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Desfășurarea
lucrărilor
agricole

n săptămînă care a 
trecut, recoltarea 
cerealelor păioa- 
se s-a terminat în 
regiunile Dobro- 
gea, București și

Ploiești și a fost mult intensi
ficată în nordul țării.

In gospodăriile agricole de 
stat strîngerea cerealelor pă- 
ioase este aproape terminată.

Din datele Consiliului Supe
rior al Agriculturii rezultă că 
pînă la 23 iulie în întreaga 
țară griul și secara au fost re
coltate de pe 85 la sută din su
prafața cultivată, orzul, orzoai

ca și mazărea de pe 80 la sută, 
iar fînețele naturale au fost co
site în proporție de 60 la sută.

Se continuă acum treieratul 
cerealelor care n-au fost recol
tate cu combinele. Arăturile de 
vară pe terenurile ce urmează 
să fie însămînțate în toamnă 
au fost executate pe mai mult 
de 500 mii hectare. Suprafețe 
mai mari au fost arate în regiu
nile București, Dobrogea, Ga
lați, Banat și Oltenia. Întrucît 
sînt unități agricole care n-au 
organizat strîngerea paielor, 
concomitent cu recoltarea, a- 
râturile de vară nu s-au desfă
șurat corespunzător mijloace-

La Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești — creație a regimu
lui nostru — lucrează mii de muncitori, ingineri și tehnicieni, în 
majoritate tineri absolvenți ai școlilor profesionale și tehnice sau ai 
institutelor de lnvătămint superior.

Din această mulțime de tineri am ales cîțiva, născufi în anul 
Eliberării patriei. Muncesc intr-o uzină modernă, fiind cadre de nă
dejde la locul de muncă, bucurlndu-se din plin de viata nouă și lu
minoasă a poporului nostru.

In lungul drum al relonului, diferitele substanțe trec prin zeci 
de instalații, se întâlnesc cu presiuni și temperaturi înalte, se trans
formă sub acfiunea catalizatorilor. Fiecare fază este controlată cu 

grijă. Intr-un laborator am întîlnit-o pe Argentina Airinei (loto 1) în 
timp ce controla o probă de acid clorhidric. Calificativul dat de Ai
rinei asigură buna calitate a subprodusului, care, prin conducte, 
trece mai departe pînâ se transformă în firul alb, lucios de relon. 
Acesta ajunge la secția de preparare-fixare. Aici, la mașinile de de
pănat, lucrează — alături de clteva zeci de muncitoare — Maria 
Voicu, (foto 2). lat-o urmărind mersul mașinilor la o căror bună 
funcționare veghează și mecanicul lăcătuș fon Toma de la secfia de 
întreținere (foto 3). Fotoreporterul l-a surprins în timp ce studia 
desenul de execuție al unei piese de schimb.

CINSTEA
ZILEI DE 23

zina „Elastic" din 
,ibiu execută arcuri 
centru întreaga in- 
lustrie constructoa
re de mașini din 
țara noastră. Colec
tivul nostru a pri

mit sarcina să asimileze și să 
execute la un înalt nivel 
arcuri pentru locomotiva Diesel- 
electrică, care pînă nu de mult 
se importau.

Uzina noastră a fost continuu 
dotată cu mașini modeme de 
înaltă productivitate. In sectorul 
„arcuri lamelare" procesul, tehno
logic a fost reorganizat complet, 
iar de curînd a fost mutat într-o 
hală modernă prevăzută cu toate 
utilajele și instalațiile necesare 
desfășurării procesului de pro
ducție în flux continuu. Acestea 
au fost principalele măsuri pen
tru asigurarea unei calități supe
rioare arcurilor. Dar nu au fost 
singurele. Inițiativele constructori
lor de tractoare — „Să lucrăm 
două zile pe lună cu scule eco
nomisite" și „La fiecare fază și 
operație, o înaltă tehnicitate" — 
au fost extinse în toate secțiile și 
atelierele. Comitetul U.T.M. a or
ganizat săptămînile trecute o con
sfătuire cu toate cadrele U.T.M. 
din uzină în care s-a discutat ca
litatea produselor noastre. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost stabilit un 
plan de măsuri în care sînt pre
văzute o seamă de obiective pri
vind sprijinul pe care trebuie să-1 
acorde tinerii inițiativelor pre
luate de la alte colective de mun
că, precum și pentru generaliza
rea în uzină a inițiativei tinerilor 
din fabricile și uzinele din re
giune privind autocontrolul.

La „Elastic" această inițiativă 
• fost lansată prima dată în

echipa condusă 
Hususan, din 
Aplicarea și 
uzina noastră are o semnificație 
deosebită. Fabricarea celor apro
ximativ 6 000 de repere și tipuri 
de arcuri, care trebuie controlate

de tînărul Ilie 
secția tracțiune, 

extinderea ei în

admis în acest an este de 0,15

tehnic

CALITATEA

fază cu fază și operație cu opera
ție, punea în fața controlorilor de 
calitate sarcini grele care nu pu
teau fi rezolvate fără concursul 
tuturor muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor. Pentru ficare munci
tor, vîrstnic sau tînăr, autocon
trolul este o adevărată școală a 
răspunderii față de prestigiul în
tregului colectiv.

