezen-1 
tanții artei Renașterii (ca în 
unele desene ale lui Leonardo, ] 
de pildă) se găsesc uneori de- § 
sene în care se vede interesul 
pe care artistul l-a avut pen-j 
tru redarea cît mai veridică =i g 
naturii.

Răspîndindu-se în toată Eu- | 
ropa, peisajul ajunge pînă la S 
noi unde începem să-1 găsim« 
sporadic la sfîrșitul secolului] 
al XVIII-lea, mai des în se- S 
colul al XIX-lea dar chiar în « 
această perioadă, el e departe] 
de a fi considerat încă o for- 9
mă de artă majoră. -
— Observăm că pe drumul a- ] 

cestui scurt istoric al evoluției 8 
și afirmării peisajului ca gen» 
major al artei picturale am a- ] 
juns, cum era firesc, și la în- ■ 
ceputurile fixării sale în arta » 
românească. Aș, propune, tova- ] 
rășe profesor, ca în proxima ■ 
noastră convorbire să conți- ■ 
nuăm acest istoric și să „înar- ] 
mați“ totodată pe tinerii noștri 8 
cititori cu îndrumările nece- ■ 
sare pentru înțelegerea modu- ] 
lui în care pictorii au surprins I 
frumusețile naturii în arta lor, >> 
pentru formarea unor concep- ] 
ții clare privind modul în care S 
trebuie judecate calitățile ar- ™ 
tistice ale unui peisaj. £

— Spre acest final, în ce “ 
privește capitolul prim al ] 
convorbirii noastre — PE1- ] 
SAJUL —- mă și îndreptam. ■

NICOLAE DRAGOȘ

*) In numărul de astăzi conți- fl 
nuărri cu un al doilea interviu, ] 
suita de convorbiri cu academicia- H 
nul G. Oprescii. «

Cititorii noștri vor putea urmări ] 
săptămînal această rubrică menită ■
a fi un îndrumar prețios In edu
cația estetică a tinerilor. I

MUZi
ENESC1
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lichidă"

printre 
ciocnirii

Dr. T. Ferber, de la 
Universitatea din 
Yale, a comunicat 

la ședința de la New 
York a Asociației ame
ricane pentru fizică, 
descoperirea, 
fragmentele
materiei cu antimateria, 
a unei noi macroparti- 
cule nucleare, denumită 
provizoriu „b-star”.

Durata vieții noii par
ticule nu este cunoscută, 
dar se presupune că ea 
este mai redusă decît o 
zecime dintr-o miliar- 
dime de secundă.

r. Antoni Piaskow- 
ski, cercetător la 
Institutul pentru 

tehnica construcțiilor din 
Varșovia, a elaborat for
mula unui lichid cu în
sușiri tixotrope. Dacă 
cu acest lichid se umple 
un vas și apoi se agită, 
lichidul nu se deosebește 
aproape cu nimic de apa 
tulbure obișnuită. Este 
însă suficient să se lase 
lichidul un timp scurt în 
vas în stare de repaus 
pentru ca el să se trans
forme într-o materie 
dură. Dacă se scutură 
din nou vasul, masa 
dură se lichefiază din 
nou.

Spuse de el, cuvintele că
deau simplu, natural, fără nici 

o emfază:
„Crengile și rădăcinile co

pacilor... vorbesc, 
mai neînsemnată 
are personalitatea ei și dacă 
știi s-o privești îți poate spu
ne multe". Omul tăcu. I-am

Și cea 
ramură

urmărit privirea. Pe o masă 
masivă de stejar se aflau cu
țite de diferite mărimi, dălți, 
ferăstraie, ciocane mai mari 
și mai mici; iar alături crengi 
uscate și mai verzi, rădăcini 
și butuci de toate soiurile.

M-am uitat și în celălalt 
colț al atelierului. Am cunos
cut rodul muncii de aproape 
20 de ani al unui artist origi
nal.

îndrăgostit de arta popu
lară a meșterilor care au în
crustat și cioplii lemnul de-a 
lungul vremurilor, Aurelian 
Mihăilescu a observat că a. 
ceștia găseau în natură obiec
te uneori aproape finite.

Am cunoscut mai întîi două 
siluete zvelte care se îm
brățișau cu o gingășie uimi
toare. Din două crengi de ar-

țar se născuse „Sărutul". Apoi 
cu pași grațioși de menuet 
s-au apropiat de noi „Baleri
nele", cîteva crîmpee de ra
muri din liliac.

în alt colț al vitrinei am 
întîlnit, surprinse în atitudini 
caracteristice, câteva din per
sonalitățile noastre teatrale și 
sportive.

Deasupra tuturor domina 
un... „dirijor". Cu bagheta ri
dicată deschidea solemn pri
mele acorduri dintr-o simfo
nie. Dirijorul chema parcă 
apele, copacii, păsările să în
chine un cîntec munților, pă
durilor. Șeful de orchestră nu 
era decît un biet... lemn de 
brad. Dar artistul popular a 
știut să-l facă să vorbească.

