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Hunedoara-Deva

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
cînteia
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Desfășurarea 
lucrărilor agricole

| n ultima săptămînă, vremea lipsită în general de ploi a fost
I favorabila desfășurării lucrărilor agricole de vară. în aceste 

condiții, mult mai bune dedt în prima parte a campaniei, 
recoltarea cerealelor păioase s-a executat intens în regiunile 
din sudul și vestul țării și a început, pe măsură ce lanurile 
au intrat în pirgă, în celelalte regiuni. Astfel, în regiunile 
Dobrogea, București, Ploiești, Argeș, Oltenia, Banat și Crișana 

s-a terminat recoltarea orzului de toamnă, iar acum toate mijloacele sînt 
concentrate pentru strîngerea recoltei de grîu și efectuarea celorlalte lu
crări agricole de vară. In Dobrogea, bunăoară, griul a fost recoltat de pe 
jumătate din suprafața cultivată, iar în regiunile Ploieșu, București, Olte
nia, Banat și Galați de pe 35—42 la sută.

In întreaga țară, potrivit datelor Consiliului Superior al Agriculturii 
pînă la 10 iulie, griul a fost recoltat în proporție de 26 la sută, orzul 
de 60 Ia sută și mazărea de 45 la sută.

In gospodăriile agricole de stat, recoltările și celelalte lucrări agricole de 
vară sînt mai avansate. Griul a fost recoltat de pe 40 la sută, din suprafața 
cultivată, orzul de pe 75 la sută și mazărea de pe 60 la sută.

Paralel cu recoltarea cerealelor păioase continuă tot mai intens strinsul 
și transportul paielor, arăturile de vară și însămi r.țarea plantelor de nu
treț în cultură dublă.

îndrumate cu competență de specialiștii stațiunilor experimentai și aJ
(Continuare In pag. a IlI-a)

300 KILOMETRI Recoltarea griului la GAS. Castelu, regiunea 
Dobrogea, se desfășoară din plin» I

esfășurînd cu în
suflețire întrece
rea socialistă în 
cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a 
Eliberării patriei, 
oțelarii de la Com

binatul siderurgic Hunedoara 
au realizat și depășit în fiecare 
lună în mod ritmic sarcinile 
de plan. Ca urmare, în prima 
jumătate a anului ei au dat 
peste prevederi 60 141 tone de 
oțel Martin și electric. Acest 
important succes are la bază 
experiența valoroasă dobîndi- 
tă de către siderurgiștii hune
doreni în folosirea procedeelor 
avansate de lucru și utilizarea 
agregatelor.

La oțelăria Martin nr. 2, de 
pildă, prin introducerea unei 
tehnologii noi avansate de 
executare a reparațiilor cu
rente la cuptoare s-a micșorat 
timpul afectat acestor lucrări 
și a crescut numărul orelor 
productive. îmbunătățirile a- 
duse au permis să se obțină 
de la începutul anului în me
die zilnic pe fiecare m.p. va
tră de cuptor cîte 500—600 kg 
de oțel peste indicele planifi
cat. Au scăzut în același timp 
și cheltuielile de producție, 
realizîndu-se economii la pre
țul de cost planificat în valoa
re de 2 400 000 lei.

în prezent indicele mediu de 
utilizare a oțelăriilor de la 
Hunedoara, realizat de la în
ceputul anului, este cu 50 la 
sută mai mare față de cel din 
1959. Datorită dezvoltării și 
modernizării, oțelăriile din a- 
cest mare centru siderurgic al 
patriei produc în numai 14 zile 
cantitatea de oțel realizată 
aici în întreg anul 1943. De la 
începutul planului de șase ani 
și pîr.ă acum oțelarii hunedo
reni au asimila: 39 mărci noi 
de oțeluri.

In iiecare lună, rezultatele 
obținute de tînărul strungar 
Ion Melnic, din secția scu
ler ie a Uzinei „Timpuri 
Noi" din Capitală, se află 
peste media realizărilor sec
ției. Aceasta i-a adus de 
iiecare dată titlul de evi
dențiat In întrecerea socia

listă.

Foto; GHEORGHE CUCU

înapoierea in Capitală

PRIN LANURI
I ndată ce am Ieșit 
din București pe 
șoseaua ce duce 

! spre litoral ni s-a 
| deschis în față 
splendida panora
mă a cîmpiei de

aur. Era dimineață, rouă încă 
nu se luase. Dar treburi sînt 
destule de făcut. Tinerii me
canizatori din brigada nr. 5 
condusă de Ștefan Costea de 
la S.M.T. Hagiești care lucrea
ză pe ogoarele gospodăriei a- 
gricole colective Cătrănești, 
raionul Urziceni, au fost pre
zenți aici pe tarlaua Livedea- 
Cloșca la orele 5,00 dimineața. 
Ei și-au gresat tractoarele, 
și-au verificat minuțios com
binele pentru ca atunci cînd 
soarele va sorbi toate boabele 
de rouă, să înceapă lucrul din 
plin.

îngrijirea și folosirea ma
șinilor la întreaga lor capaci
tate este o treabă care preocu
pă pe toți mecanizatorii din 
brigadă. Un ajutor prețios pri
mesc și din partea colectiviș
tilor care lucrează pe com
bine.

A început lucrul. Patru com
bine, una după alta, înaintea
ză prin lan. Sacii, sus pe plat
forme, se umplu văzînd cu 
ochii. Cînd se face „plinul* oa- 
meni-i descarcă direct în au
tocamioane și căruțe care-i 
transportă în hambarele gos
podăriei și la baza de recepție. 
Nu se scapă nici un lucru din 
vedere. Pleava este strînsă in 
saltele. Pentru fiecare combină 
au fost pregătite cîte două sal
tele de pleavă și 100 saci. Trei 
căruțe abia prididesc să trans
porte sacii, pleava și paiele.

Munca se desfășoară ca pe 
bandă rulantă. La posturile 
cheie, cum ar fi: cîntărirea 
grînelor, manevrarea sacilor, 
strînsul paielor se află cei mai 
buni colectiviști care se întrec 
în hărnicie. Am ținut să cu
noaștem cîțiva dintre aceștia. 
Brigadierul de cîmp ne-a re
comandat pe tinerii fruntași 
Constantin Trifu, Traian Bar
bu, Leana Constantin, Petra 
Simion, Tudora Anghel de la 
combine și Ion Marin, Ion Du
mitru, Ilie Ion de la atelaje, 
toți utemiști.

La ritmul spornic al muncii 
își aduc și ei o însemnată con
tribuție. Zilnic se depășește 
viteza de recoltare față de cea 
planificată cu 40 de ha, garan
ție sigură că de pe cele 1090 
ha cu grîu, din care au fost

secerate pînă acum peste 400 
de ha, recolta va fi strînsă în 
cel mult 6—7 zile, așa cum 
și-au propus.

...Pe șesul ce se întinde între 
șosea și malul Bărăganului, 
în dreptul comunei Muntenii 
Buzău, raionul Slobozia, am 
numărat în lan nu mai puțin 
de 19 combine. Lanul de grîu 
ce se întinde pe 1520 ha era 
luat cu asalt din toate părțile. 
In zilele bune de lucru din a- 
ceastă săptămînă s-a strîns 
recolta de pe 750 ha. Expli
cația acestui rezultat este or
ganizarea perfectă a muncii, 
sincronizarea operațiilor pe 
care le execută atît mecaniza
torii cît și colectiviștii. Am cu
noscut doar pe doi dintre 
„eroii* acestei campanii, bri
gadierul de cîmp Constantin 
Ghiță, un om în puterea vîrstei

și pe tînărul Tudor Petal, 
ful brigăzii nr. 6 de tractoare 
de la SJd.T. Andrășeșți. Amîn- 
doi sînt fruntași, adică brigă
zile lor sînt fruntașe. Amîn- 
doi au stagii vechi în aceste 
munci de răspundere pentru 
soarta recoltelor. Petcu deși 
este tînăr, are 13 ani de mei 
serie și este de 9 ani șef de 
brigadă. Experiența lor vastă 
și-a spus cuvîntul și de astă 
dată. Fiecare din cei 9 combi- 
nieri ai lui (în gospodărie lu
crează 2 brigăzi de tractoare) 
recoltează zilnic mai mult cu 
cîte 3 ha față de plan. Tot așa 
și oamenii brigadierului de 
cîmp Constantin Ghiță. In în
trecerea socialistă brigada lui 
se situează pe primul loc cu 
rezultatele cele mai bune: 165 
ha de grîu recoltate din 320, 
a executat arături și însămîn-

?e-

țâri pe aproape jumătate din 
suprafața recoltată.

Pe pămîntul „Dobrogeî de 
aur* am intrat după cumpă
na amiezii. Un soare torid îm
brățișa întinderile. Luna lui 
cuptor nu se dezminte. Zeci 
de combine vîsleau pe marea 
aurie. Consemnăm, laconic, cî- 
teva fapte.

Tînărul mecanizator Badea 
Milea și Gheorghe Sandu din 
brigada a Il-a, de la G.A.S. 
Hîrșova lucrează la arături în 
schimburi prelungite. încep 
lucrul la 4 dimineața și ies 
din brazdă la miezul nopții. 
Așa se explică faptul că ei 
reușesc să are cîte 8 ha, adi
că să realizeze arături într-o 
zi cît prevede planul în 2 zile.

Tînărul Alexandru Ghitiu 
de la S.M.T. Pantelîmon care 
lucrează în G.A.C» Gălbiorl 
și-a început „cariera* de me-

Sîmbătă seara s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Vie- 
na, prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, care, împreună cu 
Constantin Tuzu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
însoțit de Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice, și de 
alte persoane oficiale, a făcut 
o vizita în Austria la invitația 
vicecancelarului Austriei, dr. 
Bruno Pittermann. Cu același 
avion a sosit și Mircea Ochea- 
nă, ambasadorul It P. Romîne 
în Austria.

La sosire, pe aeroportul Bă-

neasa, au fost de față Alexan
dru Drăghici, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor și ener
giei electrice, Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, 
Sergiu Bulgacoff, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, membri 
ai conducerii unor ministere 
și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Franz 
Irbinger, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Austriei în R. P< 
Romînă, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)
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VASILE CĂBULEA 
NICOLAE BARBU
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„CURSA SCINTÎ11“ ÎNTRECEREA

(Continuare In pafl. a IlI-a)

Noile construcții de locuin
țe din cartierul Drumul Ta

berei din Capitală.

Astăzi, din fața „Ca
sei Scînteii" la ora 
15,30 se va da startul 
în prima etapă a ce
ței de a XVII-a ediții 
a „Cursei Scînteii". 
Va începe așadar pa
sionanta întrecere a ce
lor 51 de cicliști pe un 
traseu lung de 1 106 
km care va străbate 
regiunile București, 
Ploiești, Galați, Bacău, 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Brașov, Argeș.

Ediția care începe 
astăzi se numără prin
tre cele mai interesan
te din cîte s-au desfă
șurat. Vor fi prezenți 
la start cei mai 
roși rutieri din 
noastră, printre

valo- 
țara 
caro

C. Dumitrescu și L. 
Zanoni, de două ori 
cîștigători ai acestei 
competiții, Moiceanu 
și Cosma, dornici să-și 
înscrie și ei numele 
în palmaresul compe
tiției, numeroși tineri 
relevați în cursele din 
țară și de peste hotare 
în acest an, cum sînt 
I. Ardeleanu, C. Cio
can, E. Rusu, Gh. Su- 
ciu și încă mulți alții. 
Ca și în edițiile pre
cedente și de data a- 
ceasta se vor alinia o 
serie de debutanți care 
pornesc în această grea 
întrecere cu dorința 
de afirmare. Pentru a 
patra oară în istoricul

său, „Cursa Scînteii" 
are un caracter inter
național prin partici
parea unor alergători 
din R. S. Cehoslovacă.

Prezența la start a 
unui mare număr de 
debutanți, aduce între
cerii prin dorința lor 
de afirmare, acea 
prospețime și vigoare 
caracteristică tinereții. 
Pentru a stimula efor
turile acestora în ob
ținerea de rezultate 
cît mai valoroase, zia
rul „Scînteia tinere
tului" a instituit un 
premiu pentru debu
tantul care va obține 
la capătul celor peste 
1 100 km cea mai bună 
performanță.

ARTIȘTILOR AMATORI

Foto: AGERPRES
ÎNSEMNĂRI

în excursie, pe
Zilele trecute muncitorii 

întreprinderii forestiere din 
Nehoiu, raionul Cislău au fă
cut o excursie pe litoral cu 
un tren special O.N.T. Timp 
de 2 zile, cei 700 de ex
cursioniști au fost oaspeții 
orașului Constanța, Eforie și 
Mamaia.

Printre excursioniști au 
fost și mecanicul Constantin 
Rusen, Ion Vișan, șef de sec-

litoral
tor, Dumitru Ceaușel, mai
stru, Traian Mlăjiceanu, gate- 
rist etc., fruntași în întrecerea 
socialistă pe anul 1963 și evi- 
dențiați în întrecerea socialis
tă din acest an. Pentru me
canici, sortatori, corhănitori, 
funiculariști, fochiști, șefi de 
tren etc. excursia a fost deo
sebit de plăcută.

IOSIF DOMAN 
electrician

FIE
CASA-CASÂ"

Zilele trecute, pe strada Elibe
rării nr. 10, din Bacău, a fost 
inaugurată Casa căsătoriilor. După 
ce au urcat împreună scările fru
moasei clădiri, primele perechi au 
intrat într-o cameră unde erați 
așteptați de prieteni, de cunoscuți, 
de tovarășii de muncă. Facem cu
noștință cu cea dintîi pereche, 
mire — M. Ion, mireasa — Olim
pia B. Scurt interviu înainte de 
nuntă :

— Emoționat ?
— Da! răspunde mirele. Dar 

mai curînd fericit... Mă bucur că 
sărbătorim acest eveniment inau- 
gurînd frumosul lăcaș în care ne 
aflăm.