Primele șase luni au însemnat 
pentru colectivul nostru tin bun 
prilej de verificare a eficienței 
măsurilor și inițiativelor luate, 
pentru continua îmbunătățire a 
calității arcurilor. La prelucrări 
mecanice, rebutul realizat anul tre
cut a fost de 0,7 la sută. în acest 
an, am avut rebut admis 0,7 și 
am realizat în 6 luni 046 Ia sută. 
La tratamente termice procentul

Proletari din toate țările, uniți-vă I

IScinteia 
tinerelului

lor existente. Consiliul Supe
rior al Agriculturii indică să 
se asigure, în următoarele zile, 
măsurile necesare pentru termi
narea în cît mai scurt timp a 
recoltărilor, treierișului cerea
lelor și mazării. O grijă deo
sebită trebuie să se acorde a- 
sigurării semințelor din soiuri 
valoroase, condiționării și de
pozitării lor-

Condițiile încă destul de bune 
pentru executarea arăturilor la 
un nivel agrotehnic ridicat tre
buie folosite. în acest scop este 
necesar ca unitățile agricole 
socialiste să urgenteze strîn
gerea paielor și să folosească 
tractoarele cu întreaga capaci
tate la efectuarea arăturilor. 
Totodată, să se continue alege
rea terenurilor ce vor fi în
sămînțate în toamnă șl să se 
aplice toate lucrările de pregă
tire a solului recomandate de 
stațiunile agricole experimen
tale.

Căldurile din ultimele zile 
au grăbit coacerea legumelor, 
îndeosebi a roșiilor. Este nece
sar să se organizeze recoltarea 
acestora în pîrgă și să se asi
gure transportul și desfacerea 
lor în cît mai bune condiții.

(Agerpres)
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sută și am realizat pe primul se
mestru 0,086 la sută. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
valoarea produselor la care am 
primit observații critice cu pri
vire la calitate este de peste 5 ori 
mai mică. De reținut faptul că 
din arcurile pentru Uzina de 
autocamioane, de Ia care înainte 
primeam observații la calitate, în 
ultimele luni procentul de retur- 
nări a fost în medie doar de un 
arc Ia o mie. Scrisorile de mul
țumire primite de la constructorii 
de autocamioane, de la U.CM. 
Reșița, de la constructorii de 
utilaj petrolier din Ploiești sau 
de la cei de mașini agricole din 
Craiova ne-au bucurat și ne-au 
stimulat să continuăm cu și mai 
multă însuflețire întrecerea pen
tru produse de cel mai înalt nivel 
calitativ. Calitatea mai bună a 
contribuit la creșterea productivi
tății muncii cu 3,4 la sută față de 
plan.

Planul, la producția globală, pe 
semestru, a fost realizat în pro
porție de 102,7 la ‘sută, iar la 
producția marfă — 104,6 la sută. 
Colectivul nostru este hotărît ca, 
în cinstea zilei de 23 August, să 
adauge noi realizări la cele obți
nute pînă acum.

Ing. COSTICA MARIN 
director 

MIRCEA HALCEA 
secretarul comitetului UTM
Uzina „Elastic"

ȘI-AU ÎNDEPLINIT
ANGAJAMENTUL

• DEVA. — Fur na- 
liștii de la Combina
tul siderurgic Hune
doara au realizat și 
depășit cu mult îna
inte de termen anga
jamentul luat în cin
stea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării 
patriei. Ei au elaborat 
peste plan, de la în
ceputul anului, aproa
pe 41 000 tone fontă. 
Cuvîntul lor a fost 
respectat și în privin
ța îmbunătățirii cali
tății fontei, a reduce
rii consumurilor spe
cifice și micșorării 
prețului de cost.

Gospodărind cu mul
tă grijă materiile pri
me și materialele, fur
nal iști i au economisit 
de la începutul anu
lui aproape 30 000 to
ne cocs.

• TIMIȘOARA. — 
întreprinderile indus
triale din regiunea 
Banat au realizat în 
prima jumătate a anu
lui o producție globa
lă cu 15 la sută mai 
mare declt In aceeași 
perioadă a anului tre-

Noi tipuri de turbine
realizate de industria
constructoare de mașini

Excursioniști la peștera Polo- 
vraci!

cut, dînd peste plan o 
producție marfă a că
rei valoare se ridică 
la 171 663 000 lei. In 
acest fel angajamen
tele luate pe regiune 
în cinstea marii săr
bători au fost îndepli
nite înainte de ter
men.

Prin extinderea me
canizării și automati
zării unor procese teh
nologice, precum și 
prin darea în exploa
tare a noi capacități 
de producție s-a asi
gurat creșterea pro
ductivității muncii pe 
întreaga industrie a 
regiunii Banat cu 1,8 
la sută față de sarci
na planificată și cu 
12,5 la sută în compa
rație cu perioada co
respunzătoare a anu- 7 ou 
lui trecut.