- Sinaia a ramas
-ah în urmă... După

cîțiva zeci de
v metri primul

popas la cota 1 400. Marile 
bucurii ale excursiei prin 
Bucegi vin de pe acum: 
Vîrîul cu Dor, Padina, Peș
tera, Babele, Caraimanul, 
Omul, Hornurile Mălăiești-1 
lor, Dihamul și apoi coborî- 
rea în Predeal. O rută greu 
de străbătut numai în trei 
zile. Eforturile vor fi însă 
din plin răsplătite de frumu

sețile masivului carpatin.
Foto: 1. ROMAȘCANU

Uscătoare

cu radiații

L
a Fabrica „Izolate 
rul“ din Moscovi

.Izolato-
__ ra, 

semifabri- 
pentru

uscarea 
catelor necesare 
confecționarea izolatoare
lor pentru aparatura de 
înaltă tensiune necesită 
5—6 zile în loc de 18—25 
zile. La această întreprin
dere, izolatoarele de gaba
rit mare se usucă cu raze 
infraroșii. Pentru aceasta 
s-au realizat radiatoare spe
ciale. In partea interioară a 
izolatorului se plasează în
călzitoarele electrice telesco
pice. Ele se ridică și se 
lasă în jos în mod auto
mat.

Ultrasunetele

ajută... digestia

I
ndustria cărnii ex
perimentează în pre
zent tratarea cu ul- 

tra-sunete a cărnii și gră
simii. In special grăsi
mile se digeră mult mai 
bine, ' .
dr. Duders din Chicago, 
dacă au fost iradiate timp 
de 3—4 ore în prealabil cu 
ultrasunete. In acest fel, 
organismul nu este încăr
cat cu elemente pe care nu 
le poate digera. Carnea tra
tată cu ultrasunete este 
prevăzută a fi vîndută în 
ambalaje. S-a propus ela- 
borarea unei aparaturi pen
tru tratarea cu ultrasunete 
a cărnii congelate.

conform aprecierii

SĂPTĂMtNA VIITOARE

PE ECRANE
„Cuba ’58"

• Studiourile cubaneze prezintă un nou 
film pe ecranele noastre „Cuba '58". Filmul 
este compus din trei povestiri independente : 
„O zi de lucru", „Logodnicii" și „Anul Nou".

Primele două sînt regizate de Jose M. 
Garcia-AscQt, iar al treilea de Jorge Fraga.

Printre interpreți: Jose A. Rodriguez, Râul 
Yiques și Jorge Martinez din 
scaune"*

„Douăsprezece

„Ocolul pâmintului 
în 80 de zile

• în 1956 premiul Oscar a fost acordat fil
mului „Ocolul pămîntului în 80 de zile“, rea
lizat după cunoscutul roman al lui Jules 
Verne.

Regia este semnată de Michael Anderson, 
în distribuție: David Niven și Marlene 
Dietrich, Charles Boyer și Fernandel, Schir- 
ley Mac Laine și Cantinflas — Mario Moreno.

••

CORNELIU ARMAȘU

SAVANȚI R0MÎN1 _ DESCHIZĂTORI DE DRUMURI ÎN ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ

■
II rmTTrrl I 11

ine parcurge cele 
243 de lucrări ști
ințifice originale 
pe care Gheorghe 
Spacu le-a lăsat 
în urma sa, este
de la început iz

bit de caracterul lor novator:
„Asupra unei noi metode vo
lumetrice pentru dozarea cu
prului"...

„O nouă reacție pentru cad
miu...", „O nouă metodă rapi
dă pentru dozarea magneziu
lui".

„Asupra unei noi clase de 
amine...", „Cu privire la două 
noi combinații..." Pînă și în 
nr. 3-4/1955 din revista Studii

în laboratoare dintre cele 
mai cunoscute ale lumii (la 
Universitățile din Hanovra și 
Gottingen, la Institutul Pas
teur, la Rockefeller Institute 
for Medical Research etc.) se 
lucrează în mod curent pe ba
za reacțiilor descoperite de el. 
în sfîrșit, acad. Gh. Spacu a 
fost membru de onoare al A- 
cademiei Italiene, membru al 
societăților de chimie din Pa
ris, Washington, Viena și Ber
lin, membru al Comisiei in

stanțe complexe noi, necunos
cute anterior în literatura de 
specialitate. AMPLOAREA ȘI 
PROFUNZIMEA CREAȚIEI 
SALE ÎL SITUEAZĂ DE Â- 
CEEA PRINTRE MARII CHI- 
MIȘTI AI SECOLULUI NOS
TRU, DINTRE CARE NUMAI 
PUȚINI SE POT MÎNDRI CU 
UN APORT ATÎT DE BO
GAT.

Și, pe lîngă cifrele ce con
stituie, cum am văzut adevă-

rești, Gh. Spacu nu s-a descu
rajat în fața ruinelor Facultă
ții de chimie, distrusă de bom
bardamente. Noile laboratoare, 
mai frumoase și mai bine uti
late, ce s-au realizat pe baza 
fondurilor generoase alocate 
de statul democrat-popular, au 
lărgit simțitor baza de învă- 
țămînt și de cercetări a Uni 
versității. Totodată, savantul a 
pus la punct procedee origi
nale de mare însemnătate e- 
conomică. Apreciind contri-

ganică că încă în lucrarea sa 
de doctorat indica 33 combi
nații noi de fier și metode noi, 
originale, pentru sinteza lor. 
înaintea lucrărilor lui Spacu 
privind combinațiile complexe 
ale magneziului, nu se cu
noșteau decît cîteva tipuri de 
amine ale acestuia. Savantul a 
reușit să prepare și să dove
dească experimental constitu
ția a 26 amine complexe noi 
ale magneziului. Totodată, a

și cercetări de chimie, care pu
blică un articol omagial la 
moartea savantului, apăreau 
postum trei studii prezentînd 
tot atîtea metode analitice noi 
descoperite de el.