— Proiecte ?
— Să devin student la facul

tatea de filozofie a Universității 
din Iași. Asta la toamnă. în acea
stă privință mi-a luat-o înainte 
Olimpia. Ieri a luat 10 la exame
nul de limbă latină. Mai are un 
examen și termină anul 1 al Fa-

cultății de filologie de la Institu
tul pedagogic de 3 ani din Bacău.

în camera de oficiere a căsăto
riei. O cameră mare, pe jos co
voare persane. Lămpile fluores
cente au o îmbrăcăminte grilată 
care difuzează plăcut lumina, 
grinzi de marmoră masivă care 
traversează plafonul. Tovarășul 
Pavel Bursuc, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Bacău, inaugurează 
șirul căsătoriilor ce se vor oficia 
în acest mic palat unde se vor 
aduna și din care vor pomi dru
murile a nenumărate perechi de 
îndrăgostiți.

în aceeași zi, la Casa căsătorii
lor s-a prezentat și o altă pereche: 
tînărul Gheorghe Chiriac, munci
tor la Întreprinderea de industrie 
locală „23 August" din Bacău și 
Ana Stanciu, muncitoare la Fabri
ca de confecții „Bacăul*.

R. CACIULESCU

Cu treizeci de ani în urmă, 
în bijuteria care avea să ne-o 
dăruiască sub numele de 
„Ploaia din iunie", Sahia șle- 
fuise într-o piatră de o rară 
duritate, cu reflexe săgetînd 
nu numai departe, în spațiu, 
ci și veșnic, prin vreme, una 
dintre cele mai plastice ex
presii ale literaturii noastre 
militante. Sub biciul ploii de 
iunie, nașterea pe cîmp a 
Anei are forța de demascare 
a întregului flagel tragic, ge
nerat de existența statului 
burghezo-moșieresc, ca ur
mare a mizeriei și lipsei ge
nerale de asistență medicală.

Am reluat lectura „Ploii din 
iunie" și, peste fiecare rind, 
peste fiecare cuvînt, mi 
părea că aud căzînd, ca în
tr-o 
gheața unor cifre reținute 
dintr-o statistică a vremii: 
dintr-o sută de nou născuți, 
17—18 nu apucau nici măcar 
să deschidă ochii spre lumi
nă... alți 10 să gungurească 
numele mamei... alții să facă 
primul pas, descoperind uni
versul dintre pătuc și masă... 
8 000 de mame au murit tn 
clipele nașterii numai tntr-un 
singur an, 1938...

...A plouat și tn acest iunie

peste Bărăgan; mă aflam în- 
tr-un sat din inima lui și, de 
sub streașină unei case, pri
vind spre ecranul construit de 
țesătura deasă a ploii, mă 
străduiam zădarnic să-mi 
proiectez imagini din schița 
lui Sahia, pînă atunci atît de 
proaspete și de vii, încît, la o

că: „Nu pot. Mă așteap
tă un... bărbat!* A ghicit 
probabil uimirea mea în fața 
unei asemenea declarații 
neașteptate și atît de izbitor 
contrastante cu timiditatea, czt 
aerul ei întotdeauna sfios, de 
fetiță care se rușinează că a 
crescut, și a adăugat, tot fără 
să se oprească: „un bărbat 
superb... 4 kilograme, 200... 

azi dimineață... 
că vin să-l văd

S-a născut 
i-am promis 
din nou".

nurile Anei, și de pe vastul 
ecran ochii mei începură să 
soarbă metafore ale unui 
poem de o rară puritate și 
gingășie. Chipul „bărbatului 
superb", dormind într-unul 
din pătucurile aliniate în în
căperea maternității satului, 
ca în odaia celor 7 pitici, ve
gheat de doctorița în halatul 
Albei ca Zăpala, iradia simbo
lic strălucirea întregii atitu
dini a societății noastre în

„Ploile noastre
se

grindina deslănțuită,

din iunie66
simplă chemare, îmi apăreau 
tulburător de limpezi. Trecu
se tocmai pe lîngă mine, în
veșmântată într-un fulgarin 
foșnitor ca un lan de secară, 
o femeie tînăr ă, cu un nume 
duios de floare, dar care s-a 
obișnuit să se audă strigată 
altfel: tovarășa doctor. Mi-a 
zîmbit, sau mi s-a părut că 
mi-a zîmbit, și am chemat-o 
să se adăpostească. Ml-a răs
puns fără să se opreas-

Am 
nu trecuse 
doar o devotată elevă a 
Esculap, ci auzisem in fîșîitul 
acela al fulgarinului doctori
ței sunetul capabil să-mi ma
terializeze însăși scurgerea 
vremii — și că el era acela 
care opacizase imaginile de 
altădată, zădărnicindu-mi a- 
propierea lor. Se topiseră tn 
această ploaie din iunie ehi-

rămas cu senzația că 
pe lingă mine 

lui

privința grijii pentru ocroti
rea sănătății copilului.

Este ceea ce m-a făcut, la 
întoarcerea din sat, să mă 
adresez din nou statisticii, dar 
statisticei vremii noastre, care 
în cifrele culese din practica 
asistenței sanitare a copilului, 
multiplică chipul „bărbatului 
superb", proiectîndu-l pe ecra
nul panoramic al unei reali
tăți impresionante.

Față de anul '35, tn care Sa-

hia își publica „Ploaia din 
iunie", numărul paturilor de 
asistență medicală pentru co
pii a crescut de 16 ori, ajun- 
gînd astăzi la aproape 23 000. 
Noilor născuți le-au fost asi
gurate peste 4 000 de paturi. 
O atenție deosebită s-a dat 
ridicării eficienței asistenței 
medicale a copilului în mediul 
rural. S-au înființat aici nu
meroase dispensare de copii 
cu staționar și, în 1963, au 
existat în astfel de unități 
3 000 de paturi. Cele peste 
2 000 de case de nașteri au 
cuprins, la rîndul lor, un nu
măr de peste' 9 000 de paturi. 
Și ca o expresie a acestor 
realizări, precum și a activi
tății profilactice depuse de 
cadrele medico-sanitare, asis
tam. la scăderea substanțială 
a mortalității infantile, de la 
17,9 la sută, cît era în 1938, la 
4,8 la sută în primele 6 luni 
ale acestui an... — ...adică
pînă în iunie, în luna ploilor 
cu soare și cu belșug.

Nu știam în ziua aceea cînd 
am zărit, sau mi s-a părut că 
zăresc zîmbetul doctoriței, că
rui fenomen i s-a datorat, la 
încetarea ploii, apariția 
curcubeului. Acuma știu. Se 
născuse un nou pui de om. Și 
lumina îi dăruia culorile bucu
riei...

OOTAV FANCC-IAȘI

DENk. (de la corespondentul 
nostru).

în sala clubului „Siderur- 
gistul“ din Hunedoara a în
ceput desfășurarea întrecerii 
în cadrul fazei interregionale 
a celui de-al 7-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori 
închinat celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei. Pe 
scenă vor evolua timp de 3 zile 
cele mai bune formații corale, 
de dansuri, instrumentale, bri
găzi artistice de agitație ș.a. 
din regiunile Crișana, Banat, 
Brașov și Hunedoara. întrece
rea a fost deschisă de forma
țiile regiunii Crișana care în
trunesc peste 1200 de artiști 
amatori.

4 doua promotie

La capătul a trei ani de studiu, 
elevii anului III al Școlii profesio
nale mecanici auto au părăsit 
băncile claselor. Ei și-au însușit 
în timpul școlii prețioase cuno
ștințe teoretice și practice absolut 
necesare pentru meseria lor. în 
urma examenului de absolvire, au 
devenit muncitori calificați. Ab
solvenții de anul acesta formează 
a doua promoție a școlii; împreu
nă cu colegii lor de anul trecut, 
ei vor lucra la autobazele IRTA 
din regiunea Crișana.

La serbarea de sfîrșit de an 
numeroși elevi — Nicolae loaniș, 
Florian Fetea, lancu Iosif, Petru 
Cărbunarii, Gheorghe Giurgea, 
Ioan Galia, loan Brindea și: mulți 
alții au fost evidențiați pentru 
frumoasele rezultate obținute la 
învățătură și în activitatea practi
că, pentru comportarea lor disci
plinată. Aceste rezultate sînt ga- 
ranția că și în producție vor des
fășura o activitate rodnică.

FLORIAN GHEIȚI
corespondent voluntar

Noi izvoare
de apă minerală

întreprinderea „Apemin* din 
Bor sec, a cunoscut în anii pu
terii populare o intensă dez
voltare. Numai în acest an, 
captările de noi izvoare și re- 
captarea celor vechi a dus 

la creșterea debitului îmbute
liat cu 21 000 000 litri. Numai 
unul dintre izvoarele captate 
în ultima vreme asigură zilnic 
570 000 litri.

ION VULCAN 
corespondent
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DECANUL
MATEMATICIENILOR

ROMÎNI

Pe plajă, la Eforie

Foto i

F. DOBRIN

■ I pre sfîrșitul anului 1938, numeroși oameni de 
știință și studenți se adunaseră într-o sală a

I Universității din București, pentru a sărbători pe 
doi dintre cei mai valoroși matematicieni romio

: Gh. Țițeica și Dimitrie Pompeiu.
) Solemnitatea trebuia tocmai să înceapă, eînd 
în sală se produse o rumoare, care crescu re

pede în intensitate. Un bătrânel, cu privirea b'îr.dă și miș
cări domoale, intrase în amfiteatru, incercînd st ajungi, ne
băgat în seamă, în ultimele bănci. Dar încercarea aceasta 
nu avea sorți de izbîndă. Oaspetele fu repede recunoscut. în
treaga adunare se ridică în picioare și un ropot de aplauze

putemic, neobișnuit pentru această ambianță sobră, cutre
mură sala.

Omul care formase 50 de serii de matematicieni, profeso
rul tuturor celor ce umpleau amfiteatrul, primea astfel un 
spontan și binemeritat omagiu. El era David Emmanuel, de
canul matematicienilor romîni. întemeietorul marii școli ma
tematice romînești. Printre elevii săi s-au numărat multi sa- 
vanți care au făcut cinste științei noastre și e de ajuns să 
menționăm pe Gh. Țițeica. Traian Lalescu, Dimitrie Pom
peiu, AL MyHer, Gr. C. Moisil. A. Davidoglu, O. Onicescu, 
V. VUcovici, Miron Nicolcscu, Gh. Mihoc și această enu
merare semnificativă ar mai putea fi mult prelungită.

într-o lucrare biografică închinată ilustrului dascăl și pu
blicată de Editura Academiei R.P.R. în 1955, se subliniază 
faptul că D. Emmanuel contribuit mai mult ca oricare al tul 
la formarea tinerei noastre școli de matematicieni romîni".

Se împlinesc anul acesta 110 ani de la nașterea acestui 
eîitor al matematicii romînești...

Eruditul profesor — „bătrânul munte albit de ninsori" cum 
era numit în ultimii ani ai vieții — nu mai este de mult 
pe iulie noi. Dar sămlnța pe care a răspîndit-o din belșug 
pe ogorul științei a dat rod foarte bogat.

Astăzi matematica romînească este prețuită în toată lumea 
dl r. - te mtl: MWB1 s:ra.r. ftumea Bucureștiul o adevă
rată ^feccă* a teoriei funcțiilor. Dar pentru ca să se ajungă 
la aceasta, an fost necesare eforturi numeroase și îndelun
gate^ iar rbhd stimulator fi Îndrumător al profesorilor a fost 
dintre cele mai Însemnate. Ca rod al unor asemenea eforturi. 
Ol Țițeica a patat si remarce, încă din 1932, că „au fost 
z^i cî^d s-zu ferut la Paris mai multe teze de doctorat în 
științele sfict de romîni decît de francezi".

D. Emmanuel (1854—1941) a fost închinată în în- 
tregime științei

Primi: ei pași n-au fost nicidecum ușori. Fiu al unui umil 
meseriaș timp Iar el a trebuit să muncească din greu, pentru 
a se întreține singur la liceu. Faima lui de „meditator" era 
bme cunoscută. A izbutit chiar să strângă economii din lec
țiile date și in 1873 poate pleca la Paris, unde se înscrie la

Facultatea de științe locuind Intr-o umilă mansardă din Car
tierul Latin și istovindu-se și acolo cu meditații.

Apreciat de profesorii săi pentru conștiinciozitatea și pri
ceperea sa, obține mai întîi licența în fizică și apoi doctora
tul în matematică, ultimul cu o teză asupra integralelor abe- 
liene de speța a III-a card s-a bucurat de un mare răsunet. 
Decenii mai tîrziu, cunoscutul matematician E. Goursat, autor 
al unor tratate devenite clasice, va exclama, la auzul nu
melui savantului romîn, evocat de un elev al său: „A! Dom
nul Emmanuel! Da, da, desigur, cel care a prezentat prin 
1880 minunata teză cu privire la integralele abeliene!...“.

în 1880, tînărul doctor în științe matematice se întoarce în 
țară, după ce refuzase postul ce i se oferea la Sorbona.

Curînd după aceea, devine profesor titular de catedră de 
algebră și teoria funcțiunilor a Facultății de științe din Bucu
rești și totodată predă matematica la Școala Națională de 
Poduri și Șosele. Așa începe impresionanta carieră didactică 
a lui Emmanuel, care a luat sfîrșit numai după ce pensio
narea i-a fost amînată de patru orj.

Un mare interes prezintă cursul său de teoria funcțiilor, 
apărut în două volume, în 1924 și 1925, încoronare a operei 
lui de profesor și cercetător. Ordonarea riguroasă a materia
lului, bogăția informației, numeroasele aplicații inedite, 
punctele de vedere originale, fac din această lucrare o ade
vărată mîndrie a literaturii noastre științifice. Totodată, di
ferite publicații de specialitate cuprind rezultatele cercetă
rilor sale matematice originale în domeniul funcțiilor elip
tice, a funcțiilor modulare etc.