• PLOIEȘTI. — In
dustria republicană a 
regiunii Ploiești — ca
re are o pondere de 
11,5 la sută din pro
ducția industrială a 

țării — a încheiat 
primul semestru și 
zele două decade din

luna iulie cu impor
tante realizări. Produ
sele fabricate în acest 
timp echivalează cu 
întreaga producție ob
ținută în 11 luni din 
anul 1959.

Rezultatele obținute 
se datoresc îndeplini
rii ritmice a planului 
și punerii în valoare 
a noi rezerve interne. 
In scopul asigurării 
ritmicității producției, 
între secțiile primare, 
forjă-turnătorie și sec
țiile prelucrătoare și 
de montaj, din cadrul 
uzinelor constructoare 
de mașini, a fost creat 
un decalaj corespun
zător. Pregătirea teh
nologiei s-a făcut din 
timp, iar planurile și 
graficele de producție 
"i fost lansate cu 

multe zile înainte de 
începutul fiecărei luni. 
Astfel, la uzinele de 
utila f-petrolier din 
Ploiești, Tîrgoviște și 
Cîmpina s-a ajuns să 
se asigure semifabri
catele forjate sau tur
nate cu 15—30 zile 
mai devreme.

Noile hidrocentrale de pe Bistrița: Roznov II și 
Pîngărați sînt înzestrate cu turbine romînești, de 
7500 și 11000 Kw, în componența cărora intră 
piese mari de înaltă tehnicitate ca, de exemplu, 
carcasa generatorului, camera turbinei, aparatul 
director, rotorul Kaplan cu palete mobile, sistemul 
de automatizare etc. Ele sînt dotate cu un sistem 
de reglaj automatizat de un înalt nivel tehnic. 
Aceste hidroagregate sînt proiectate și realizate în 
întregime de metalurgiștii uzinelor constructoare 
de mașini din Reșița. în vederea proiectării lor, 
metalurgiștii reșițeni au făcut cercetări pe ma
chete în colaborare cu cadrele didactice ale labo
ratorului hidraulic de la Institutul politehnic din 
Timișoara.

Pentru asimilarea acestor importante produse ale 
industriei noastre constructoare de mașini, uzinele 
din Reșița și-au dezvoltat capacitatea de producție. 
Investițiile făcute la uzinele din Reșița permit 
constructorilor de aici să realizeze principalele 
agregate și pentru celelalte hidrocentrale de pe 
Bistrița, precum și alte tipuri de turbine necesare 
electrificării țării.

(Agerpres)

CRONICA
ACTUALITĂȚII

DRUM LARG

INIȚIATIVELOR

(Agerpres)

vi-

Alpiniștii subterani

fijne moxtxxe, cei mai experi
mentați exemplifiănd pe viu ce 
înseamnă un rapel, cum se merge 
in coardă etc.

VALOROASE
m pornit de la a- 
ceste rezultate: la 
Fabrica de stofe 
„Partizanul roșu" 
din Brașov, au 
fost produse peste 
plan, în primul

semestru, 7 200 mp de țesături. 
Fată de plan, au fost obținu
te cu circa 1,4 la sută mai mul
te țesături de calitate „extra". 
La Uzinele textile — Cisnădie, 
pe lingă depășirea planului la 
producția globală și marfă cu 
1,38 și, respectiv. 2,64 la sută, 
s-au obținut peste plan 18 280 
mp țesături „extra".

Pentru obținerea unei pro
ducții sporite de mărfuri de 
calitate superioară, colective
le din aceste două întreprin
deri au desfășurat o activita
te susținută. Am vizitat „Par
tizanul roșu" și U.T. Cisnădie 
în aceeași săptămînă. Tema 
raidului: aportul organizații
lor U.T.M., al tinerilor la rea
lizarea unor produse de bună 
calitate.

De la început, din cuvîntul 
tovarășului Constantin Bucăta- 
ru, responsabil cu producția și 
calificarea in comitetul U.T.M. 
al Fabricii „Partizanul roșu"- 
Brașov, am reținut ideea că 
în întreprinderea brașoveană 
activitatea organizației U.T.M. 
este îndreptată spre extinde
rea inițiativei (întîlnită de 
altfel Și la „Independența"- 
Sibiu) ca „fiecare tînăr să de
vină primul controlor de cali
tate al produselor sale".

„Comitetul U.T.M. a anali
zat. nu de mult, cauzele de
fectelor de calitate, care apar
țin tinerilor — ne spunea el. 
La această analiză s-a avut în 
vedere faptul că în trimestrul

1. întreprinderea a primit re- 
clamații la 12 articole datori
tă unor defecte care, cu mai 
multă atenție și spirit gospo
dăresc, puteau fi evitate: blen
de, lipsă de metraj la lățime, 
ciupituri, fire groase și pete. 
De aceasta s-au făcut răspun
zători și tinerii. Analiza a a- 
rătat, că. de pildă, la mașina 
tinerei Alexandrina Bălan, 
și în jurul acesteia, a fost gă
sită dezordine, stofele erau lu
crate neatent, murdar. Și în 
aceeași stare au fost găsite mai 
multe locuri de muncă. Au fost 
întreprinse acțiuni concrete, 
s-a discutat cu fiecare tînăr 
care nu-și îndeplinește norma 
la calitate. Cei mai buni mun
citori le-au arătat practic cum 
trebuie să lucreze. Raidurile 
posturilor utemiste de control 
au fost axate cîteva săptămîni 
numai pe problema calității. 
A fost lansată inițiativa ca 
fiecare tînăr să efectueze un 
control riguros la fiecare ope
rație. Toate aceste măsuri au 
început să-și arate roadele. 
După cinci luni, planul la ca
litatea „extra" era deja de
pășit.