Contribuția acestui mare 
chimist romîn la patrimoniul 
științei universale s-a bucurat 
și se bucură de cea mai largă 
recunoaștere. Tratate clasice 
de chimie o menționează.

Standarde de analiză din 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia și
Franța — fără a mai vorbi de 
standardele noastre — utili
zează metodele analitice ima
ginate de Gh. Spacu, datorită 
calităților lor deosebite de 
precizie și rapiditate.

UN PASIONAT AL NOULUI -
ternaționale pentru institui
rea tabelelor anuale de con
stante și date numerice (de sub 
președinția lui Curie), mem
bru al Academiei de științe și 
arte din Geneva și colabora
tor apreciat al celor mai în
semnate reviste de chimie din 
întreaga lufhe.

Dacă am încerca să oglin
dim cifric opera sa de desco
peritor, bilanțul nu ar fi mai 
puțin impresionant. Este su
ficient să spunem, că acad. 
Gh. Spacu este autorul a 125 
de metode noi și că el a ob
ținut, pe baza studiilor între
prinse, aproape 1 000 de sub-

acad. Gh. Spacu
rați indici ai vastității aportu
lui său științific, să nu uităm 
nici cei 48 de ani în care a 
ilustrat catedra și învățămân
tul nostru superior, formând 
mai multe generații de cerce
tători.

Cariera sa didactică, strîns 
legată de opera sa de cerceta
re, s-a desfășurat succesiv la 
Iași, Cluj și București.

După Eliberare, la Bucu-

buția sa la rezolvarea a nenu
mărate probleme de chimie 
ridicate de practica construi
rii socialismului, i s-a decer
nat de două ori titlul de lau
reat al Premiului de Stat.

Opera de chimist a lui Gh. 
Spacu a cuprins mai ales do
meniile chimiei anorganice și a 
chimiei analitice.

Să amintim, în ce privește 
lucrările sale de chimie anor-

obținut o clasă nouă de amine 
complexe. O deosebită valoa
re prezintă numeroasele lu
crări ale lui Gh. Spacu asupra 
sărurilor duble.

Pe drept cuvînt, se consi
deră că Gh. Spacu se numără 
printre cei mai de seamă spe
cialiști în chimia combinațiilor 
complexe, el fiind de altfel ri
nul dintre întemeietorii com- 
plexometriei.

In chimia analitică, metode
le create de savant sînt de o 
eficiență, siguranță și simpli
tate remarcabile, ceea ce a 
dus la aplicarea lor pe scară 
foarte largă. Ele servesc la re

cunoașterea sau dozarea u- 
nui mare număr de elemente 
metalice, radicali acizi sau 
substanțe organice (metode 
gravimetrice, volumetrice, po- 
tențiometrice, electroanalitice, 
și calorimetrice). Astfel, meto
dele analitice imaginate de 
savant care se bazează pe for
marea sulfocianaminelor cu 
piridină sînt introduse astăzi 
în toate laboratoarele. Reacti
vul organic mercap-tobeniz- 
tiazol, folosit pentru prima 
dată de chimistul romîn în a- 
naliza chimică este astăzi cu
noscut în literatura de specia
litate ca „reactivul Spacu“. 
Un alt reactiv „Spacu" este 
folosit pentru dozarea stibiu- 
lui. Printre noile reacții des
coperite de chimist, servind la 
identificarea unor elemente, să 
amintim pe cele pentru recu
noașterea cuprului și persulfa- 
ților („reacțiile Spacu").

Aceste metode au fost nu 
numai elaborate de savant ci 
și aplicate efectiv la analiza 
aliajelor, mineralelor sau a di
feritelor produse industriale.

Crea; 'ui Spacu se înscrie 
astfel printre cele mai însem
nate din cîte a dat știința noa
stră, printre cele mai frumoa
se contribuții romînești la ști
ința universală.

I. M. ȘTEFAN

Cîmpurile, străjuite . 
molcome, îmi aduc în. * 
vintele cu care, în amv.” 
departe de țară, EnesciJ? 
tea de farmecul plaiuri"’ *

Iată podul de la Z\‘ 
aici micul Jur jac, venei® 
vară, la casa bunicilor.

Pe indicatoarele de la 
drumului citesc nume cunc 
căruia dintre acei cart* 
biografia compozitorului 
lia, Mihăileni. Darabani. '

Am lăsat în urmă
, cîmpului. Peste cîteva mi 

curtea căsoi muzeu din 
„droșca veche, verzuie t 
un cal sur" cu care C 
Enescu își purta băiatul pe 
gurile natale, evocă pagini 
din „Amintirile" enesciene.

Iată și livada mare din 
casei, în care în anii de 
Enescu revenea mereu, s 
odihnească, să se dedice ci

Muzeograful Ion Bălan, 1 
tuziast al artei enescien 
poartă pas cu pas în can 
pline de amintiri dorohoierie. 
dite documente adunate prin 
rile din jur (unele dintre ele 
ce în țară și pe glob) sintetiî 
drumurile vieții și creația u 
dintre cei mai remarcabili re 
zențanți aL.Mței. yeacjiJuî,, no:

Iată originalul actului'de . ne 
r6. Cîteva- compoziții' 
ionează crîmpeie ale anilor copi
lăriei : casa natală din Liveni, 
„Hora* de la Cracalia, portrete 
de familie. Pe unul din pereți, cu
noscuta fotografie reprezentîndu-i 
pe Enescu ,și Mihail Jora, țn prid
vorul casei din Dorohoi.