El a tăiat brazdă adîncă într-un pămînt nedesțelenit, des- 
chizînd studiului matematic de la noi perspective care abia 
astăzi sînt pe deplin traduse în viață.

Cu convingere și talent pedagogic, cu o modestie sinceră 
și statornică, cu viziunea lucidă a unui înțelept, David 
Emmanuel a călăuzit pașii viitorilor matematicieni ai țării, 
ajutîndu-1 să urce treptele abrupte ale creației, să ridice 
știința romînească la nivelul științei mondiale.

SĂPTĂMÎNA

VIITOARE
PE ECRANE
• „La Strada"

Bienala de la Veneția din 1954 
a acordat filmului „La strada" 
premiul „Leul de San Marco" de 
argint, iar în 1956 același film a 
obținut premiul „Oscar".

Regia filmului este semnată de 
Federico Fellini — coautor fi al 
scenariului.

Rolul feminin principal este de
ținut de Giulietta Mașini.

Pe actorul Anthony Quinn 
l-am mai văzut în filmele: „Ulise", 
„Van Gogh", „Umbre albe" și 
„Ultimul tren din Gun Hill".

• „Comisarul"
I. M. ȘTEFAN

La poarta de sud a orașului 
Ploiești: Uzina „î Mal* 

pasajul superior

MPimrom
Studiourile italiene prezintă în 

regia lui Luigi Comencini filmul 
„Comisarul". Pe Comencini pu
blicul nostru l-a cunoscut de cu- 
rînd ca realizator al filmului „Cu 
toții acasă".

Rolul subcomisarului Lombar
dozzi este interpretat de Alberto 
Sordi care a apărut în numeroase 
filme pe ecranele noastre printre 
care : „Marele război'*, „Gardia
nul**, „Cu toții acasă".

Distribuția mai cuprinde pe : 
Frano Tamartini, Alessandro Cu- 
tolo și alții.

Caleidoscop • Caleidoscop
Pe scena uriașă; 

plină de schele, lîngă 
uriașele tuburi ale 
orgei a niai rămas un 
mic Ioc în care poți 
privi freamătul a zeci 
de tehnicieni care re
fac Ateneul, în care 
timp de aproape 8 
decenii, au cîntat unii 
dintre cei mai mari 
artiști ai omenirii de 
la George Enescu la 
Pablo Casals, de la 
Richard Strauss la 
Jacques Thibaud, de 
la Yehudi Menuhim 
la David Oistrah.

De un an, 150 de 
muncitori construe
tori și instalatori de 
înaltă calificare, in
gineri, arhitecți, de
coratori, muncesc cu 
rîvna unor artiști, cu 
migala unor bijutieri, 
pentru a da Ateneului 
muzicii romînești o 
nouă înfățișare.

Arh. G. Plăieșu, di
rigintele șantierului, 
îmi prefigurează cîteva 
din imaginile pe care 
Ie va aduce aceasta 
primă radicală res
taurare a Ateneului. 
Planul de refacere a 
Ateneului (conceput 
de arh. V. Martina de 
la Institutul „Pro- 
iect"-București) este 
eșalonat pe două eta
pe care vor fi traduse 
în viață pînă în 
cursul anului 1965.

în prima etapă, 
care se va încheia în 
preajma deschiderii 
celui de-al III-lea 
Concurs și Festival 
Internațional „George 
Enescu", vor fi refă
cute sala, scena, ro
tonda și holul mare, 
garderoba iar în a 
doua etapă Studioul 
Ateneului, încăperile 
administrative și ex
teriorul.

Iată și cîteva deta
lii ale restaurărilor în 
curs.

Au fost refăcute 
pardoseala sălii și 
scenei cu consolidarea 
planșeelor. S-a făcut 
consolidarea orna
mentelor de la cupola 
sălii și plafonul ro
tondei de la parter. 
Este hr curs refacerea 
lambriurilor și orna
mentelor de pe scenă, 
precum și reconstruc
ția orgei de conceit.

Pereții și omamen-

Ateneul va avea 830 
de locuri.

Toate aceste re
construcții nu vor 
modifica stilul arhi
tectonic al monumen
tului atît de îndrăgit 
de mțile de specta
tori și artiști care 
s-au perindat de-a 
lungul anilor prin 
sala ' . Woncert.
(Doar scena va su
feri cîteva modificări 
— prin decorații de 
ipsos, laiabriuri de 
lemn, vopsitorie — 
care vor dărui însă 
mai multă unitate ar
hitectonică 
mentului 
blul său).

Iubitorii de 
nu trebuie să 
grijorați nici în

ÎNCĂLȚĂMINTE
CHLMICĂ

27 ORE DL VIAȚĂ INTERPRET A 3 ROLl'RI
ÎNTR-EN FILM

■e

O
.TO.;

Ateneul în

Enescu",

IOSIF SAVA

monu- 
ansam-

Fabricile de încălțăminte 
din S.U.A. au pus recent 
pe piață produsul denumit 
„Corfam", J piaș

celui de-al 
Concurs și

re* t
inCci

muzică 
fie îp- 

le- 
gătură cu acustica 
atît de apreciată

cu o 
concert demnă

reconstrucție...

refăcute în 
scena și a- 

tehnice (ca- 
înregistrare 

ca-

MATERIAL PLASTK

ȘANTIER I.eraza Yșanur: Din ciclul „Via fa satului

Ain
tele sălii de concert și 
ale rotondei, au fost 
refăcute (revopsite).

Au fost create încă 
două deschideri între 
rotonda și garderoba 
publicului. Au fost 
refăcute fundamental 
instalațiile electrice, 
de condiționare « ae
rului.

Sînt 
prezent 
nexele 
bina de 
a Filarmonicii, 
bina de transmisie 
a Radioului, și cabi
na de dispeceri a 
Televiziunii).

Au fost refăcute lo
jile și a fost schim
bat tot mobilierul să
lii de concert și al 
scenei.

In urma refacerilor

sălii de concert. După 
aprecierile specialiști
lor modificările vor 
duce la o îmbunătăți
re a acusticii.

Peste două luni, în 
zilele ’ ‘ * *
III-lea 
Festival Internațional 
„George “ 
cînd zed de muzici
eni de pe toate con
tinentele lumii, se vor 
întruni Ia București 
pentru a cinsti memo
ria unuia din cei mai 
mari artiști ai con
temporaneității, Capi
tala țării se va mîndri 

nouă sală de 
__  de 
marile tradiții ale ar
tei interpretative 
mînești.

• Trei tineri
pictori

Iru ca și 
me ce ace 
plinește Jn 
ani de exis 
Iși iace det 
piața Incăițcrnintd 
întrebarea dacă el 
să influențeze atit 
industria pielei 
nylonul a revolut 
dustria textilelor ?

Deocamdată. | 
S.U.A. se găsesc 
pantofi din Corfam.

Primele articole d 
fam au fost prezentat 
magazinele de inaăi 
încă in luna iebm 
aprilie au cpârut v 
serviete din Corfam.

Actrițe Catherine Spaak 
va interpreta trei persona
je diverse in Ulmul ..Pentru 
trei nopți de dragostei, 
compus din trei scheciuri 
ree..zz*e respectiv de Luigi

M. Fiiml va li turnat lntr-o 
veche mlndsrire In apropie
re de Manxiana.

După terminarea acestui 
film, Catherine Spaak va 
juca, sub regia lui Damiano 
Damiani, un rol în filmul 
„Con rabbia e con amore" 
(„Cu nunie și dragoste") 
după o carte de Lorenza 
Mazzetti.

ă mai amintiți de 
un basm din co
pilărie, în care u- 

i nul din eroi avea 
însușirea minu
nată de a vedea 
cu limpezime, 

chiar pe întunericul cel mai 
de nepătruns ? Se pare că 
știința ne pune la dispoziție 
astăzi un mijloc simplu pen
tru ca fiecare din noi să fie 
în stare de o asemenea reali
zare !

Priviți in jurul dumnea
voastră : orice obiect pe care-l 
zăriți, este vizibil doar datori
tă faptului că este izbit de ra
zele luminoase. Dacă s-ar 
face întuneric, evident, nu ați 
mai putea să vă dați seama 
de prezența lor.

La fel după cum, cu aju
torul unor apa
rate azi cunos
cute tuturor, 
zgomotele pot 
fi amplificate 
de mii — une
ori de milioane
— de ori. lu
mina poate fi 
la rîndul ei 
..întărită'. Pen
ară aceasta, 
sint puși la lu
cru tot electro
nii, acești cre
dincioși sluji
tori ai omului.

Senzaționala 
prima vedere, să nu aibă cine 
știe ce legături cu practica. 
„Ei șt?- • * "
general, 
limpede 
voitor al 
lămpilor _______ , -

în realitate, noua descope
rire va avea importante ur
mări. Iar prima dintre ele, — 
deși mai modestă, în aparență,
— este gata realizată...

Fiecare dintre noi a trecut 
cel puțin o dată printr-un ca
binet de radiologie : camera 
aceea întunecată, în care abea 
licărește o luminiță roșie.

Noua descoperire va face 
posibil, însă, ca în camera de 
radiologie perdelele negre să 
fie înlocuite de ferestre lumi
noase ! „AMPLIFICATORUL 
DE LUMINĂ" despre care 
vorbim, este o nouă instalație 
electronică realizată de doi 
oameni de știință japonezi — 
Kohasi și Miiai.

Aparatul pare foarte sim
plu : este vorba despre două 
plăci de sticlă, între care sînt 
așezate foițe subțiri de semi- 
conductori și luminofori, se
parate în două rețele metali
ce. Asupra celor două rețele 
se aplică o tensiune electrică. 
Lumina care izbește foița 
subțire de semiconductor!, dă 
naștere unui curent slab elec
tric în aceste rețele. Sub ac
țiunea tensiunii din rețele, cu
rentul electric este dirijat că
tre luminofor, care începe să 
ilumineze.

Și așa se face că Imaginea 
palidă și cenușie de pe ecra
nul aparatului de radiologie

ii ev ine dintr-o dată iluminată 
și contrastantă atît de puterni
că încît poate fi privită fără 
nici un inconvenient la lumi
na zilei 1

Pe lingă aceasta, ampifica- 
torii de lumină dau posibili
tatea de a se lucra cu raze X 
de energie mică ; imaginea, 
oricît de slabă, va fi apoi pu
ternic amplificată și văzută 
foarte clar.

Dar aceasta este departe de 
a reprezenta unica utilizare a 
„amplificatorilor de lumină".

Schimbînd sarcina aplicată 
rețelelor metalice despre care 
vorbeam mai înainte, este 
posibil să se transforme o 
imagine negativă într-alta 
pozitivă, sau invers.

Fotografii amatori și în
deosebi cei

• „Domnul
«

O nouă
realizare
tehnică

cu largi
perspective

știre pare, la

veți spune dvs. „în 
vedem suficient de 
cu ajutorul bine- 
soarelui ziua, sau al 
electrice, noaptea".

profesioniști au și 
sesizat impor
tanța enormă a 
acestei 
șiri.

Veți spune, 
poate, că totuși 
nici aceasta nu 
este o proble
mă de mare 
importanță. Să 
ne avîntăm a- 
tnnei către sfe
re mai cuprin
zătoare. De pil
dă, astronomia. 
Amplificatorii 

de lumină pro
mit surprize ex

traordinare astronomilor: ima
ginile celei mai îndepărta
te lumi, captate de telescoa- 
pele cele mai puternice, vor 
putea fi amplificate de cîteva 
ori — și în acest fel se vor 
realiza descoperiri importante 
în această știință atît de ve
che și totuși mereu nouă.

în '•adiolocație metoda am
plificării luminii promite, de 
asemenea, să amelioreze e- 
norm tehnica. în felul acesta, 
cele mai îndepărtate și mai 
mici obiecte vor deveni vi
zibile pe ecranul radarului.

Posibilitățile de aplicare în 
practică a acestui amplificator 
de lumină sînt nenumărate. 
Să ne gîndim la transporturi
le pe timpul nopții, la folosi
rea sa pentru a înzeci randa
mentul aparatelor de tele
viziune și la multe alte apli
cații ale acestor interesante 
realizări științifice contempo
rane.

însu-

LEONID PETRESCU

CREAȚIE • Ornamentele

Noua producție a studiourilor 
engleze, „Domnul Topaze", repre
zintă ecranizarea piesei cu același 
nume a lui Marcel Pagnol.

Regia și rolul principal (profe
sorul Topaze) aparțin cunoscutu
lui actor englez Peter Sellers.

Actorul Peter Sellers a apărut 
pe ecranele noastre în numeroase 
filme: „Tom Degețelul", „Nu 
lăsa niciodată", „O moștenire 
bucluc" și „Nu-i loc pentru 
treilea".

Distribuția mai cuprinde 
Nadia Gray („Valea Vulturilor"), 
Lom Herbert („Război și pace" și 
„Șoferii iadului") și Hunt Martita 
(„Melba" și „Marile speranțe").

te 
cu 
al

„M-am 
îndrăgostit 
la 
Copenhaga"

Studioul danez „Nordisk-Films 
Kompagni“ prezintă filmul în cu
lori „M-am îndrăgostit la Co
penhaga".

Filmul, o comedie muzicală, a 
fost regizat de Finu Heriksen care 
semnează alături de Henning Balss 
și scenariul.

în rolurile principale: Siw 
Malmkvist și Henning Moritzen.

Scenografia
și micul ecran

Efervescența creatoare ■» 4-
ceasta este caracteristica atmosfe
rei din atelierul pictoriței clujene 
ILEANA VREMIR. Dintotdeauna, 
dar mai ales din aceste zile pre
mergătoare predării lucrărilor 
pentru expoziția de artă plastică 
ce se va deschide în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării.

Răspunsul la întrebarea „Ce 
pregătiți"...? n-a fost nevoie să 
fie dat în cuvinte. La războiul de 
țesut, care ocupă întreaga încă
pere, artista e aproape de termi
narea tapiseriei cu tema „Călu
șarii". Viziunea este picturală, 
integrată însă organic spiritului 
tapiseriei.