Tov. D. Pintilie, secretara 
comitetului U.T.M. de la Uzi
nele Cisnădie a completat: 
Și noi am aplicat metoda 
autocontrolului. Dar pentru 
a fi un controlor bun, fiecare 
tînăr trebuie să cunoască ce
rințele de calitate. De aceea, 
în întreprinderea noastră, la 
cursurile de ridicare a califi
cării, inginerii-lectoci obiș-

Ing. ARTHUR IOAN 
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a !II-a)

Noile blocuri din lata goni Bacău

Combinate avicole 
date in folosință Construcții

In gospodăriile agricole de stat 
s-a extins creșterea păsărilor în 
mari combinate avicole. In primul 
semestru al acestui an s-a termi
nat construcția și s-cu det în ex
ploatare 22 asemenea combinate, 
cu o capacitate totală de un mi
lion găini ouă 1 oare și 6 6MOOO pui 
pentru carne. Cele mai mari din
tre acestea aparțin gospodării.or 
agricole de stai Gear mc‘.a. Volun
tari, Alba, Aradu N'oa și Tudor 
Vladintireacn.

Ncile combinate dispun de man

tru puii de reproducție, puii de 
carne, iar unele și de incubatoare 
de mare capacitate și fabrici de 
nutrețuri.

Procesul de producție la aceste 
unități e«le aproape în întregime 
mecanizat și automatizat.

Ia prezent sini în curs de con
strucție alte cinci combinate la 
gospodăriile agricole de stai Min
tia. regiunea Hunedoara. . losia 
regiunea Cripaoa. ApahkSa si Mi
hai Viteaza. regiunea dai si Uri- 
eoni, regiunea lafi.

(Agerpres)

Restaurarea unor monumente istorice
Mzzeul Unirii se zu
grăvesc și se rame- 
najeazâ sălile, se re
pară acoperișul, se 
lucrează la instalația 
de încălzire centrală.

Multe monumente 
istorice din regiunea 
Hunedoara, care ilus
trează trecutul acestor 
meleaguri, sînt în 
prezent restaurate sau

consolidate. Astfel de 
lucrări s-au făcut la 
cetatea de la Alba 
Iulia, la clădirea bi
bliotecii Batthyaneum 
și Ia Observatorul a- 
stronomic din aceeași 
localitate — prima 
instituție științifică de 
acest fel din țara 
noastră.

(Agerpres)

de scoli
In anii puterii populare, învăță- 

mintul a cunoscut o puternică 
dezvoltare în toate regiunile țării.

TG. MUREȘ — Ca urmare a 
generalizării învățămintului de 8 
ani. in regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară numărul elevilor din 
școlile de cultură generală va 
creste In toamna aceasta cu încă 
15000, ceea ce înseamnă că în a- 
uul școlar 1964—1965 în școlile de 
cultură generală din această re
giune vor învăța circa 146 000 fn 
cele două decenii care au trecut 
de la eliberare, în regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară s-au con
struit 1 300 săli de clasă, urmînd 
ca pînă Ia deschiderea noului an 
școlar să se mai ridice alte 212.

înd cobori în 
nă, cerul, orictt 
fi de albastru, se 
vede ca o pată 
șinie; la 50 m adin- 
cime, ridicînd pri
virea perfect în sus, 

gura puțului, prin care puteau pă
trunde ușor doi oameni de o dată, 
îți apare ca un ban incandescent. 
Doar cîțiva pași făcuți cu înceti
neală de melc și piciorul se poate 
odihni pe o suprafață orizontală. 
In jur, la lumina lămpii de carbid 
se deschid adevărate săli de pa
lat, în care enormele bolți se spri
jină pe umeri de piatră de o exe
cuție aproape perfectă. Stalactitele, 
și stalagmitele din jur stau mărtu
rie permanentă a acestei arhitec
turi milenare; ele adaugă în timp 
alte coloane acestor sălașuri sub- 
pămîntene.

Plan de acțiune
La ,Metalul roșu" din Cluj pla

nul anual al secției de turism-al- 
pinism cuprinde acțiuni din ce în 
ce mai dificile și în același timp 
mai interesante. De la drumeția în 
jurul orașului Cluj, pe pantele dea
lurilor din împrejurimi, pînă la 
cercetări subterane este un drum 
lung, nelipsit însă de frumuseți și 
utilitate. In planul de activitate a 
secției conduse de inginerul Adal
bert Bagameri întîlnim excursii cu 
obiective și mijloace din cele mai 
diferite. Drumeția este piatra de 
încercare, după cum excursiile cu 
bicicletele și motocicletele au de-

venit un mijloc plăcut de recreare 
și cunoaștere nemijlocită a dru
murilor patriei. Spre Oradea sau 
Petroșani — prin renumita Țară a 
Hațegului, — spre Brașov sau 
Bistrița, pornesc aproape la fiecare 
sfîrșit de săptămînă muncitorii, 
tehnicienii și inginerii fabricii clu
jene.