Pianul, patul, masa de lucru, 
pana de scris pe care le folosea 
compozitorul în răgazul zilelor pe
trecute la Dorohoi au rămas la 
locul lor.

Iată și etajera pentru partituri 
cu efigia lui Beethoven adusă de 
Ia Viena.

Pe o masă cîteva manuscrise de 
muzică vocală pe niște psaltice 
aflata în casa bunicilor.

Intr-un stand alături de prime
le cărți de muzică întîlnite Ia Li
veni („Teoria muzicalae elemen
tare" de P. Mezzetti editată la. Iași, 
și un manuscris cu titlul „Despre 
ornamente") întîlnești unele^ din 
cele mai emoționante documente 
ale muzeului dorohoian : două, din 
primele compoziții enesciene — un 
„Adagio non troppo" și un „Vals".

Stau cîteva clipe aplecat ..peste 
șaisprezecimile legate cu siguran
ță, cu o linie nu prea dreaptă... 
Cîte gînduri au trecut prin, miptea 
băiețandrului de cîțiva anișori 
atunci cînd nota pe această foaie 
cu portative primele sale imagini. 
Port cu mine pe aceste drumuri 
„Amintirile" compozitorului.' O 
deschid la pagina în care sînț re
produse cuvintele . despre .clipa 
„nașterii" compozitorului... '

„Mâ apucai să compun fără a 
reflecta. Lucru curios : nu știam 
nimic, nu auzisem nimic sau a- 
proape nimic ț n-aveam alăttiii de 
mine pe nimeni pentru a mă ghi
da și, totuși, avui încă de copil 
ideea fixă să devin compozitor, 
să fiu numai compozitor...

Lucru straniu, scriitura acestor 
mici piese nu este atît de simplă 
pe cît s-ar putea crede. Scriind 
aceste rînduri am sub ochi textul 
unui vals pe care l-am compus la 
cinci ani și jumătate, are o armo
nie dacă nu foarte bogată, cel pu
țin extrem de încărcată. Cîte note, 
cîte note I Hotărît, tinerețea este 
timpul abundenței, iar maturitatea 
cel al restricțiilor...

...Unii vor rîde desigur văzîn- 
du-mă cum, la vîrsta mea, dezgrop 
aceste încercări puierile. Dar simt 
că mi se va ierta cînd voi' spune 
că trăind la țară, într-o vreme cînd 
nu "erau nici discuri, nici radio, 
nu dispuneam de altă resursă de
cît aceea a propriilor mele compo
ziții a căror audiție mi-o ofeream 
apoi cu satisfacție..."

într-un alt stand se odihnește 
după o îndelungată glorie unul 
din instrumentele lui. Enescu — 
vioara Macarie (luthier romîn năs
cut la Tifești-Panciu, constructor 
a 76 de viori) pe care Enescu a 
dus-o la Paris stîrnind admirația 
multor virtuoși.

O vitrină cu programe șî afișe 
amintește vizitatorului suitele de 
recitaluri date de Enescu în anii 
de mare glorie mondială la Doro
hoi și împrejurimi („în folosul 
„Crucii roșii", „unei grădinițe de 
copii", „pentru construcția unui 
cinematograf" etc).

Iată și partiturile unora dintre 
lucrările scrise în camerele aces
tea. Printre ele Cvartetul nr. 2 a 
căror parte mediană a fost Înche
iată la Dorohoi la 27 august 1943.

..Miresmele livezii pătrund pes
te tot.

îmi vin în minte crîmpeie din 
partiturile Oedipuțui, Simfoniilor, 
Cvartetelor, Rapsodiilor, cîntate de 
muzicienii lumii în sălile de con
certe de pe toate meridianele.

Nicicînd marile idei ale artei 
enesciene, atît de pătrunse de far
mecul folclorului romînesc, nu mi 
s-au părut mai clare, mai adînci 
decît aici pe locurile copilăriei 
aceluia care a lansat muzica romî- 
nească în orbita marilor valori 
ale culturii universale.

IOSI£ SAVA
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La Szfi' p- ^9^) 
s-a io'ut Pentru ape 
term<fl>ut°rul unei 
instal fabricație to- 

ească

Foto : M.T.I.
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igoslavia
pD 27 (Agerpres). — 

DejUniunii Tineretului 
^condusă de Nistor 
qc secretar al C.C. al 
U.<re se află în Iugo- 
slr invitația C.C. al 
U-Tineretului Popular 
d$lavia, a vizitat ma- 
gadriatică în sectorul 
dolașin și Bielo Polie 
^egru). Cu acest prilej, 
y delegației au avut 
-iri cu membri ai or
iilor de tineret iugo- 
informîndu-se despre 
desfășurată de tinere- 

;oslâv pe magistrala a- 
ă.

ă vizitarea magistralei 
dc^-suția va pleca în Munte- 
negru.

I. B. Tito în R. P. Polonă
VARȘOVIA 27 (Agerpres).

— Iosip Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, secre
tar general al C.C. al U.C.I., 
care se află în vizită în Polo
nia a plecat însoțit de Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și de alte 
persoane oficiale, într-o că
lătorie prin țară. Sîmbătă, 
oaspeții iugoslavi au vizitat 
Katowice, principalul oraș din 
Silezia, precum și centrele în
vecinate Chorzow, Bytom, 
Zabrze, Ruda-Slaska și Swie- 
tochlowice. Populația a făcut 
o caldă primire oaspeților.