— Arta noastră populară — ne 
spune pictorița — are profesori 
față de care o viață întreagă ră- 
mîi învățăcel. Coloritul de o rară 
frumusețe al scoarțelor, probleme 
dificile de tehnică sînt teme de 
studiu asupra artei populare care 
ne stau la dispoziție.

Ca și în realizarea altor lucrări, 
artista s-a aplecat cu dragoste și 
pasiune de cercetător asupra 
scoarței populare, căutînd să-i 
descopere și să învețe din virtu- 
țile-i artistice. A preocupa-

t-o nu atît dansul ea manifestare 
estetică, rit semnificația fiecărui 
personaj, încorporarea elemente
lor decorative în compoziție. Re
ținem elementele de artă popu
lară oltenească în conducerea li
niilor, soluția originală de folosi
re a albului în alb in ornamen
tarea costumelor.

Am luat cunpștința și de cele 
opt lucrări de grafică — grupate 
sub titlul „Viața satului nou". 
Vast domeniu de inspirație — 
tezaurul folcloric e prezent și aici, 
lnvestigînd realitatea, căutînd să 
realizeze acordul dintre subiect și 
expresie, artista s-a aplecat asu
pra unor aspecte semnificative 
din viața colectiviștilor.

...Pe soțul Ilenei Vremir, picto
rul MIRCEA VREMIR îl întîlnim 
peste cîteva ceasuri într-o activi
tate la fel de febrilă. înconjurat 
de schițe, lucrează la un triptic 
închinat anului Eliberării. „Noi 
vom învinge* — titlul provizoriu 
al primei compoziții — evocă u- 
nul din momentele premergătoa
re ale importantei etape de luptă 
a poporului condus de partid: 
insurecția.

— Alte lucriri ?
— FregUrse o sviti ie portre

te — imători ți colectiviști.
Ținând artist face aernn și o 

primă selecție a lucriritor pentru 
expoziția personală pe care o ra 
deschide la București. Pinâ atunci 
pictorul clujean iși pregătește lu
crările dedicate marii aniversări.

...VICTOR CUPȘA. cunoscut 
vrintr-o activitate plastici de nu
mai cițiva ani, s-a impus prin ca
lități promițătoare: muncă stărui
toare, talent, căutări creatoare. își 
iubește meseria căreia îi atri
buie mari răspunderi etice. Vede 
pictura „ca pe un lanț în care, 
pentru a fi o verigă, trebuie să 
știi, să fii convins ci arta n-a 
început o dată cu tine".

Cîteva lucrări inspirate din via
ța noastră nouă, socialistă, consti
tuie omagiul tînărului artist închi
nat celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării.

.JZori de zi la crescătoria gos
podăriei" — poartă titlul provizo
riu o compoziția la care artistul

lucnază da aproape un an. Preo
cupat de valorificarea anumitor 
elemente folclorice, Victor Cupșa 
încearcă în compoziție nu un 
simplu citat folcloric, ci integra
rea lor organică.

A doua lucrare — „La mulți 
am" — surprinde un moment fes- 
tiv al tinerei familii. Și aici e pre
zent elementul folcloric: recu
noaștem factura cromatică a cera
micii, țesăturilor populare, trecu
tă, bineînțeles, prin filtrul pro
priu.

Dintr-un ciclu la care artistul 
lucrează de vreme îndelungată — 
„Păsările" — s-a oprit la un pei
saj citadin : construcții noi. Aici 
rezolvarea plastică este ingenioa
să : blocurile sînt văzute dintr-o 
perspectivă de sus, atmosfera de 
viață, dinamici, fiind sugerată 
atît de prezența păsărilor cît și 
de tonurile vii, optimiste.

Desigur, în atelier se află 
schițele, proiectele altor lucrări. 
Ceea ce reține e dorința și stă- 
ruitoarea strădanie a tînărului 
victor spre calitatea artistică a 
lucrărilor.

FLORIDA POPA

în programul de activitate cul
turală care se desfășoară vara a- 
ceasta pe litoral sînt cuprinși și 
membrii filialei U.A.P. din Con
stanța. Aici, un mănunchi de ti
neri artiști plastici realizează lu
crări care urmează să împodo
bească cîteva din importantele 
construcții ale litoralului.

Una dintre marile clădiri va fi 
încinsă cu un brîu, cu caracter 
ornamental, pe care, la intervale 
mari, se vor așeza cele șase pa
nouri decorative, realizate în pia
tră artificială, de sculptorul Ion 
Duman. Bogățiile Dobrogei, cît și 
elemente împrumutate faunei ma
rine, i-au furnizat materialul stili
zat ingenios și compus cu gust. 
Tot pe un perete de mari propor
ții își vor găsi loc și cele zece 
reliefuri decorative, din metal, ale 
Edithei Orlovski. Două compoziții 
de mai mari dimensiuni, una din 
viața viticultorilor, alta din acea 
a pescarilor, vor fi legate prin 
opt reliefuri, de mai mici dimen
siuni, asimetric dispuse, care, sin
tetic, simbolizează bogățiile re
giunii.

Dacă pictorul Ion Mărgărit, în 
panoul său s-a oprit asupra monu
mentalelor clădiri ale litoralului,

prezentlndu-le în strălucitoarea 
lor măreție, privind marea prin 
mii de ochi, Carol Orlovski, poate 
mai poet, a surprins, in lucrările 
sale, atmosfera misterioasă și far
mecul Deltei.

Atras de activitatea febrilă din 
port, Mătăsâreann a fixat pe pin- 
ză imaginea unui muncitor por
tuar, viguros conturat

Labirintul metalic, masiv, impre
sionant prin măreția cu care se 
înscrie In spațiul uzinei de la Nă
vodari, și-a găsit în Nicolae Rădu- 
lescu artistul care să-i releveze, 
cu mijloace artistice adecvate, pre
zența domini nd întinsul peisajului. 
Mircea Vărzaru, cu un simț deo
sebit al decorativului, a cuprins 
voioșia și forța trupurilor stăpine 
ale plajei.

Recurgînd la tehnica gravurii în 
linoleum, Ethel Lucaci-Băiaș, într-o 
suită de planșe, compune cu rafi
nament și gust sigur, într-un ciclu 
de mari proporții, portretul Do
brogei.

Alături de aceștia, W. Demeter, 
unul din tinerii sculptori care s-a 
impus în ultimii ani, sau Till Geor
gescu, cunoscut din lucrările sale 
anterioare, contribuie la opera de 
înfrumusețare a litoralului.

încrederea care li se acordă cît 
și cinstea de a-și vedea lucrările 
așezate alături de acelea ale maeș
trilor de frunte ai artei romînești, 
constituie un îndemn spre realiza
rea unor opere de prestigiu.

RADU IONESCU

Prezența televiziunii în pei
sajul nostru teatral este din 
ce in ce mai pregnantă și nu 
odată micul ecran ne-a oferit 
satisfacția unor spectacole 
demne a se înscrie între succe
sele stagiunii tradiționale.

Mai ' ‘ “
aspecte spectacolul de tele
viziune 
— de

mult încă, sub cîteva

— teatral — muzical 
varietăți — a avut și 

darul de a ilustra o lăudabilă 
preocupare pentru originali
tate — izbutit împlinită cel 
mai adesea — precum și un 
apel foarte accentuat la fan
tezie.

O latură foarte sensibil 
afectată, in acest sens, a spec
tacolului de televiziune, o 
constituie scenografia și Ex
poziția deschisă recent în 
foaierul sălii de concerte a 
Radioteleviziunii — e o do
vadă mai mult decît grăitoare.

Se poate vorbi chiar de un 
anume stil al scenografiei 
pentru televiziune, pentru că, 
de fapt, și procesul spectaco
lului solicită aici, alte pers
pective și unghiuri odată cu 
necesitatea de a se ține seama 
și de legile montajului ca în 
film. Așadar, într-un dome
niu, se poate spune nou, sce
nografii televiziunii, cei mai 
mulți afirmați ca atare în a- 
cest cadru, s-au dovedit nu 
numai înzestrați dar și artiști 
în cel mai bun înțeles al cu- 
vîntului.

Expoziția e bogată, ea re
aduce în memoria publicului 
numeroase spectacole reușite 
ale televiziunii și nu vom 
putea să consemnăm contabi-

licește totul. Dar din acest 
succes colectiv vom reține 
cîteva evoluții exprimând cel 
mai viu ideea expoziției.

Așa, de pildă, nu vom putea 
să nu amintim că între cei 
care au pus bazele spectaco
lului de televiziune la noi, în 
urmă nu cu mulți ani, a fost 
scenograful artist Tony Gheor
ghiu și prezența lui aici a 
fost evident salutară. în a- 
ceasta ordine, a unei sensibil 
lități reale și disponibile, gre- 
fată și pe o cultură de specia
litate se cuvine reliefată ac
tivitatea pictorului Andrees- 
cu. La „Mizantropul" lui Mo- 
liere, sau la „Macbeth" de 
Shakespeare el a oferit solu
ții de reținut. De altfel, în 
general scenografia emisiunii 
„Teatrul — artă realistă" s-a 
remarcat prin calități reale.

Apel frecvent la fantezie 
ilustrează Teodora Dinulescu 
— creatoarea decorurilor la 
două piese de Shakespeare t 
„Zădărnicite chinuri de dra
goste" și „Femeia îndărătni
că", Vasile Rotaru („Femeile 
savante" de Moliere, „Un joc 
neobișnuit" de F. Diirenmatt); 
ca și Georgeta Itejou („Mutter 
Courage" de B. Brecht), Doina 
Levința („Facerea lumii" de 
Eugen Barbu), Gabriela Zam
fir eseu („Domnișoara Nasta- 
sia").

Prețioasă ca idee în sine, 
expoziția „Scenografia pentru 
televiziune", afirmă evoluția 
pozitivă a unui domeniu de 
activitate încă inedit la noi.

DINU SARARU



în uzină
Dragoș Tănăsescu și-a

le zz3e

"■"'V *

•

Zile de practică

Din Galați și Brăila au plecat ieri

I Informații
• Sosirea secretarului ge
neral al președintelui 

R.S.F Iugoslavia

Sîmbătă dimineața a sosit in 
Capitală, într-o vizită de prie
tenie in țara noastră. Bogdan 
Tmobmia. secretarul general 
al președintelui R-S.F. Iugo
slavia, L B. Tito.

La sosire oaspetele a fost în
tâmpinat de Grigore Geamăn u, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. 5i 
de alte persoane oficiale. Au 
fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

• Plecarea grupului de 
deputați suedezi

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al Franței

în B.P.
Coflsilrului de

Romînă

Uzinele „23 August" din. Ca
pitală. Peste 500 de studenți de 
la institutele tehnice din Bucu
rești, Cluj și Timișoara fac aici 
practica anuala de producție. 
Timp de 4 săptămîni — cei din 
anii II și 6 săptămîni — cei din 
anii IV, vor cunoaște uzina, cu 
compUcatele-i procese de pro
ducție, vor. avea ca profesori 
ingineri, maiștri și muncitori 
ai acestui harnic colectiv, vor 
mînul ei înșiși mașinile și agre
gatele. Se vor întoarce la toam
nă pe băncile facultăților cu 
multe cunoștințe și deprinderi 
practice, indispensabile viitori
lor specialiști. Pînă atunci, să-i 
urmărim însă la lucru, în sec
țiile și atelierele uzinei.

Ne aflăm în secția mecanică 
ușoară. 60 de studenți din anul 
II — Facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din Bucu
rești — urmăresc aici și în sec
ția mecanică greg, procesele 
de prelucrări prin așchiere. 
Timp de o lună de zile vor cu
noaște procesele tehnologice 
ale diferitelor piese, schemele 
cinematice ale mașinilor, func
ționarea lor. li găsești acum, 
în primele zile ale practicii, 
grupuri, grupuri în jurul mași
nilor, atenți și concentrați, în- 
cercînd să se facă folositori. 
La freza de danturat, deservită 
de frezorul Ion Raiailescu, stu-

dentul
scos carnețelul In care notea
ză — conștiincios ca la eursuri 
—toate explicațiile pe care 
le dă acest muncitor cu expe
riență. Un grup compact de 
studenți stau roată in jurul 
unui imens strung Carusel. ln- 
drumătorul de practică 
Mustafa R. Must  aia, șei di 
crări, le explică procesul 
strunjire a coroanei pentru 
tor de topire rotativ.

lmpărțiți în grupe mici h 
drumați îndeaproape 
citori și tehnicieni.

de mun- 
studenții 

folosesc fiecare zi de practică 
pentru adîncirea cunoștințe:cr 
căpătate pînă acum, pentru do- 
bîndirea unor noi și prețioase 
cunoștințe.

La atei ie ml de aparataj tri
ne, oficiul de gazdă i-a făcut 
inginerul S. Angelov ici. La 
început nu l-am putut deosebi 
de grupul de studenți veniți la 
practică. După prezentările de 
rigoare, ne-am explicat eroarea: 
la primul său an de inginerie, 
deci absolvent de anul trecut 
al Politehnicii bucureștene, a 
primit sarcina de a îndruma un 
grup de studenți. Așadar, se 
ocupă de studenți din anul II 
al Facultății de instalații și u- 
tilaj — Institutul de construcții 
din București. Obiectul de stu
diu : procesul tehnologic de

curge alte sec 
smiaiu-si bogate 

în zilele de proci 
rele de lucru, stu 
sesc prilejul de a se
ta la bogata b3>Hotecd tehnică, 
de a citi reviste de speczaliîa- 
te, de c-și lărgi cunoștiațele în 
discuțiile cu specialiștii uzinei, 
care-i ajută cu deosebită aten
ție și căldură (ioto 2).

Și chiar din primele zile au 
întocmit, în colaborare cu co
mitetul U.TJd., un bogat pro
gram de activități culturale și 
sportive pe care le vor organi
za în comun cu Diferii uzinei.