Aceștia s-au obișnuit deja cu 
drumurile de munte, astfel că 
concursurile de orientare turistică

Și, iată-ne în mijlocul eroilor 
reportajului nostru. Sînt cei care 
rreferi parcului unei amiezi înso
rite de vară răcoarea bolților de 
piatră din adincuri. Ochii li s-au

ontologice, pun în aplicare cunoș
tințele de cristalografie. Ei sînt 
însă, în primul rînd, deschizători de 
drumuri și descoperitori de peșteri.

...De doi ani regiunea carstică 
Izbîndiș-Cărămăzan este cerceta
tă metru cu metru de echipa con
dusă de inginerul Adalbert Baga
meri. Din munte izbucnește cu fu
rie o coloană de apă uriașă, nică
ieri nu s-a găsit o intrare în adîn-

CĂLĂTORIE /V ÎMPĂRĂȚIA
V V

STALACTITELOR
devin un mijloc eficace de a-și a- 
răta calitățile fizice și cunoștințe
le teoretice căpătate de la instruc
torii prezenți în toate excursiile 
anterioare. La întîlnirea turistică 
din zilele de 6—7 iunie dintre 
membrii asociațiilor sportive le
talul roșu” din Cluj și „Steaua 
roșie" din Zalău, care a avut loc 
la Cabana Meseș, pe lingă schim
bul de experiență privind organiza
rea dt mai plăcută a timpului li
ber, s-au făcut proiecții de dia-

sensibilizat și la lumina palidă a 
flăcării de carbid contemplă fru
museți nebănuite. în loc să-și pe
treacă concediul la mare, ei caută 
cu înfrigurare noi intrări în mun
te și o dată găsite, pătrund mereu 
mai în adine, contribuind la elu
cidarea multor taine ale naturii. In 
colaborare cu Institutul de speolo
gie „Emil Racoviță", acești entu
ziaști, în timpul liber, cercetează 
morfologia și genetica peșterilor, 
fac observații hidrologice și pale-

cui muntelui și totuși ea trebuie 
să existe.

— Vom colora apa aici la Blidi- 
rești, spune tînărul inginer Iulian 
Ghinculov. Și dacă ea va apare la 
izbucul de la Izbîndiș, atunci sîn- 
tem siguri că apa a săpat în adine 
adevărate palate de stîncă.

Au trecut trei zile și, atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
izbucul a aruncat din străfunduri 
o culoare verde intens, aceeași pe

care o aruncaseră la intrarea apei 
în munte.

...„Aceasta ar fi a 35-a peșteră 
cercetată de noi". „De noi", adică 
de pasionații drumurilor alpine, 
proiectantul Carol Banyai, Iulian 
Ghinculov, instalatorul Gabor Fran- 
cisc ș.a., tineri care de ani de zile 
participă la excursiile organizate 
de întreprindere, nu o dată ca 
ghizi competenți.

Acum, a jj-a peșteră așteaptă 
să fie cercetată. Au pornit-o spre 
Vîrful Runcului, de unde-și trage 
izvoarele acest pîrîu. Nimic deo
sebit. Spre înserat, prin ploaia rece 
de primăvară, s-au întâlnit din 
nou, sub acoperișul unei stâne. 
Toți își notaseră dolinele întâlni
te, aceste pîlnii închise, pentru a 
stabili cu exactitate direcția peș
terii.

S-au întors în Cluj obosiți, si
guri că pînă la urmă vor reuși să 
dezlege și taina peșterii de la Iz
bîndiș. Oare nu ei au fost aceia 
care au descoperit 3 peșteri ce au 
devenit monumente ale naturii?...

Prima a fost Peștera de Cristal 
de la Tecuri, de pe lingă Simeria. 
Numele l-am dat după abundența 
cristalelor de calcită transparentă, 
această peșteră fiind considerată a- 
cum printre primele trei din țară 
în ceea ce privește frumusețea de 
basm a interioarelor marilor bolți 
(după peșterile de la Pojaru și de 
la Cloșan). A. Bagameri și I.

TIMIȘOARA. — In diferite co
mune și sate de pe cuprinsul re
giunii Banat se construiesc sau se 
amenajează 220 de săli de clasă 
care vor fi date în folosință în 
noul an școlar. Cu acestea, nu
mărul construcțiilor școlare date 
în folosință în această regiune în 
anii puterii populare însumează 
peste 1 500 săli de clasă.