După-amiază, Edward Gie- 
rek, membru în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.U.P. și secretar 
al Comitetului voievodal de 
partid Katowice, a oferit un 
prînz în cinstea lui Iosip Broz 
Tito. Apoi, oaspeții au plecat 
cu un tren special la Oswie- 
cim.

Seară de filme turistice 
romînești în Elveția

BERNA. — în sala „See- 
fels" din orașul Bienne a a- 
vut loc o seară de filme turistice 
romînești organrzată de agențiile 
turistice elvețiene „Thommen și 
Kupferschmid ag“ din Bienne și 
„Cosmos" din Basel.

H. Hofer, directorul agenției 
„Cosmos" a ținut o conferință 
despre frumusețile turistice ale 
R. P. Roniîne după care au fost 
prezentate filmele: „Mamaia 
1963" și „Poiana Brașov1".

Conferința și filmele s-au bucu
rat de succes.

Sesiunea parlamentului 
japonez

TOKIO — La 26 iunie, după 
o perioadă de 190 de zile, sesi
unea ordinară a Parlamentului 
japonez și-a încheiat lucrările.

Făcînd bilanțul lucrărilor 
sesiunii, preSa japoneză relevă 
cu satisfacție ratificarea, a- 
proape în unanimitate, a Tra
tatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nucleare în cele trei 
medii.

Intr-o declarație dată pu
blicității după încheierea sesi
unii, Narita, secretarul general 
al P: i tidului socialist din Ja
ponia, a subliniat că forțele 
democrate din țară au reușit 
să preîntîmpine adoptarea de 
către Parlament a unor pro-

CONSULTĂRI ÎN VEDEREA FORMĂRII 
NOULUI GUVERN ITALIAN

ROMA 27 Corespondentul 
Agerpres G. Pastore transmi
te : După demisia guvernului 
de centru-stingă, condus de 
Aldo Moro, intervenită vineri 
seara, președintele republicii 
Antonio Segni l-a însărcinat 
cu soluționarea problemelor 
curente pînă la formarea nou
lui guvern pe fostul prim-mi- 
nistru.

în cursul dimineții de sîm
bătă, președintele Segni a în
ceput consultările în vederea 
soluționării crizei guverna
mentale. El l-a primit pe fos
tul președinte al republicii — 
Giovanni Gronchi, pe pre
ședintele Senatului — Cesare 
Merzagora, urmînd ca ulterior 
potrivit practicii stabilite, el să 
aibă în continuare întrevederi 
cu președintele Camerei depu- 
taților Brunetto Bucciarelli, cu 
toți foștii președinți ai consi
liilor de miniștri, precum și cu 
președinții grupurilor parla
mentare ale diverselor partide 
politice.

Demisia actualului guvern 
italian de centru-stînga, for
mat la 4 decembrie 1963 din 
democrat-creștini, socialiști, 
social-democr ați și republi
cani, nu a constituit o surpri
ză pentru cercurile politice din 
Roma. In comentariile presei 
apărute sîmbătă se arată că 
această criză devenise previ

ANGLIA: In fotografie, studente din Londra participante la o demonstrație recentă în fața 
ambasadei Republicii Sud-afric ane din Trafalgar Square ca protest împotriva sentinței în 

procesul de la Pretoria DAILY WORKER

iecte de lege nepopulare, prin
tre care și cel cu privire la 
instituirea, Ministerului .Apă
rării.

Declarația 
lui Cheddi Jagan

GEORGETOWN — Intr-o 
declarație dată publicității 
la Georgetown, primul mini
stru ql Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a salutat rezo
luția adoptată de Comitetul 
Special al O.N.U. pentru exa
minarea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale, care cheamă gu
vernul britanic să fixeze fără 
întîrziere data acordării inde
pendenței Guyanei și să anu
leze starea excepțională.

In același timp, privitor la 
situația din Guyana Britanică, 
agenția Reuter arată că în pe
rioada care a trecut de la în
ceputul incidentelor rasiale 57 
de persoane au fost ucise și 
600 rănite. In cursul tulbură
rilor au fost distruse 700 de 
case, iar alte 300 au fost se
rios avariate.

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută la u- 
zina din Lancashire a firmei 
„Leyland Motors Limited", 
ministrul aviației civile al 
Angliei, Amery Julian a spus 
că contractul cu privire la li
vrarea de autobuze către Cuba

zibilă în ultimele săptămîni, 
cînd în sinul guvernului Moro 
apăruseră tot mai puternice 
divergențe asupra unor pro
bleme referitoare la înfăptui
rea programului adoptat în 
momentul creării sale.

Pretextul imediat l-a con
stituit votul din Camera de- 
putaților privind alocațiile bu
getare pentru școlile particu
lare. Cererea democrat-crești- 
nilor de a se aloca pentru a- 
ceste școli o sumă de 
2 200 000 000 lire a fost respin
să. Împotriva acestui articol 
din proiectul de buget pentru 
semestrul al doilea al anului 
în curs (articolul 88) au votat 
228 de deputați, iar pentru el 
au votat 225 de deputați. Au 
votat împotrivă deputății din 
partidul comunist, din parti
dul socialist italian al unității 
proletare, din partidul liberal 
și alții. Partidele din coaliția 
guvernamentală: socialist, so
cial-democrat și republican 
s-au abținut de la vot. In fa
voarea acestei legi au votat 
numai deputății din partidul 
derțtocrat-creștin dar s-a cal
culat că cel puțin 10 deputați 
democrat-creștini au votat îm
potrivă.