Sînt abia Ia primele zile ale 
unei activități interesante, plină 
de învățăminte prețioase pen
tru viitoarea lor profesiune.

M. VIDRAȘCU
Foto : N. STELORIAN

Cinematografe

ru-

OCOLUL PĂMTNTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Republica, orele 
9,30; 13; 16,30; 20,15, București 
orele 8,30; 11; 15,30; 19,15, Fero
viar orele 10; 13,30; 17.» 20,30, Gri- 
vița prele 9; 12,30; 16; 19,30, Doi
na, grădină, orele 21 — MA
DAME SANS-GENE film pentru 
ecran panoramic rulează la Patria 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21,15 — KOZARA rulează la Car- 
pați orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20, 
Aurora orele 10; 12,30; 15; 17,30; 
Modem orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20 — COMISARUL, rulează 
la Capitol, orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18.45; 21,15 — LUMEA
MARE A CELOR MICI rulează la 
Flamura orele 10; 12,15; 16; 18,15; 
20 — ȘEHEREZADA — cinema
scop rulează Ia Festival, orele 
8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, gră
dină, orele 20,30, Excelsior, orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la 
Central orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30, Arta orele 16; 
18; 20 — DOMNIȘOARA... BARBĂ 
ALBASTRĂ rulează la Lumina ore
le 10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30 — 
OMUL DIN FOTOGRAFIE —
lează ia Union, orele 15; 17; 19; 
21, Crîngași orele 16; 18,15; 20,30
— SLUJNICA rulează la Victoria
orele 10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30, 
la Miorița orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30 — CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la Doina OFele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, pro
gram pentru copii la ora 10 —
DOI COLONEI rulează la Giuleștl 
Volga orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
orele 10; 12; 14; 16: 18,15; 20,15, 
20,30 — ÎNDRĂGOSTITUL rulează 
la Gultural orele 15; 17; 19; 21 — 
ÎMBLlNZJTORIT DE BICICLETE, 
cinemascop rulează la Dacia, orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELE
FON rulează la Buzești orele 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15, Melodia orele 
9; .11; 15; 17; 19; 21,15, Floreasca 
orele 10,30; 16; 18,15; 20.30, CE
RUL Șl MOCIRLA rulează Ia Bu- 
cegi orele 10; 12; 16; 18; 20, gră
dină orele 20,30, Viitorul orele 
16; 18,15; 20,30, Drumul Serii 
orele 16; 18; 20 — FRAȚII
CORSICANI — cinemascop ru
lează Ia Unirea, orele 11; 16;
18,15, înfrățirea între popoare 
orele 10; 15; 17,15; 19,30 - FATA 
DIN CASA ROȘIE rulează la To
mis orele 10; 12; 14» 16,30» 18,30
— CUBA 58 rulează la Flacăra, 
orele 16,30; 18,30; 20,30 — FERI
GA DE AUR — cinemascop ru
lează Ia Cosmos orele 16; 18; 20
— ROSITA rulează la Vitan orele
16-, 18; 20 — LUMEA COMICĂ A 
LUI HAROLD LLOYD rulează la 
Munca orele 16; 18,15; 20,30, Co- 
lentina orele 15,30-, 17,45; 20 — 
FRUMOASA AMERICANĂ rulează 
Ia Moșilor orele 15; 17; 19 — TO
TUL DESPRE EV A rulează la Pro
gresul orele 15; 17; 19; 21, APAR
TAMENTUL rulează la Lira orele 
15- 17; 19 - ANACONDA rulează 
la Ferentari orele 16,30; 18,30;
20,30 — DEZRĂDĂCINATE rulea- 
za Ia Cotroceni orele 16; 18; 20.

Televiziune
DUMINICĂ 12 IULIE 1964

8,50 : Gimnastica de înviorare 
la domiciliu ; 9,00 : Emisiunea
pentru copii și tineretul școlar ; 
10,30 : Rețeta gospodinei ; 11,00: 
Emisiunea pentru sate ; 19,00 : 
Jurnalul televiziunii ; 19,10 : „Un
chiul"

21,05 ■ Umor pe... compartimen
te ; 21,55 : Cîntă orchestra Man- 
tovani ; în încheiere Buletin de 
știri. Sport. Buletin meteorologic.

cu Abbot și Costello; 
Locotenent Cristina;

Două trenuri marșrut 
cu fier ?echi colectat de tineri

«riri. fir dsm ngcax-e 
erm «s creri șilcase pe ore 
ftrte» scris ea feere sajaserie 
^fieatra «HMle yarrirf Rrr 
cofeczat de tserri ocejalei ^*^*7

Thserri dzz ocașai Galep. ao- 
de oggMirj;~tje U.TAL 

desfâsoasi ta aceste zâe presser- 
gâtoare aearii sârtsfcori Bapoaak 
a poporahi nossa. o isteacd ac- 
sv;zne de pmdacpe r obșîrascL 
Strir.șerea fi p-edarea fiemkri 
vech: este per.trc ri o acțnme pe- 
trioricâ permaaenti. îa legătură 
ca acest fapt, torarâșul Conică 
Stoica, prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Galați. ne-a 
spus: ,Xui acest tren marș rut, ti
nerii orașului nostru au predat 
oțelăriilor patriei cantitatea de 
1800 tone de fier din angajamen
tul anual de 2200 tone, depășind 
încă de pe acum cu 400 tone an
gajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August. Cele mai bune re
zultate în această acțiune le-au 
obținut tinerii de la laminorul de

taHă care au colectat și predat 
pini acm cantitatea de 740 tone 
fier veriri. Uzina mecanică, aproa
pe 508 tone, LS.CLL, „xi Iunie* 
DJLN.C și altele’.

în aceeași zL la numai cites-a 
om de la această discuție, la suh- 
rrdarția zxzraicâ nostru dia Ga- 
latt ea prisrit un telefon de la 
tovricnl Joq Fâpâtotx prim secre
ta* a! Cnmtmnni orășenesc U.T.M. 
Brăila : la orele 13, din
gara crașucs; nostru a plecat spre 
oțrUriflr patriei primai tren 
tearHut încărcat c» fier vechi, 
colectat de tinerii din fatreprinde- 
rile. instituțiile și școlile orașului 
Brăila. Cek mn însemnate canti
tăți de fier vechi pentru aceasta 
garnitură au fost colectate de 
tinerii de Ia Uzinele de utilaj grea 
Progresul, peste 200 tone. Lami
norul, peste 60 de tone, LS.CM, 
peste 60 de tone, CLL, peste 20 
de tone, 1 Mai, Stînca și altele. 
Cu acestea tinerii din orașul Brăi
la au colectat și trimis spre oțe- 
lăriile patriei cantitatea de 1610 
tone, cu 200 de tone peste anga
jamentul luat în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei.

T. OANCEA

Sîmbătă dimineața a părăsit j 
orașul Constanța, îndreptîn- 
du-se spre patrie, grupul de 
deputați suedezi, care la invi
tația grupului romîn al Uniu
nii interparlamentare a făcut o î 
vizită în țara noastră.

După ce au vizitat unele în
treprinderi industriale și insti
tuții social-culturale din Ca
pitală și din regiunile Plodești. 
Brașov și Bacău, parlamentarii 
suedezi au fost timp de 7 zile 
oaspeții litoralului. Aici au 
vizitat orașul Constanța, Mu
zeul regional arheologic Do- 
brogea. stațiunile Mamaia, | 
Eforie Nord, Eforie Sud, Man- I 
galia, G.A.S. „Murfatlar" și 
G.A.C. „Cumpăna“.

Președintele Sfatului popu
lar al orașului Constanța, Pe
tre Niculae, deputat în Marea 
Adunare Națională, a oferit lin 
dineu în cinstea oaspeților.

• Cuvîntarea ambasa.ti.ct- 
rului R. P. Mongole la 
posturile de radio 

televiziune
Cu prilejul celei de-a 43-a 

aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, Togoociin Ghen- 
den. ambasadorul R. P. Mon
gole în R. P. Romînă, a rostit 
simbătă seara o cuvîntare ia 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres)

Premieră
La câ^zir^il adtvrol din comu

na. Cnajna, din regiunea Bucu
rești se or^snăzezzÂ numeroase 
sir-.-^opoanz, conairsuti literare, 
miilniri cs brigada științifica etc. 
Zilele trecute, membrii cerstlui 
drzmatic au prezentat in premieră 
piesa „Gzra mică" de Dan Tăr- 
chilâ. Ropotele de aplauze ale ce
lor 250 de colectiviști prezenți în 
sala căminului cultural, au răs
plătit din plin buna interpretare 
a artiștilor amatori Marin Tănasa, 
George Constantin, Sile Baraitaru 
și Ion Trifu.

ION MALANCU 
corespondent

Președintele _____________
Stat al R. P. Romine, Gheor
ghe Gheorghiu-V^j, a primit 
simbătă la amiar/& pe noul am
basador al Franței în R. P. 
Romînă, Jean Vxmis Pons, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare.

în cuvîntnl său rostit cu a- 
£est prilej, dl. Jean Louiș Pons 
a spus ca Franța urmărește 
cu simpa fie eforturile depuse 
de R. P. Romînă pentru întă
rirea, diversificarea și moder
nizarea economiei sale.

Referindu-se la cooperarea 
care s-a statornicit între în
treprinderi franceze și romî- 
nești, ca urmare a procesului 
de dezvoltare economică a Ro- 
miniei, ambasadorul francez a 
apreciat că rezultatele obținu
te permit să se facă pronos
ticuri bune pentru viitor și a 
adăugat că va acorda o impor
tanță deosebită acestei coope
rări și va urmări îndeaproape 
realizarea proiectelor în curs.

Subliniind 
posibilifatea 
dezvoltării relațiilor culturale 
romîno-franceze, dl. Jean 
Louis Pons a menționat că 
Franța va fi bucuroasă ca cele 
două țări să colaboreze pentru 
valorificarea realizărilor ob
ținute de cele două țari atît în 
domeniul tehnologic cît și în 
acela al cercetărilor și științei. 
Ambasadorul francez a decla
rat că, după părerea sa, este 
necesar sa se continue și sa 
se intensifice dialogul început 
de mult între culturile cu ori
gine comună ale celor două 
popoare, să se, dezvolte schim- 
burile culturale, să se multi
plice contactele personale de 
la om la om, în așa fel încft 
romînii și francezii să se poată 
cunoaște mai bine.

Dl. Jean Louis Pons a rele
vat că vestea apropiatei vizi
te la _ Paris a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a fost pri
mită cu mult interes de opinia 
publică franceza și și-a expri
mat convingerea că această 
vizită va fi foarte profitabilă 
pentru ambele guverne și că 
va avea rezultate durabile și 
satisfăcătoare.

Ambasadorul francez a ară
tat că se va strădui cu tena
citate să-și îndeplinească în
datoririle ce-i revin, să înțe
leagă Romînia, evoluția ei. 
El a spus că fiecare po
por are dreptul de a-și alege 
el însuși propriile sale căi, a- 
cesta fiind un drept sfînt. Pre-

în continuare 
și necesitatea

Drumuri forestiere
Echipa de rugbi Rulmentul- 

Bîrlad la antrenament

Foto : TAG A FLORIN

fotbalscurt
• în prima zi a 

campionatelor de atle
tism ale Angliei care 
au loc la White City 
din Londra, atletul 
Mike Bull ivânt a sta
bilit un nou record 
european în proba de 
6 mile cu timpul de 
27'27”. Vechiul record 
era de 27'43”8/10 și a- 
parținea maghiarului 
Sandor Iharoș. Recor
dul mondial al probei 
este de 27'17”6/10 și 
este deținut de austra
lianul Ron Clarke.

• Turneul interna
țional de fotbal de la 
New York a progra
mat Jocul dintre echi
pele Zaglebie Sosno- 
wiec (R. P. Polonă) și 
A.E.K. Atena. Meciul 
disputat la Chicago 
s-a terminat cu scorul 
de 3—0 în favoarea 
jucătorilor polonezi.

• în sferturile de 
finală ale turneului in
ternațional de tenis de 
cîmp de la Baastad

(Suedia) Roy Emerson 
(Australia) l-a învins 
cu 6—2 | 4—6; O—1-, 
12—10 pe Bora Jova- 
novici (Iugoslavia). 
Ulrich (Danemarca) I-a 
eliminat cu 6—2; 6—2; 
5—7 (abandon) pe 
Lundquist (Suedia) 
care a suferit o întin
dere musculară. Cei
lalți doi semifinaliști 
sînt Pilici (Iugoslavia) 
și Leschly (Danemar
ca). Pilici s-a calificat 
in dauna spaniolului 
Santana care, condus 
cu 5—4 în primul set, 
a abandonat, fiind bol
nav.

• Echipa de fotbal 
Farul Constanța și-a 
început turneul în 
R.D. Germană, jucînd 
la Halberstadt cu o 
combinată a cluburilor 
Lokomotiv Stendal și 
SC Auibau Magdeburg. 
Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egali
tate : 2—2 (2—2).

• La sfîrșitul aces
tei luni va avea loc

tn localitatea Balaton 
(R. P. Ungară) un ma
re turneu internațional 
de box. La acest tur
neu vor participa și 
tinerii pugiliști romîni 
C. Pop (muscă), P. 
Vanea (pană), N. Mol- 
doveanu (semiușoară), 
I. Covaci (semimijlo- 
cie) și M. Mariuțan 
(mijlocie).

• Comitetul olimpic 
austriac a anunțat ofi
cial că sportivii aus
trieci vor participa la 
J.O. la 14 discipline: 
box, scrimă, pentatlon 
modern, haltere, tir, 
judo, atletism, caiac- 
canoe, lupte, canotaj 
academic, notație, sări
turi de la trambulină, 
iahting și gimnastică. 
Selecțiile lotului au 
fost făcute în baza 
normelor fixate de co
mitetul olimpic aus
triac și federațiile de 
specialitate.