Construirea de noi școli, înzes
trarea lor cu mobilier și materia
le didactice, ca și sporirea numă
rului de cadre didactice au asigu
rat condiții optime ca în anul șco
lar care s-a încheiat, școlile ele
mentare din Banat să fie frecven
tate de un număr de 71 000 elevi,

CONSTANTA. — In acest an, în 
regiunea Dobrogea, s-a prevăzut 
mărirea spațiilor școlare cu încă 
220 săli de clasă, dintre care 80 
din fonduri bugetare, iar restul 
din contribuția voluntară a cetă
țenilor.

In această parte a țării, în care 
înainte de eliberare aproape ju
mătate din populația în vîrstă de 
peste 7 ani era neștiutoare de car
te, au survenit în ultimele două 
decenii mari transformări și în do
meniul învățămintului. In prezent, 
în Dobrogea există peste 400 de 
școli pentru învățămîntul qeneral 
de 8 ani, 31 școli medii, 21 școli 
profesionale și un institut pedago
gic de 3 ani la Constanța, care în 
ultimul an școlar au fost frecven
tate de peste 135 000 de elevi și 
de aproape 600 de studenți.

după-amiază a a- 
Capitală inaugura-

VALENTIN HOSSU

(Continuare în pag. a III-a)

Sîmbătă 
vut loc în 
rea cinematografului „Lucea
fărul" situat pe Bd. 1848. 
Noul cinematograf, al 13-lea 
construit în ultimii 4 ani, 
este a 90-a unitate cinemato
grafică din București. El are 
803 locuri, un hol spațios, 
ecran panoramic și este dotat 
cu aparatură modernă de fa
bricație romînească.

(Agerpres)



Cum vor arăta orașele viitorului apropiat ?
Ne-am obișnuit să vedem ora

șele noastre înnoindu-se, dezvol- 
tîndu-se, întinerind într-un timp 
record. După principii arhitecto
nice bine chibzuite iau naștere 
cartiere și orașe noi în Căte — sub 
aspectul criteriilor „tradiționale* 
— nu există nici o deosebire între 
centru și periferie.

Și totuși... Care va fi aspectul 
orașelor în viitor ?

întrebarea pare cu atît mai jus
tificată cu cît, după aprecierile 
organismelor de specialitate ale 
O.N.U., în următoarele aproxima
tiv trei decenii populația lumii va 
atinge respectabila cifră de șase 
miliarde oameni. O populație 
două ori mai mare decît cea de 
azi care — neîndoios — va fi con
centrată și în mari orașe.

Un răspuns riguros și atotcu
prinzător nu poate fi dat — la 
ora actuală — acestei probleme. 
Se pot — în schimb evidenția — 
âteva dintre principalele tendințe 
exprimînd preocqpțările multilate
rale ale oamenilor de specialitate 
în această problemă.

Pentru aceasta, să recurgem la 
o imagine plastică. Și pentru că 
fantezia își asociază adesea ele
mentele devenite „clasice" ca ter
men de comparație, să ne închi
puim cîteva zeci de uriașe con
strucții de dimensiunile cunoscu
tului turn Eiffel sau chiar mai 
mari, înălțîndu-se ca niște imense 
păduri metalice spre înaltul ceru
lui, legate unele de altele prin 
punți, drumuri sau platforme.

Să încadrăm exemplul amintit 
într-un a din tendințele principale 
ale viitorului urbanism. Este vorba 
despre dezvoltarea orașelor după 
un ax vertical, fapt care ar aduce 
după sine — din numeroase puncte 
de vedere — rezolvarea unor pro
bleme spinoase.

Există multe proiecte de acest 
fel. Să ne închipuim, de pildă, o- 
rașe construite pe piloni la o înăl
țime de 18—-25 de metri deasupra 
pămînturilor cultivate. Pilonii — 
goi în interior — ar cuprinde 
scări, ascensoare sau alte mijloace 
de comunicație. între pilonii susți- 
nînd imensele clădiri ar exista le
gături după un plan orizontal.

în concepția proiectanților lor, 
orașele dezvoltate pe verticală ar 
soluționa în mod adecvat unele 
dificultăți care s-au ivit în ches
tiuni de urbanistică chiar $i la ora 
actuală.

Este vorba — în primul rînd — 
despre faptul că lipsa de sistema
tizare inițială, inerentă marilor 
orașe, cu apropierea întreprinderi
lor industriale de centrele de lo
cuit, dă naștere uneori unor con
diții precare din punctul de vede
re al igienei colectivitirilor. Deși 
tehnica a pus și pune mereu in 
mai largă măsura la dispocaj 
industriei mijloace 
care sînt absorbite, 
împrăștiate la mari 
dusele de deșeu care — paa 
mulare — ar putea dăuna sâ 
ții, totuși soluția ideală a 
înainte de toate. îa îadepirtxre» 
centrului industrial de cel de lo
cuit în limitele unui larg perime
tru de siguranță. Or, orașele strac- 
turate pe verticală ar p«ea IW* 
— la niveluri succesive de 
me — toate aamtiple exatide 
ale colectivității, falătanud cu 
succes primejdia poluării «tmarfe- 
rei. AstfeL sub pămint s-ar con
strui tot ceea ce este kgztde pro
ducerea de zgomot sau de posibi
litatea de a impun.fica aerul, asi- 
gnrindu-se totodată o izolare io-

posibilita- 
distanțe a

nica corespunzătoare și 
tea evacuării la mari 
deșeurilor industriale.