în cercurile politice din 
Roma se afirmă că sarcina 
formării unui nou guvern de 
tranziție va fi încredințată din 
nou lui Giovanni Leone.

este o tranzacție comercială 
obișnuită care avantajează 
ambele părți. Ministrul englez 
a subliniat că guvernul său nu 
intenționează să participe la 
blocada economică 'anticubană 
și deci nu va interzice co
manda suplimentară de 500 de 
autobuze pentru Cuba. Felici
tăm — a. spus el — compania 
„Leyland Motors Limited" 
pentru priceperea de care a 

.dat dovadă analizînd și lăr
gind acest acord important".

Conferința anuală 
a „Asociației naționale 

pentru propășirea 
populației de culoare"

WASHINGTON — La Washing. 
■ton.se desfășoară lucrările celei 
de-a 55-a conferințe anuale a 
„Asociației naționale pentru pro
pășirea populației de culoare". A- 
ceasta este una din cele mai vechi 
și cele mai puternice organizații 
ale populației de culoare din Sta
tele Unite.

La lucrări participă aproximativ 
2 000 de delegați.

Participanții la conferință au a- 
doptat o rezoluție adresată pre
ședintelui Johnson în care îi cer 
ca, conform constituției țării, să 
treacă conducerea statului Missis
sippi în mîinile guvernului federal.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI
INTERNAȚIONALE A MUNCII

CUV1NTAREA REPREZENTANTULUI R. P. R0M1NE

GENEVA 27 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința ple
nară din 26 iunie a celei de a 
48-a Conferințe internaționale 
a muncii, reprezentantul R. P. 
Romine, Vasile Dumitrescu, a 
subliniat atmosfera favorabilă 
în care se desfășoară lucră
rile acestei conferințe ale cărei 
inițiative sînt menite 'să conso
lideze acțiunile Națiunilor U- 
nite pentru întărirea păcii pe 
calea dezarmării generale și 
totale, lichidarea rămășițelor 
colonialismului, sprijinirea e- 
forturilor țărilor în curs de 
dezvoltare.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că delegația romînă a 
insistat și continuă să insiste 
asupra necesității respectării 
principiului universalității — 
principiu fundamental al 
O.N.U. și altor organizații in
ternaționale și care cere ca în 
Organizația internațională a 
muncii să fie reprezentate și 
Republica Populară Chineză, 
Republica Populara Democrată 
Coreeană. Republica Democra
tă Vietnam și Republica De
mocrată Germană

De asemenea, V. Dumitrescu 
a subliniat necesitatea asigu
rării unei reprezentări mai co
respunzătoare a diferitelor 
zone geografice, sistemelor so
ciale și economice, sau orga
nizațiilor sindicale în orga
nele eligibile și personalul Bi
roului internațional al muncii. 
El a arătat că la actuala se
siune delegația romînă a de-

Notă sovietică adresată ambasadelor
S. U. A., Marii Britanii și Franței

BONN 27 (Agerpres). — La 
Bonn s-a anunțat convocarea 
Bundestagului vest-german 
pentru 1 iulie — în Berlinul 
occidental — în vederea ale
gerii viitorului președinte al 
R.F. Germane.

★

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis tex
tul unei note adresate de Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ambasadelor S.U.A., 
Marii Britanii și Franței în 
care atrage atenția asupra

WASHINGTON. — Allen Dul
les, fost director al agenției cen
trale de investigații, însărcinat de 
președintele Johnson de a condu
ce cercetările pentru descoperirea 
celor trei tineri antisegregaționiști 
dispăruți duminica trecută în apro
piere de Philadelphia a recoman
dat președintelui S.U.A. să însărci
neze Biroul federal de investigații 
(F.B.I.) să „depisteze și să anche
teze activitățile teroriste" în statul 
Mississippi.

Tratative între compa
niile petroliere și repre

zentanții țărilor membre 
ale O.P.E.C.

LONDRA. — La Londra au 
avut loc din nou tratative între 
companiile petroliere și reprezen
tanții țărilor membre ale Organi
zației țărilor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C.) în legătură cu 
împărțirea beneficiilor pe care 
companiile străine le obțin din 
exploatarea petrolului Orientului 
Mijlociu. Cu acest prilej, repre
zentanții marilor companii petro
liere s-au. declarat gata să recon
sidere unele pretenții ale țărilor 
al căror petrol îl exploatează. 
După cum se știe, statele mem
bre ale organizației mai sus 
amintite cer de mai multă vreme 
să le fie alocată o parte mai mare 
din veniturile companiilor. La 6 
iulie, la Geneva urmează să aibă 
loc o nouă întîlnire a membrilor 
organizației pentru a stabili un 
punct de vedere comun față de 

pus un proiect de rezoluție re
lativ la Anul colaborării inter
naționale. „Sîntem convinși că 
adoptarea sa va contribui la 
punerea în aplicare a acțiu
nilor inițiate în cadrul Anului 
colaborării internaționale". în 
acest sens, reprezentantul R.P. 
Romîne a declarat că se im
pune ca O.I.M. să se preocupe 
într-o mai largă măsură de 
eforturile tinzînd spre educa
rea tinerelor generații în spiri
tul păcii și înțelegerii între 
popoare.

Referindu-se la problema 
foarte actuală a ridicării nive
lului de trai al tuturor popoare
lor, V. Dumitrescu a declarat 
că sub acest aspect o proble
mă esențială o constituie acea 
a formării de cadre.