• Astăzi la Pitești și Constanța 
se desfășoară semifinalele popu
larei competiții de fotbal „Cupa 
R.P.R.a. In jocul de la Pitești, 
Steaua va întilni pe C.S.M. Sibiu, 
în timp ce la Constanța, Dinamo 
București va juca în compania e- 
chipei Crișul din Oradea. Repriza 
a dopa a jocului de la Constanța 
va fi transmisă de stațiile noastre 
de radio, începînd din jurul orei 
18,15. Transmisia se va face pe 
programul 1.

• Peste cîteva zile își va începe 
turneul în țara noastră echipa de 
fotbal Chemie Leipzig, campioana 
R. D. Germane. Oaspeții vor susți
ne 3 meciuri. în primul joc, la 
26 iulie, Chemie Leipzig va întîlni 
îa, pe Știința. Echipa germa
nă va evolua apoi la Oradea (29 
iulie) în compania echipei Crișul 
și la Arad (1 august) unde va în
tîlni pe U.T.A.

• In cadrul turneului balcanic 
de fotbal. Rapid București va în- 
tîlni miercuri 15 iulie, pe stadio
nul Republicii, formația Dinamo 
Tirana. Jocul va începe Ia oră 18.

(Agerpres)

ședințele de Gaulle a făcut din 
aceasta piatra unghiulară a 
întregii sale politici externe, 
a spus ambasadorul. El a în
cheiat exprimînd cele mai 
bune urări pentru Romînia și 
pentru prietenia romîno-fran- 
cfeza.

Președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a urat bun sosit în R. P. 
Romînă ambasadorului fran
cez și, după ce i-a mulțumit 
pentru sentimentele cordiale 
și pentru bunele urări expri
mate lâ adresa țării și poporu
lui romîn, a relevat cu. satis
facție că relațiile romîno- 
franceze șe extind astăzi în 
toate domeniile, pe temelia 
trainică a egalității și respec
tului mutual, a interesului re
ciproc și. a voinței de coopera
re a celor două guverne.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat a arătat că 
dezvoltarea multilaterală a 
Romîniei, care creează mereu 
noi necesități și posibilități de 
cooperare avantajoasă pentru 
ambele părți, aprecierea de 
care se bucură în țara noastră 
realizările științei și tehnicii 
franceze, precum . și valorile 
culturale ale Franței, tradiții
le pozitive ale unei vechi prie
tenii între popoarele noastre, 
sînt tot atîtea premize pentru 
realizarea de noi și importan
te progrese în colaborarea ro- 
mîno-franceză.

Subliniind că vizita la Paris 
a delegației guvernamentale 
romîne condusă de președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, repre
zintă o expresie grăitoare a 
evoluției ascendente ca și a 
perspectivelor favorabile pe 
care le au relațiile dintre R.P. 
Romînă și Franța, președinte
le Consiliului de Stat a decla
rat că împărtășește convinge
rea ambasadorului că ea va a- 
vea rezultate fructuoase pfen- 
tru ambele țări.

Principiul cu privire la 
dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta, a spus 
președintele Consiliului de 
Stat, este un principiu deose
bit de important pentru viața 
internațională, un element e- 
sențial al colaborării pașnice 
între toate statele. Sîntem în
credințați că pe o asemenea 
bază va progresa și colabora
rea rodnică dintre cele două 
țări.

în încheiere, președintele 
Consiliului de Stat a felicitat 
pe ambasadorul francez pen. 
tru misiunea de înaltă răs
pundere ce i-a fost încredin
țată, asigurîndu-1 că va primi 
tot sprijinul. în îndeplinirea eî 
din partea Consiliului de Stat, 
a guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a sa personal.

între Președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, și ambasadorul 
Franței, Jean Louis Pons, a 
avut loc apoi o convorbire 
care a decurs într-o atmosfe
ră cordială.

La solemnitate și la convor
bire au asistat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 

Ambasadorul Franței a fost 
însoțit de Jean-Franșois Noi- 
ville, consilier, It. col. Jean 
David, atașat militar și aero, 
Andre Piquard, consilier co
mercial, Jacques Rambal, 
prim-secretar, Albert Ruelle, 
atașat cultural.

(Agerpres)

Sesiune științifică
La Institutul de cercetări 

pentru mecanizarea agricultu
rii din Capitală s-au desfășu
rat sîmbătă lucrările Sesiunii 
de comunicări și referate știin
țifice.

Referatele și comunicările 
prezentate au sintetizat re
zultatele cercetărilor din ul
timul timp în probleme de 
mecanizarea lucrărilor la cul
turile de cereale păioase, po
rumb și alte ramuri ale pro
ducției agricole.

CAMPIONATULO competițiea-

DE COPII LA OINĂtradițională

S. SPIREA
(Agerpres)

(Agerpres)

Urmări din pagina I
prin lanuri

(Ageqpre»)

a

300 kilometri

consiliilor agricole, unitățile eoda- 
Iiste au rezervat cele mai bune la-

în munții Apuseni, Retezat, 
Vrancei, în mari bazine fo
restiere din Argeș, Banat, 
Brașov, Crișana, Oltenia și din 
alte părți ale țării se lucrează 
în prezent la construcția a noi 
drumuri forestiere.

Importantul volum de in
vestiții acordat în anii puterii 
populare a permis trecerea la 
înfăptuirea unui vast pro
gram de construcții de dru
muri forestiere, în primul 
rînd în masivele păduroase 
lipsite de căi de transport, 
înfundate. Față de circa 4 500 
km de drumuri și căi ferate

canizator chiar în această 
campanie. Are 18 ani, a termi
nat de curînd anul III al șco
lii profesionale și e tare 
mândrii de meseria aleasă. 
L-am găsit însămînțînd cul
turi duble. A ținut să ne spu
nă că deși norma zilnică la se
mănat este de 12 ha el a reu
șit sa bage sub brazdă sămîn
ță pe 19 ha, lucrarea execu- 
tînd-o, după afirmațiile ingi
nerului agronom al gospodă
riei, la un înalt nivel agro
tehnic.

Pe drumurile de la Peci- 
neaga, raionul Negru Vodă, 
este un dute-vino continuu 
de mașini și remorci, de că
ruțe și oameni. Pe tarlaua unde 
am făcut un scurt popas lu
crau 6 combine. In urma lor 
erau 3 prese de balotat paie 
și cîte 3 căruțe de fiecare com-

forestiere, cît existau la 
naționalizare, s-a ajuns 
cum ca lungimea acesto
ra să depășească 18 200 km. 
Noile căi de comunicație 
au permis deschiderea u- 
nor importante bazine fores
tiere cum sînt: Rîul Doam
nei — Vîlsan (regiunea Ar
geș), Ozana Cracau, Cașin — 
Oituz și Tarcău (regiunea 
Bacău), Cerna - Herculane 
și Nera Bozovici (regiunea 
Banat), Motru — Jiu și Gilort 
— Olteț (regiunea Oltenia) și 
altele.

Orașul Oltenița a găzduit, zilele 
trecute, o interesantă competiție 
de oină deschisă tinerilor pînă la 
15 ani. Este vorba de tradiționala 
competiție, Campionatul de oină 
pentru copii, ce se desfășoară anu
al, în sezonul de vară și care atra
ge la start sute de elevi din șco
lile elementare. Din rîndurile a- 
cestora se recrutează apoi cei mai 
buni jucători de oină care sînt

promovați în echipele de seniori, 
participante la Campionatul repu
blican.

La întrecerile finale ale campio
natului de copii, ce s-au desfășu
rat zilele trecute pe stadionul din 
orașul Oltenița, s-au întîlnit cele 
mai bune echipe din raioanele Fe
tești, Slobozia, Călărași, Oltenița, 
Drăgănești, Roșiori și Turnu Mă
gurele, unde sportul nostru națio-

nai, oină, se bucură de o frumoasă 
tradiție.

în finală, victoria a revenit for
mației Avîntul-Curcani, care a ter
minat competiția fără nici o în- 
frîngere. în meciul decisiv, tinerii 
din comuna Curcani au întrecut 
cu 17—2 formația Drum Nou-Radu 
Negru.

bină în care se descărcau sacii 
de pe platformele acestora. Te
renul se elibera în același 
timp. Trei tractoare brăzdau 
miriștea unde urma să se în
sămânțeze porumbul pentru 
masă verde. Desfășurarea rit
mică a tuturor lucrărilor din 
campanie a făcut ca pînă a- 
cum să fie recoltate din cele 
600 ha cu grîu peste 400, să se 
are 250 ha și să se însămânțe
ze 100 ha. Am notat numele 
fruntașilor zilei: tânărul meca
nizator Ion Broască și Ilie 
Munteanu care „bătuseră" cu 
combinele lor cîte 18 000 kg 
grîu depășind norma mașinilor 
cu cîte 6 000 kg.

Itinerariul nostru îl înche
iem cu kilometrul 300, la baza 
de recepție Obor-Constahța. 
Din aurul Dobrogei. aici se în
magazinaseră în primele două 
zile de la începerea transpor
tului, peste 50 vagoane de grîu 
de la cele 8 gospodării colective 
învecinate. Un amănunt sem
nificativ: laboranta Ioana Ni- 
culescu ne-a arătat o probă. 
Grîul adus de colectiviști în

contul contractelor încheiate 
cu statul, are o calitate care 
întrece orice așteptări: greu
tate hectolitrică 82 (stasul pre
vede 75) iar sticlozitatea 40, 
ceea ce înseamnă că bobul 
este mai bogat în gluten decît 
în amidon.

într-o traducere curentă a- 
ceastă probă arată că pîinea 
colectiviștilor este mai mare, 
mai albă și mai gustoasă. Mo
mentul secerișului coincide cu 
bucuria muncii împlinite, a 
roadelor bogate — explicație a 
pasiunii cu care se muncește 
în campania de seceriș pretu
tindeni de-a lungul celor 300 
km străbătuți prin inima Bă
răganului.

Desfășurarea 
lucrărilor

nuri pentru sămînță, iar pe măsu
ră ce se recoltează, sămînța se 
condiționează și depozitează pe 
soiuri.

Rezultate mai bune au fost în
registrate în această săptămînă și 
în desfășurarea lucrărilor de re
coltare a furajelor cultivate și a 
fînurilor naturale. în majoritatea 
regiunilor este aproape terminată 
coasa a Il-a la lucemă și a înce
put această lucrare la trifoi. Cosi
tul fînețelor a fost realizat în 
proporție de 30 la sută, fiind mai 
avansat în regiunile Banat, Ma
ramureș, Crișana și București. 
Stadiul de vegetație, impune în 
continuare grăbirea lucrărilor de 
recoltare și depozitare a fînurilor, 
îndeosebi în regiunile rămase în 
urmă.

Unitățile agricole socialiste fo
losesc mai bine în aceste zile mij
loacele disponibile de la recoltare 
pentru terminarea prașilei a IlI-a 
Ia porumb, floarea-soarelui, car
tofi și celei de 4 IV-a prașile la

sfecla de zahăr, culturi care se 
dezvoltă bine jn întreaga țară.

Pentru săptămîna viitoare, Con
siliul Superior al Agriculturii re
comandă să fie folosită întreaga 
capacitate a combinelor, pentru 
terminarea în cel mai scurt timp 
a recoltărilor în sudul și vestul 
țării. în celelalte regiuni, aceste 
lucrări trebuie să înceapă din 
plin îndată ce culturile vor a- 
junge în fază de pîrgă. Este nece
sar, de asemenea, să se grăbească 
transportul recoltei de pe cîmp, 
strîngerea și căratul paielor.

Condițiile prielnice din acest an 
trebuie folosite pentru a se exe
cuta arături de vară la un nivel 
agrotehnic superior și pentru a se 
însămînța cu plante de nutreț su
prafețe cît mai mari. Totodată, să 
se folosească judicios mijloacele și 
forțele din unități pentru ca să 
se desfășoare concomitent și în 
bune condiții și lucrările curente 
de îngrijire în vii, livezi, în gră
dinile de legume, precum și de 
recoltare și valorificare a fructe
lor și legumelor.
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COMENTARIUL ZILEI

VIENA 11. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Sîmbătă dimineața, 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Gheorghe Apostol, îm
preună cu Constantin Tuzu, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, și alte persoane ofi
ciale, însoțiți de vlce-cancela- 
rul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann, a vizitat Muzeul de 
Artă din Viena.

La p-înz, vice-cancelarul 
Austriei a oferit în cinstea 
oaspeților o masă la Hotelul 
Imperial.

După-amiază, oaspeții ro- 
mîni au părăsit Austria, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La aeroportul Schwechat 
ei au fost conduși de vice-i 
cancelarul dr. Bruno Pitter- 
mann, ambasadorul Austriei 
la București, dr. Paul Wet- 
zler, funcționari superiori ai 
Ministerului de Externe al 
Austriei, ai Cancelariei Fede
rale și de alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne la Viena, și membrii 
Ambasadei.
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Vizita delegației parlamentare 
a R. P. Romîne în R. P. Bulgaria
SOFIA 11. — Coresponden

tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : In cursul dimineții de 
sîmbătă, delegația Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romî
ne, care se află în vizită în 
R. P. Bulgaria, a vizitat Uzina 
de electrocare și Combinatul 
metalurgic Kremikovți, de 
lîngă Sofia.

Seara, Ferdinand 
ski, președintele 
Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, ‘ " 
în cinstea parlamentarilor ro- 
mîni.

La recepție au participat: 
Ivan Primov, secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Mincio Min- 
cev, secretar al Prezidiului 
Adunării Populare, Liubomir 
Anghelov, locțiitor al minis
trului de externe, și alte per
soane oficiale.

Au participat, de asemenea, 
loan ~ ’
R. P. Romîne in R. P. Bulga
ria, și membrii Ambasadei.

In timpul recepției au rostit

toasturi tovarășii Ferdinand 
Kozovski și Ion Cosma.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

5-
11

Kozov-
Biroului

a oierii o recepție

Beldean, ambasadorul

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a Tratatului 

de comerț șl navigație Intre 
R. P. Romlnă șl R. S. Cehoslovacă

PRAGA. — La Praga a avut 
loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de co
merț și navigație între R. P. 
Romînă și R. S. Cehoslovacă, 
semnat la București la 16 
cembrie 1963.