Să amintim — în sfîrșit — că 
orașele-turn ar rezolva în chip in
genios o problemă destul de com
plexă a marilor centre populate . 
cea a circulației. Nu este locul 
aid să intrăm în amănuntele or
ganizării transportului citadin. Să 
ne mărginim doar Ia amintirea 
faptului că, în cazul unor aseme
nea orașe „suspendate* deasupra

C
„LA STRADA- mie*»! I»: 

Patria (orele: 42; 14.43: 16.36: 
49; 21,15), Luceafărul (orele:
40,30; 13; 13.30: 18: 20,30).
Melodia (orele: 10; 12,15;
14,30; 1645; 19; 21,15). „M-AM 
îndrăgostit la copenhaga- 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
41,45; 44: 16.15; 48.45); Feroviar 
(orele: 10; 12,15; »7>
49,15; 21,30: Aurora (orele : 9,30; 
11,30; 13.30; 15.30: 1745): A- 
desgo (orele: 15; 17; 19; 21- 
„UNDE-1 GENERALUL- rulează 
la : Republica orele : 945: «î M-’ 
17; 49; 21,15). „OCOLUL PĂMIN- 
TULU1 IN 80 DE ZILE- cinema
scop (ambele serii) rulează la 
Tomis (orele: 9,30; 13; 16,30; 
20,15), Flamura (orele: 9,30; 13: 
16,30; 20). „DOMNUL TOPAZE" 
cinemascop rulează la Carpați 
(orele ; 10; 42; 44; 16; 18; 20;

EDITURA TINERETULUI

p[

Modestele dimensiuni amintite 
ar contribui Ca orașul să cores
pundă în mare măsură cerințeloi 
omului din zilele noastre. Zgomo
tul și impurificarea atmosferei ar 
fi înlăturate. Industria și circula
ția ar fi situate în afara orașului: 
uzinele și fabricile, căile ferate și 
autostrăzile ar forma o fîșie para
lelă legată de oraș prin căi de 
comunicație transversale, care s-ai 
prelungi în interiorul său printr-o 
rețea de drumuri subterane.

Ar fi greu de epuizat — fie și 
în cadrul unei expuneri mai cu
prinzătoare — lungul șir de pro
iecte ale orașelor viitorului. Ceea 
ce este însă semnificativ este fap
tul că noul urbanism este strîns 
legat de găsirea unor materiale de 
construcție corespunzătoare.

încă de pe acum, alături de cla
sicul beton și oțel, în noile con
strucții se întîlnesc din ce în ce 
mai des aluminiul și sticla. Se 
pare însă că viitorul aparține și 
aici maselor plastice: inoxidabile, 
insensibile la intemperii, rău con
ducătoare dc zgomote și căldură, 
perfect etanșe, avînd însușirea de 
a putea fi cu ușurință colorate, 
ele și-au cucerit un loc de 
în urbanistica modernă.

îndrăznețele proiecte ale 
tecților

— Anul acesta Eduura 
lului a intrat în cel de < 
an de existența. Ce ne 
spune despre activitatea < 
îniiințare și pînă in prese 

— De la înfunțare. cm: 
crărilor apărute precum 
lor tematică a crescut 
iar tirajele lucrărilor. â 
cele adresate cop: ’z~. 
cifre impresionante.

— Un exemplu coapa 
fi interesant.

— In anul 1949 editura 
humai 10 titluri ai «a ti 
de 74 000 exemplare, ia * 
numărul de titluri a cresta 
iar tirajul total la peste 
exemplare. în
dă în Editura Tinerei 
rut cărți pentru copii 
limba romînă si teb. 
lor naționala (maania 
sîrbă) într-un uuză 
5 000 titluri cu ua t 
aproape 80 COO 0C*3 exi 
asemenea, trebuie sd 
Editura Tinexetula* a 
rea a numeroase cr 
tineret cum ar fi :

irul

ar

to<

seamă

PREGĂTEȘTE
)ameni de seamă**. (
• și pentru copii : 
malice", ..Să știm". 
■vești" etc.
De-a lungul anilor. < 
«irit și exportat ia dif<

Anghel prezintă in „Ar- 
Șiret* complexa vale a Si
ca pe un meridian între 
riorios și prezentul înălță- 
tii Moldovei. Vom întîlni 
ă carte considerații asu- 
znâtățu monumentelor îs-

Interviul noitru cu Alexandru Georgescu
directorul Editurii Tineretului

ile lumii (in patrusprezece 
nun ar fi rusă, maghiară, ce 
rehâ. engleză, olandeză, b 
rtej numeroase cârti ăm p 
a sa.
— După acest util tur de ■ 
uîoui sin* doraici sd a: ■ 

-fi in legaturi cu cărțile 
man

«a sin: cele de faimă uni- 
(Vcrocet de pildă) dar 

sta fi la evidențierea efor- 
xstemporan al oamenilor 
îs pagini vibrante despre 
Bacău. Onești ș.a.