Noi considerăm că ar fi deo
sebit de util și oportun — a 
spus delegatul romîn — ca 
O.I.M. să ia inițiativa de a 
convoca, de acord cu O.N.U. 
și alte organizații internațio
nale interesate, o conferință 
mondială avînd ca temă: „Ca
dre pentru dezvoltare".

In încheiere, V. Dumitrescu 
a subliniat că la rezolvarea 
marilor probleme ale contem
poraneității trebuie să parti
cipe toate țările lumii, indife
rent de ideologia și sistemul 
lor social. „Toate popoarele 
lumii au interesul suprem să 
construiască o lume a păcii, a 
bunăstării și colaborării inter
naționale, bazată pe respectul 
suveranității, egalității în drep
turi și avantajului reciproc".

faptului că stabilirea Berlinu
lui occidental ca loc pentru 
alegerea viitorului președinte 
al R.F. Germane, se face în 
pofida acordurilor internațio
nale, potrivit cărora Berlinul 
occidental nu a aparținut 
niciodată și nu aparține de 
R. F. Germană. In notă se 
arată că față de această stare 
de lucruri, guvernul sovietic 
se află în fața necesității de 
a avertiza despre obligațiile 
ce și le-a asumat pentru asi
gurarea inviolabilității fron
tierelor R.D. Germane.

★
O notă cu un conținut ase. 

mănător a fost dată publici
tății și de Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D. Germane.

-----•-----
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IA SCRINBUL DE MĂRFURI 
INTRE POLONIA Șl ELVEțlA

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
— La 26 iunie s-a semnat la 
Varșovia Protocolul cu privi
re la schimbul de mărfuri și 
reglementarea plăților între 
Polonia și Elveția. Ambele 
părți au renunțat la stabilirea 
de liste de mărfuri, care se 
adoptă în relațiile bilaterale. 
Au fost alcătuite numai liste 
care cuprind cîteva produse 
agricole și mărfuri textile po
loneze, al căror import este 
limitat în Elveția.

în cursul convorbirilor au 
fost rezolvate unele probleme 
legate de acordul de plăți în 
vigoare, fiind introduse înles
niri și o mare elasticitate a 
decontărilor între cele două 
țări.

noile propuneri ale companiilor 
străine.

PARIS. — Prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, și-a încheiat vizita ofi
cială de trei zile la Paris.

La sfîrșitul întrevederilor 
pe care șeful statului cambod
gian le-a avut cu președintele 
de Gaulle și cu alte oficiali
tăți ale guvernului francez 
n_a fost dat publicității nici 
un comunicat.

Prințul Norodom Sianuk va 
mai rămîne neoficial în capi
tala Franței cîteva zile.

BONN. — La tribunalul din 
Aurich (R. F. Germană) a luat 
sfîrșit procesul intentat unui nu
măr de cinci SS-iști vinovați de 
asasinarea în masă în perioada 
celui de-ral doilea război mondial 
a cetățenilor sovietici de pe teri
toriul Lituaniei vremelnic ocupat 
de hitleriști. Principalul acuzat 
Werner Scheu, fost locotenent 
SS-ist, vinovat de exterminarea 
a 213 persoane, a fost condam
nat la numai 10 ani. Karl Struve, 
acuzat de complicitate la asasi- ! 
narea a 220 de persoane a fost I 
condamnat la 9 ani. j

Tribunalul i-a achitat pe Fried
rich Jagst, Walter Allissat și 
Otto Bastian. |

încheierea vizitei 
lui N.S. Hrușciov în Suedia

STOCKHOLM 27 Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : în dimi
neața zilei de 27 iunie N. S. 
Hrușciov, președintele Consi- 

I liului de Miniștri al U.R.S.S., 
I și persoanele - care îl însoțesc, 

și-au încheiat vizita oficială 
de cinci zile în Suedia, făcută 
la invitația guvernului acestei 

I țări. In cursul aceleiași zile, 
I N. S. Hrușciov a părăsit capi

tala Suediei la bordul navei 
„Bașkiria“, îndreptîndu-se 
spre Norvegia. La plecare, 
înalții oaspeți au fost conduși 
de primul ministru al Suediei, 
Tage Erlânder, de membrii 
guvernului, precum și de șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Stockholm. N. S. Hruș
ciov și Tage Erlânder au rostit 
cuvîntări.

Delegație economică italiană 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres) — 
După cum anunță TASS, dele
gația cercurilor de afaceri din 
Italia a oferit o recepție la 
restaurantul hotelului „Sovet- 
skaia" din Moscova, cu prile
jul încheierii vizitei sale de 
două săptămîni în Uniunea 
Sovietică.

Mario Martinelli, șeful dele-» 
gației a declarat că unii 
membri ai delegației au în
cheiat contracte cu organiza
țiile sovietice, iar alții au în
ceput tratative care promit a 
fi rodnice. Exprimînd părerea 
delegației, el s-a pronunțat

Vedere din Nairobi, capitala Kenyei
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• Poliglot la minut

O școală de limbi străine 
din Montreal încearcă 
o experiență neobișnui

tă — predarea și învățarea 
limbii italiene în 48 de ore.

Doi canadieni de limbă fran
ceză au fost închiși într-o sală 
de spital din oraș. O echipă 
de instructori îi supune aici 
unui antrenament special. 
După cum afirmă aceștia, 
după 24 de ore cei doi cetățeni 
își vor fi însușit 2 000 de cu* 
vinte din vocabularul italian, 
putînd să citească o pagină de 
ziar sau să înțeleagă un text 
și să susțină o conversație.