Schimbul instrumentelor 
ratificare a lost efectuat 
către Gheorghe Nițescu, ambc 
sador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romi ne Ia Praga 
și Vaclav David, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Ceho
slovace,

de-

de
de

O.N.U.: Publicarea unui studiu 
asupra economiei mondiale

NEW YORK 11 (Agerpres)*—- 
La sediul O.N.U. a lost dat pu
blicității un studiu asupra eco
nomiei mondiale în cursul anu
lui 1963, care urmează să lie 
examinat de Consiliu] econo
mic și soda! al OMJJ- ia 
cursul retmhinii sale ce ea în
cepe la 13 iulie, la Geneva. In 
studiu se arată că In 1963 s-a 
înregistrat o creștere generală 
a producției, o creștere aproa
pe generală a comerțului mon
dial șj o sporire a prețurilor 
produselor de bază, ceea ce a 
tăcut să crească puterea de 
cumpărare în numeroase țări 
în curs de dezvoltare. Potrivit 
datelor publicate, valoarea co
merțului mondial a crescut cu 
9 la sută față de 1962, iar pro
dusul național brut sau veni
tul național a crescut între 4 și 
5 la sută în diferite grupări de 
state. Indicele prețurilor pro
duselor de bază ca: alimente, 
fibre, carburanți și minereuri a

omite „surse 
care nu au

însemnări

atins în medie nivelul din 1958 
după ce s-a înregistrat o ten
dință de scădere cu Începere 
din ortul 1957.

Studiu] arată ed deficitul co
merțului exterior aJ țăatot la 
curs de dezvoltare a fost eal 
aue !■ 90 fțțt de perioade 
tarilor 1954—1962- latre anii 
1966—1963 cosserțul acestor 
țări a crescut cu peste 75 la 
sută.

Se dteazd mai 
de dezechilibru"
manifestat o tendință de redu
cere în anul 1963. Printre aces
tea slnt menționate presiunile 
inflaționiste Intr-o serie de țări 
industrializate, persistența șo
majului și o creștere a costu
lui vieții în unele țări în curs 
de dezvoltare. Documentul sub
liniază că. In ciuda unei „in
tensificări viguroase9 a expor
turilor țărilor în curs de dez
voltare, ritmul de dezvoltare a 
economiei lor a fost mai redus 
în anii 1960—1963 decît în ță
rile industrializate, iar impor
turile necesare înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare au fost 
și mai mici.

Procese
Pentru călătorul grăbit. Seulul 

ar putea pare un oraș calm. Pei
sajul pauperității este vizibil, 
chiar apăsător, dar strada nu 
trădează imediat atmosfera în
cordată din viața politici. Un 
indiciu îl furnizează, totuși 
polițiștii și militarii care se 
găsesc la fiecare râspîntie de 
drumuri, numărul lor fiind neo
bișnuit de mare. însă categoriile 
de demonstranți nu și-au moi fă
cut apariția pe arterele centrale 
în zilele din urmă. Mulți dintre 
participanții la agitatele manifes
tații de acum citeoa săptămîni se 
găsesc în închisori. Sînt sute de 
oameni, mulți dintre ei tineri, 
îndată după arestări, pentru a 
calma spiritele, oficialitățile au 
promis eliberarea lor. O noapte, 
două de temniță pentru cercetări 
— apoi, din nou, libertatea. însă 
numărul zilelor și nopților de 
arest s-au prelungit. „Periculoșii 
agitatori" ce abia au trecut gra
nița vîrstei de 20 de ani au deve
nit deținuți cu vechime. Iar acum 
vești din Seul anunță începerea 
unei serii de înscenări judiciare 
împotriva lor.

La Curtea Marțială din Seul, 20 
de tineri au ajuns în boxa acuza
ților. Procurorul a rostit teribile 
acuzații la adresa lor: „atentat
la securitatea statului" și alte
„crime" în același stil etichetate. 
Pedepsele ce-i amenință sînt pînă 
la cinci ani de închisoare. într-o 
altă boxă a acuzaților a apărut 
un grup mai numeros — 36 de 
studenți. Procesul început la tri
bunalul militar din Seul a trebuit 
să fie întrerupt. Apărătorii 
cerut transferarea cazului în 
unei instanțe civile.

Sentințele urmează a fi 
nunțate în zilele următoare, 
greu de prevăzut gradul lor de 
asprime. Un fapt devine, totuși, 
evident de pe acum : Pak Cijan 
Hi nu vindecă de șubrezenie re
gimul său prin răfuieli cu tinerii 
ce au avut curajul să exprime în 
plină stradă nemulțumirea popu
lară. Calmul aparent al Seulului 
prevestește primejdia unor fur
tuni...

au 
fata

pro- 
Este

M. RAMURA

JAPONIA: Peste 18 000 de 
cetățeni japonezi au luat 
parte recent la un mare mi
ting pentru pace care a a- 
vut loc Intr-o suburbie a 
orașului Tokio. In fotogra
fie: Aspect de la demon

strație.

ADUNAREA FESTIVĂ

DE LA ULAN-BATOR
ULAN-BATOR 11 (Ager

pres). — Cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole la Ulan-Ba- 
tor a avut loc o adunare festi
vă, la care au luat parte con-, 
ducători ai partidului și gu
vernului în frunte cu I. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președinte al 
Consiliului de Miniștri alR-P. 
Mongole, reprezentanți al or
ganizațiilor obștești și ai oa
menilor muncii din capitala 
republicii. Despre aniversarea 
revoluției mongole a vorbit T. 
Ragcia, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, președinte al Comi
tetului de Stat al PlaniScăriL

îa dimineața zilei de 11 lu
ate ia piața Sube-Baxr a avut 
loc o paradă militară și o de
monstrație a oamenilor muncii 
din Ulan-Bator. La tribuna 
oficială au fost prezenți con
ducători ai P-PJLM. și guver
nului mongol în frunte cu J. 
ȚedenbaL în numele C.C. al 
P.PJLM., Prezidiului Marelui 
Hural Popular și Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole 
a vorbit general-colonel J. 
Lhagvasuren, ministrul pen
tru problemele Armatei Popu
lare, comandantul armatei 
populare a R. P. Mongole.

Demonstrații ale oamenilor 
muncii mongoli consacrate ce
lei de-a 43-a aniversări au a- 
vut loc și în alte orașe ale re
publicii.

științifice „Elektron-3“ și „Elektron-4U

11 (Agerpres). 
în U.R-S.S. a

MOSCOVA
— La 11 iulie, 
fost lansat un sistem cosmic, 
alcătuit din două stații știin
țifice (sateliți ai Pămîntului)
— „Elektron-3* și .Elek
tron-4”, plasate de o singură 
și puternică rachetă purtătoa
re pe orbite care diferă con
siderabil.

Scopul lansării îl constituie 
continuarea cercetării com
plexe a centurilor de radiație 
ale Pămîntului, a diferitelor 
radiații care ne vin din 
adîncurile spațiului cosmic, 
a cîmpului magnetic tetestra 
și a condițiilor fizice existen
te în straturile superioare ale 
atmosferei.

Pe porțiunea activă de zbor, 
în timp ce funcționa motorul 
ultimei trepte a raebetes pur
tătoare, a avut loc detașarea 
stației rnc—ye 
dupi care x>xima treaptă a 
rachetei purtătoare și-a con
tinuat zborul șt după ce a 
atins viteza necesară, a pla
sat pe orbita stabilită stația 
cosmică ,Elektron-4'.

Potrivit datelor prelur.ir.are,
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prea mult în avanscena politică a 
republicanilor.
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științifice, la 
sînt instalate 

„Signal* și 
funcționează

stațiile cosmice au fost plasa
te pe orbită cu următorii pa
rametrii : „Elektron-3“ — alti
tudine la perigeu 405 km. alti
tudine la apogeu 7 040 km. 
,^lektron-4“ — altitudine la 
perigeu 459 km, altitudine la 
apogeu 66 235 km. Perioadele 
de revoluție ale stațiilor sînt 
respectiv de două ore 48 mi
nute și 21 ore 54 minute.

Unghiul de înclinație a or
bitelor stațiilor cosmice față | 
de planul Ecuatorului este de I 
60 grade 52 minute.

In afara aparatajului pen
tru cercetări 
bordul stațiilor 
radloemițătoare 
„Maiate4*, care
pe frecvențele 19,943 ; 19,954; 
20,005; 30,007 și 90,022 Mhz,
precum și sisteme radiotele- 
metrice per.xu transmiterea 
pe Pâmîa: a rezultatelor cer
cetărilor efectua

I^iar=ați3a radiOCeJemetri
ce, recepțxeate de la sta
țiile cosmice, atestă funcționa
rea normală a tuturor sisteme
lor. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informații
le primita.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în ajunul desemnării
candidatului republican

Deși pînă la desemnarea pro- 
priu-zisă a candidatului în 
cadrul convenției republi

cane au mai rămas cîteva zile 
(convenția începe luni, iar alege
rea candidatului se va face pro
babil miercuri sau poate joi), 
incertitudinile continuă să planeze 
asupra deciziei pe care o vor lua 
cei 1300 de participanți la întîl- 
nirea republicană de la San Fran
cisco. Situația este oarecum neo
bișnuită chiar pentru „neobișnui
tul" peisaj electoral american. La 
ultimele convenții s-a știut în
tr-un mod sau altul, încă înaintea 
convocării, cine va fi desemnat 
candidat; o luptă propriu-zisă de 
amploare între diverse fracțiuni 
sau tendințe n-a existat. Așa s-a 
întîmplat atunci cînd a candidat 
Eisenhower. La fel cînd a candi
dat Nixon. Contra candidații nu 
au reușit să reunească în jurul 
lor o parte însemnată din dele-

Toți observatorii americani și 
străini ai campaniei electorale în 
curs sînt de acord că acum lucru
rile se prezintă cu totul altfel. La 
întrebarea cine va fi desemnat la 
San Francisco pentru a-l înfrunta 

candidatul demo- 
t cu certitudine 

a fi Johnson), răspunsurile sînt 
’ ’. Cei mai mulți cred că 

din urmă senatorul Gold
water va ieși învingător. Alții, 
dimpotrivă, spun că zarurile încă 
n-au fost aruncate și că Goldwa
ter poate fi oprit fie de Scranton, 
fie de un candidat' „de rezervă".

Cum se face însă că lucrurile 
au ajuns pînă aici ?

Partidul republican se află în- 
tr-o situație politică dificilă. Lu
crurile nu datează din ultimii trei 
sau patru ani. Este vorba în gene
ral de repercusiunile liniei poli
tice repubțjcane asupra conjunc
turii politice interne. In ultimii 
32 de ani republicanii au fost 
numai 8 ani la Casa Albă. „Și 
asta — este de părere James Res
ton în „NEW YORK TIMES" - 
numai datorită generalului Eisen
hower care a fost considerat ca 
un om prudent, experimentat și 
pașnic*.

Programul republican, după re
venirea democraților la Casa Albă, 
a fost trOr-an evident cmttrafiiBp 
a marde probleme care s-au 
sCxt și se afli în fața Statelor 
Unitb. Anii de guvernare ai pre
ședintelui Kennedy, măsurile luate 
in ultimul timp de președintele 
Johnson au îndinat mult balanța 
în favoarea partidului democrat. 
Recenta adoptare a legislației în 
problema drepturilor civile, apre-

care este considerat ca unul dintre 
coautorii sau cel puțin sprijinito
rii legislației civile adoptate re
cent de 
chigan, 
acordat 
o vota, 
menea, 
Goldwater.

Poate că domeniul în care 
Goldwater este cel mai forte este 
programul partidului. Acest lu
cru trebuie înțeles în sensul că 
Goldwater a formulat un anumit 
program, în timp cc contracandi- 
dații săi s-au prezentat în tot a- 
cest răstimp fără un program pre
cis. După cum se știe, în preajma 
convenției, un comitet special al 
partidului republican elaborează 
programul care va fi prezentat 
delegaților la San Francisco. In 
acest comitet adepții lui Goldwa
ter dețin majoritatea. Luînd cu
vîntul zilele trecute, senatorul 
Goldwater a declarat că în cazul 
în care convenția națională a par
tidului va aproba o platformă 
electorală pe baza căreia el nu va 
putea candida, se va retrage din 
cursa pentru obținerea candida
turii. Acesta este un mijloc de 
presiune asupra cercurilor de 
dreapta din partid pentru a adop
ta un program favorabil senato
rului.

Comentatorii americani rețin 
atenția că în problemele de poli
tică externă grupul Goldwater 
critică majoritatea acțiunilor ad
ministrației democrate. Problema 
în jurul căreia s-a axat în ultima 
vreme disputa dintre Goldwater 
și Scranton a fost politica S.U.A. 
în Vietnamul de sud.

Adepții lui Scranton vor să de
plaseze în schimb bătălia asupra 
legislației drepturilor civile. Scran
ton susține că precizarea poziției 
în acest domeniu care nu va putea 
să nu figureze în programul pre
zentat la convenție, este în total 
dezacord cu poziția exprimată de 
către Goldwater. In fața comite
tului de elaborare a programului, 
guvernatorul Scranton a declarat 
că ar trebui să existe o armonie 
între programul partidului și 
punctele de vedere ale candidatu
lui ce va fi ales. El a dezavuat 
părerile lui Goldwater în proble
mele de politică externă și in
ternă.