• Aterizare
neobișnuită

Un avion al forțelor nava
le americane care a de
colat de pe aeroportul 

Christchurch din Noua Zee- 
landă a reușit pentru pri
ma oară în istoria zborurilor 
deasupra Antarcticii să ateri
zeze pe acest continent în 
plină iarnă. Este vorba de un 
avion de tipul „C-130 Hercu
les", care a transportat de la 
baza americană McMurdo, 
din Antarctica, în Noua Zee- 
landă un cercetător serios 
accidentat.

• Pămmtul devine 
mai greu

In fiecare an greutatea 
planetei noastre crește 
cu 10 000 tone, după cum 

a afinmat prof. Fiesenkov la 
conferința pentru problemele 
meteoriților încheiată recent 
la Moscova. Particulele mici 
de materie de proveniență ex
traterestră cad continuu pe 
pămînt și în oceane, contri
buind la creșterea greutății 
pămîntului. Profesorul a ajuns 
la această concluzie prin stu
dierea meteoriților din An
tarctica.

R. S. Cehoslovacă : Vedere cx terioară a pitorescului castel 
Pluboka, în apropiere de Ces Ice Budejovice. Castelul adă

postește o galerie de tablouri și picturi

Prezențe
ROMA 27 Corespondentul 

Agerpres, G. Pastore, trans
mite : Cu ocazia prezenței la 
Roma a grupului de artiști ro- 
mîni în frunte cu sculptorul 
Boris Caragea, artist al po
porului din R. P. Romînă, pre
ședintele Consiliului artelor 
plastice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă care 
au participat la cea de-a 32-a 
Bienală internațională de artă 

. figurativă de la Veneția, ata
șatul cultural al Ambasadei 
Republicii Populare Romîne la 
Roma, Gheorghe Lăzărescu, a 
oferit un prînz la sediul Am
basadei romîne. Au mai fost 
de față reprezentanți ai Am
basadei R. P. Romîne la Ro
ma. Din partea italiană au 
participat reprezentanți de 
seamă ai vieții artistice și 
culturale italiene, printre care 
prof. Carlo Argan, decanul 

pentru dezvoltarea schimbu
rilor comerciale italo-sovieti- 
ce. Schimbul de păreri cu 
Alexei Kosîghin, ne permite 
să sperăm, a subliniat Marti
nelli, că orice fel de greutate 
ar surveni în comerț, ea poate 
fi lichidată prin eforturile 
ambelor părți.

Locțiitorul ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S., 
Ivan Semiceastnov, a declarat 
că vizita delegației economice 
italiene în U.R.S.S. va contri
bui la dezvoltarea continuă a 
schimbului comercial sovieto- 
italian.

Pe pămînt au căzut meteo
riți de dimensiuni uriașe care 
au provocat spărturi în scoar
ța pămîntului. Acestea s-au 
transformat cu timpul în gol
furi sau lacuri (se presupune 
că într-un astfel de mod s-ar 
fi format golful Hudson).

• Capacitatea 
toracică 
a fumătorilor

7rel medici americani au 
examinat 125 de fumă
tori, 31 persoane care re

nunțaseră de un an la fumat, 
precum și 65 de persoane care 
nu fumaseră niciodată, spre a

rominești J>
Facultății de istoria artelor 
moderne de la Universitatea 
din Roma, Mario Penelope, 
critic de artă și proprietar al 
unei galerii de artă figurati
vă, ziariști și alți oameni de 
artă și cultură.

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — în ziua de 24 iunie 
atașatul cultural al Ambasadei 
R. P. Romîne de la Washing
ton a predat Universității In
diana din S.U.A. un număr de 
140 volume romînești, ca dar 
din partea Universității Bucu
rești.

La festivitatea de predare au 
asistat prof. F. Byrnes, pre
ședintele Comitetului inter-u- 
niversitar din S.U.A., profesori 
și studenți ai Universității.

Cărțile vor fi expuse în 
continuare într-un stand spe
cial amenajat pînă la data de 
1 iulie, după care vor intra în 
fondul bibliotecii Universității 
Indiana.

DJAKARTA 27 (Agerpres). 
— Asociația „Opera Djakarta" 
a organizat în Studioul central 
al Radiodifuziunii indoneziene 
o seară închinată operei ro
mînești. Cu acest prilej au 
vorbit Bintzar Sitompoel pre
ședintele asociației și Vasile 
Gîndilă ambasadorul R. P. 
Romîne în Indonezia. Au fost 
transmise asociației înregis
trări de arii de opere inter
pretate de cîntăreți romîni.

A fost prezentat apoi filmul 
artistic „Darclee".

Au luat parte Sukirman, di
rectorul general al Radiotele- 
viziunii indoneziene, persona
lități culturale, artiști, ziariști.

stabili dacă există vreo dife
rență între aceste grupuri în 
ce privește capacitatea toraci
că. Trebuie subliniat că vîrsta, 
greutatea corporală și înălțimea 
persoanelor respective erau a- 
proape aceleași.

In urma măsurătorilor efec
tuate s-a stabilit că capacitatea 
pulmonară utilă a fumătorilor 
era în medie cu 211 cm cubi 
mai mică decît a nefumătorilor- 
Interesantă a fost constatarea 
că la persoanele care renunța
seră de un an la fumat, această 
reducere a capacității pulmo
nare nu s-a putut constata, 
ceea ce indică o revenire la 
normal, a plămînilor dacă indi
vidul a încetat să mai fumeze.
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