După dt se part, gruparea con
dusă de Scranton scontează pe o 
luare de poziție ultra-extremistă a 
lui Goldwater în special în pro
blemele de politică internă în 
preajma convenției, care să în
toarcă tendințele împotriva sena
torului din Arizona. Dar Goldwa
ter nu este lăsat să vorbească. 
Apreciat ca „americanul cel mai 
taciturn" („Le Monde"), el face 
o figură neobișnuită în campania 
electorală americană, evitînd în 
ultimul timp să ia poziție în pu
blic sau să rostească cuvîntări 
improvizate. Declarația făcută de 
el la sosirea la San Francisco a 
fost de natură — potrivit cores
pondentului agenției „FRANCE 
PRESSE" — „să diminueze spe
ranța moderaților într-un miracol 
care ar putea să răstoarne tendin
țele". în ultimul moment s-a a- 
nunjat că, practic, la convenție 
nu va fi prezentat un program 
unitar, ci un program al majori
tății goldwateriste și un program, 
al minorității reprezentate de 
Scranton.

dată în Statele Unite ca un act 
istoric egalînd cu eliberarea ne
grilor de către Lincoln, a lărgit 
și mai mult sprijinul de care se 
bucură în actuala campanie elec
torală, cu toate limitele progra
mului pe care-l prezintă, partidul 
democrat. Nici un comentator a- 
merican de autoritate nu pune în 
cumpănă eventualitatea victoriei 
democrate în alegerile din noiem
brie.

In momentul de față, partidul 
republican se asociază în mare 
măsură unor proiecte extremiste 
pe plan intern și pe plan extern. 
Faptul acesta s-a vădit atît cu 
prilejul dezbaterii legii cu privire 
la drepturile civile, în care sena
torul Goldwater și adepții săi au 
votat împotrivă, cit și în diverse 
declarații și recomandări făcute 
cu privire la o politică de mînă 
forte în diverse regiuni ale lumii. 
Semnificativ este că aceste inten
ții și proiecte de program repu
blicane provoacă disensiuni nu 
numai în rîndul opiniei publice, 
ci chiar în interiorul partidului. 
„New York Herald Tribune11 este 
de părere că polarizarea forțelor 
în partidul republican a dus la 
existența a două grupări apreciate 
una ca extremistă, de dreapta, 
condusă de senatorul Goldwater, 
alta, mai moderată, reprezentată 
în ultimul moment de guvernato
rul Scranton. Aceasta din ușmă, 
cu un program mult mai puțin 
precis formulat se asociază în 
unele probleme de politică inter
nă și externă poziției administra
ției democrate.

Analiza situației din partidul 
republican în preajma convenției 
nu poate omite tocmai acest fapt. 
După lungi ezitări — fapt care 
va avea fără îndoială repercusiuni 
asupra pozițiilor generale ale re
publicanilor în viața politică a- 
mericană — partidul este oare
cum divizat. Departe de a-l apre
cia ca un fenomen negativ, co
mentatorii insistă asupra faptului 
că el a survenit mult prea tardiv. 
„Washington Times" scrie că po
liticienii republicani nu au urmă
rit dintr-un bun început să ba
reze calea tendințelor ultrareacțio- 
nare evidente ale senatorului 
Goldwater. Ei nu s-au unit pe 
baza unui program de contraac- 
țiune, divizarea forțelor în sinul 
partidului contribuind in ultimă 
instanță la întărirea pozițiilor se
natorului din Arizona.

In acest context apare semnifi
cativă, de pildă, atitudinea fostu
lui președinte Eisenhower, consi
derat ca una din persoanele cele 
mai influente în partidul republi
can și al cărui gir și l-au disputat 
toți presupușii candidați. După 
multe ezitări, Eisenhower a decla
rat în cele din urmă că „va ră
mîne neutru".

In ultimele săptămîni presa a- 
i a făcut o adevărată 

cursă statistică apreciind șanselt 
principalilor doi candidați care se

Congres. In sfîrșit, în Mi- 
guvernatorul Romney a 
delegaților libertatea de 
ceea ce constituie, de ase- 
o sprijinire tacită a lui

de la Geneva

SERGIU VERONA
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Convorbire între cel doi copreședinți 
ai conferinței pentru dezarmare

GENEVA. — După cum a- 
nunță France Presse, cei doi 
copreședinți ai conferinței 
pentru dezarmare — ambasa
dorii Țarapkin (U.R.S.S.) și 
Timberlake (S.UA) — s-au 
întrunit vineri la sediul dele
gației americane. In cursul 
convorbirii care a avut loc au 
fost abordate probleme legate

de „desfășurarea lucrărilor 
conferinței".

După cum s-a anunțat, cei 
doi copreședinți au convenit 
marți să se întrunească pen
tru a discuta modalitatea al
cătuirii unui grup de experți 
în cadrul conferinței care să 
examineze problemele privind 
vehiculele pentru transporta
rea armei nucleare.

ANGLIA: Imagine a vestitului Turn al Londrei.

Iln ulti
mericană

cursă sta

I principalilor doi candidați care se 
vor înfrunta în cadrul convenției

— Goldwater și Scranton. Pînă

Iacum o săptămînă se considera că
Goldwater nu dispune de majori
tatea voturilor la convenție, dar

I senatorul să dispună, potrivit a- 
precierilor, de 690 de voturi, față 
de 655 cîte îi sînt necesare. In 
favoarea lui Goldwater au votat 
și o serie de adversari politici ai 
săi, cum ar fi liderul minorității 
republicane din senat, Dirksen,

it
PARIS. — Ambasadorul R.P. 

Romîne la Paris, dr. V. Dimitriu 
a depus la U.N.E.S.C.O., direc
torului general Rene Maheu, 
instrumentul de ratificare a 
Convenției privind lupta împo
triva discriminării In domeniul 
învățămîntului. Convenția a fost 
ratificată de Consiliul de Stat 
al R. P. Romine prin Decret In 
aprilie a.c.

La ceremonie care a avut loc 
cu acest prilej au participat re
prezentanți ai conducerii 
U.N.E.S.C.O., precum și membri 
ai ambasadei R. P. Romine la 
Paris și ai delegației permanen
te romîne pe lingă U.N.E.S.C.O.

Rene Maheu a avut cu dr. V. 
Dimitriu o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială.

a adoptat legea cu privire Ia 
„originea averilor", propusă de 
guvernul Papar.dreu.

Legea cere tuturor miniștri
lor și funcționarilor publici, 
ca înainte cu trei luni de lua
rea funcției lor să facă o de
clarație asupra averii lor.

Legea se aplică și celor 
care au ocupat începînd din 
1946 posturi de prim miniștri, 
miniștri, subsecretari de stat 
sau au fost șefi de partide. In 
favoarea legii au votat toți de
putății, cu excepția deputați- 
lor partidului progresist.

VARNA. — La Varna a luat 
sfîrșit primul concurs inter
național de balet. Balerinii ro- 
mîni Magdalena Popa și Ser
giu Ștefanschi au fost distinși 
cu premiul II. Alte premii și 
diplome de onoare au fost a- 
cordate balerinilor Amato Che- 
ciulescu, Elena Dacian, Pa- 
raschiv Pieleanu, Marta Her- 
țeg.

PARIS. — Intr-un comunicat al 
Președinției Republicii Franceze, 
se arată că „generalul de Gaulle 
a hotărî t să adopte cu prilejul 
sărbătorii naționale a Franței, 14 
iulie, o serie de măsuri de grație
re în favoarea a 249 deținuți con
damnați pentru activitate subver
sivă".

lor duse de armata centrală 
congoleză împotriva grupuri
lor de răsculați din Katanga 
de nord.

Potrivit agenției, mercena
rii și soldații katanghezi au 
sosit în Congo la cererea pri
mului ministru, Moise Chom
be, și cu consimțămîntul ge
neralului Mobutu și al pre
ședintelui Joseph Kasavubu .

Totodată, agenția sublinia
ză că mai multe grupuri alcă
tuite din mii de jandarmi ka
tanghezi refugiați în Angola, 
se vor reintegra în forțele mi
litare din Katanga, începînd 
cu primele luni ale anului 
viitor.

transmite agenția M.TJ^ intre 
R. P. Ungară și Austria a fost 
încheiată o convenție care sta
bilește compensațiile j.zntru 
bunurile austriece naționaliza
te de către statul ungar și 
doua acorduri interguvema- 
mentale cu privire la dreptu
rile patrimoniale.

SOFIA. — A fost parafată 
convenția dintre R. P. Bulga
ria și Austria în domeniul 
medicinei veterinare.

nos Kădâr, prim-secretar 
C.C. al P-MS.U.

Plenara a ascultat și aprobat 
rapoarte privind situația în 
mișcarea comunistă internațio
nală, (Dezsb Nemes, secretar al 
C.C.); probleme de politică ex
ternă și tratative internaționa
le (Gyula Kallai, membru în 
Biroul Politic); probleme ac
tuale ale politicii interne și 
probleme economice (Rezso 
Nyers, secretar al C.C.).

ATENA. — Parlamentul grec

LEOPOLDVILLE. — Citind 
surse bine informate, agenția 
France Presse, relatează din 
Leopoldville că un grup de 7 
ofițeri europeni, foști merce
nari din Katanga, precum și 
cîteva sute de jandarmi katan
ghezi refugiați în Angola au 
fost puși la dispoziția genera
lului Boboso, șeful operațiuni-

LEOPOLDVILLE. — Moise 
Chombe, primul ministru al 
Congoului, a declarat că va 
pleca la Cairo pentru a parti
cipa la conferința la nivel 
înalt a țărilor africane. A- 
genția France Presse sublinia
ză că el a confirmat că a dat 
ordin jandarmilor katanghezi 
și mercenarilor europeni să se 
înapoieze în Congo.

NICOSIA. — După cum a 
declarat vineri seara un pur
tător de cuvînt al guvernului 
cipriot, președintele Makarios 
nu va accepta întoarcerea în 
Cipru a lui Rauf Denktash, 
președintele Camerei Comu
nității turce. După cum se știe, 
acesta considerat a fi „omul 
forte“ al comunității turce din 
Cipru, a părăsit insula cu cinci 
luni în urmă. In prezent, el se 
află la Ankara de unde și-a 
făcut cunoscută intenția de a 
se întoarce în curînd în Cipru.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
anunță că la invitapa guvernului 
sovietic a sosit la Moscova dr. 
Subandrio, prim locțiitor al primu
lui ministru și ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, însoțit de 
miniștri indonezieni.

BUDAPESTA. — După cum,

BUDAPESTA. — După cum 
anunță M.T.I., la 10 iulie a a- 
vut loc plenara lărgită a C.C, 
al P.M.S.U., prezidată de Jă-

TOKIO. — In cadrul unei 
conferințe de presă, Hayato 
Ikeda, care a fost reales pre
ședinte al Partidului de gu- 
vernămînt liberal-democrat, 
redevenind astfel în mod au
tomat prim-ministru, a decla
rat că pregătește o remaniere 
a guvernului și totodată și a 
organului executiv al partidu
lui. El a spus, de asemenea, că 
politica internă și externă a 
guvernului său va rămîne ne
schimbată.

l*'M

LONDRA 11 (Agerpres). — 
La sfÎTșitul celei de a treia zi 
a conferinței primilor miniștri 
ai țărilor Commonwealthului 
a fost dat publicității un co
municat in care se arată că 
participanții au încheiat dez
baterile pe marginea proble
melor internaționale de actua
litate. „Ei au pus astfel capăt 
unei discuții ample în cursul 
căreia ei au analizat relațiile 
Est-Vest, activitatea OJi.U. in 
menținerea păcii și perspecti
vele dezarmării", se arată in 
comunicat. Cu această ocazie, 
primii miniștri și-au exprimat 
punctele de vedere, în special 
în ceea ce privește situația din 
Rhodesia de sud și Guyana 
britanică. „Ei s-au declarat de 
acord asupra faptului ca Ma
rea Britanie poartă răspunde
rea in evoluția problemei a- 
cordării independenței acestor 
țări, iar miniștrii britanici s-au 
angajat să examineze cu aten
ție pozițiile exprimate".

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor de vineri, minis
trul de externe al Marii Brita
nii, Richard Butler, a declarat 
că încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
cele trei medii a creat „o am
bianță favorabilă pentru de
zarmare, iar acum trebuie în
treprinse măsuri pentru a se 
ajunge la un acord în vederea 
prevenirii diseminării armelor 
nucleare și avînd ca obiectiv 
final distrugerea stocurilor e- 
xistente".

In cursul unei reuniuni re- 
strînse a primilor miniștri ai 
Commonwealthului, care a a- 
vut loc vineri, Duncan San- 
dys, ministrul de stat pentru

colonii și relațiile cu Common- 
wealthul, a deschis dezbaterile 
consacrate „evoluției teritorii
lor britanice coloniale spre in
dependență". Cu această oca
zie s-a ridicat în primul rînd 
problema Rhodesiei de sud. 
Luînd cuvîntul, Julius Nyere- 
re, președintele Republicii U- 
nite Tanganica și Zanzibar, a 
spus că țara sa este de părere 
că o acțiune fermă din partea 
țărilor Commonwealthului s-ar 
putea dovedi utilă pentru a 
împeidica guvernul sud-rhode- 
sian de a proclama unilateral 
independența. El a propus, 
printre altele, ca Marea Brita
nie să convoace o conferință 
constituțională a Rhodesiei de 
sud, la care să fie invitat gu
vernul sud-rhodesian, Partidul 
european de opoziție, precum 
și reprezentanții celor două 
partide africane existente în 
țară. Nyerere a subliniat că în 
cazul declarării unilaterale a 
independenței, guvernul său va 
recunoaște un guvern sud-rho. 
desian african aflat în exil, 
acordîndu-i acestuia tot spri
jinul.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul Jomo Kenyatta, primul mi
nistru al Kenyei, care a decla
rat că „tot viitorul Common
wealthului ar putea să depin
dă de soluționarea democrati
că a problemei sud-rhodesie- 
ne". El s-a pronunțat, printre 
altele, împotriva „ezitărilor" 
Marii Britanii în politica sa, 
invitînd guvernul britanic să 
treacă fără întîrziere la regle
mentarea unei „situații explo
zive".

Ambii vorbitori au subliniat 
că problema sud-rhodesiană 
reclamă o acțiune rapidă și 
hotărîtă.
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