‘■zrrerr în cartea sa „Es
te vot însme" pornește de 

produse asupra unor

pfimîntului, circulația la „orizon
tal" — atît de comună astăzi — 
ar fi înlocuită în mod esențial cu 
transportul pe „verticală" mai e- 
conomic, mai simplu de organizat 
și, mai ales, mai sigur.

Numeroși alți arhitecți sînt a- 
depții tendinței de dezvoltare — 
într-un fel „clasice" — a marilor 
orașe. Mai aproape de viziunea 
noastră actuală asupra centrelor 
populate, concepția lor este legată 
de ideea dezvoltării la nivel ori
zontal.

Unul dintre cele mai recente 
proiecte în acest sens este cd a. 
„fluviului urban* al cărui autc-r 
este profesorul francez J. Fzaae- 
ron. In acest proiect estt vorba 
despre alăturarea lineari a «nor 
orașe, ținîndu-țe secai în cr 
mare măsura de cerințe și oe 
psihologia obil axurapcr®

Proiectul poraește de Ia pgtrri- 
piui că ua orzs treboje sa fie 
structura: pe Laie crârottîaa — k, 
sol — în raport cu ra centra t»- 
taL Zonek de tocnrt « tecseyErx 
o insulă de venâezți raței Mî ai! 
central adrâ^tranv. cahural g 
ccemtăal ai orașul^ care-i ti 

specricu_ person

__r______ ___ . adu-
viitorului nu se opresc 

însă aid. Fantezia Iot — realita
tea de mîine — se asociază cău
tărilor neîntrerupte și nu mai pu
țin fecunde ale fizideiiilor, biolo
gilor sau ale climatologilor. Și im 
este — poate — chiar etit de în
depărtată ziua czr.d se vi trece la 
creare3 celui msi pjîr-ril reținu 
sonor artificial âiodin so rr<4o | 
rea orașelor de zzriațiile rseieo'Z- i 
logice bruște fi crearea eaxi ■£- 
crodima* care să me:r terii n

Dr AD. I SOUffilE

I

marcante personalități de pesto 
hotare, de elanul creator al po
porului nostru din anii de după 
23 August, iar Petru Vintilă va 
fi prezent în librării cu o carte 
intitulată sugestiv „Orașe fără ar
hivă". Aceste cărți vor apare în 
colecția „Patria noastră".

Din literatura pentru tineret, a- 
mintim romanul lui Nicuță Tanase 
„Plec la facultate", în care se dez
bat o serie de probleme de o mare 
actualitate pentru viața tineretului, 
„Nașterea cîntecului" de Mihai 
Novicov, romanul tînărului scrii
tor clujean Pavel Aioanei, intitu
lat „Poveste citadină" inspirat 
din viața tineretului nostru, pre
cum și volumul de nuvele al scrii
toarei Lucia Demetrius intitulat 
„Făgăduielile",

— Ce noutăți, privind poezia, 
sînt în curs de apariție ?

— Să începem cu volumele de 
versuri „Etape" de Aurel Rău și 
..Cariatide" de Ion Gheorghe. E- 
fortul creator al oamenilor de pe 
marile șantiere ca și din uzine fac 
obiectul unui însuflețit elogiu pe 
care acești doi poeți îl închină 
constructorilor socialismului. Pe 
aceeași linie tematică se înscriu și 
volumele de versuri „Frumusețe 
continuă" de Violeta Zamfireseu 
și „Lumina de dragoste" de Ion 
Crînguleanu.

— Ce a pregătit Editura pentru 
cititorii săi cei mici ?

— Cunoscut copiilor prin cărțile 
anterioare, Radu Tudoran le dedi
că celor de vîrstă pionierească 
noul său roman ,,O lume întreagă". 
Costache Anton va apare cu al 
doilea volum al romanului „Seri 
albastre". Copiii vor citi, de ase- 
merae. si versuri noi în volumele 
,.Inelul lui Saturn" de Mihu Dra- 
fomir și ..Strada mică" de Ion 
Rahoveanu. Pentru cei mai mici, 
vor apare „în luptă cu vrăjitoa
rele" de H. Panaiteseu, „Puiul de 
veveriță" de L Vlașin, „Cu fabu
la la drum* de Sivetidis și altele.

NICOLAE ADAM

Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea efectuează cercetări 
în domeniul creării de noi so
iuri de mare productivitate, 
face ameliorări de soiuri, reali
zează sămînță de elită etc. Tot 
aici în urma experimentării 
culturilor în condiții de irigare 
și în uscat, inginerii Institutu
lui recomandă măsurile agro
tehnice ce trebuie aplicate. 
In fotografie: In cîmpul de se
lecție a lucernei ing. Kellner 
Eric și tehniciană Rizea Elena 
făcînd polenizarea artificială a 

plantelor

Foto : AGERPRES

Bond dimineața, Dunăre

La masa

Arta corului
din Domnești

Uua cete vecii tom ații
ucusc iei fcl tari, coral rAn:- 

mșXl rtocoui Cartea de Argeș, 
mpresjsae«zâ prm pertecU oeo- 

prm î£2a?xi nrrel artistic al tatsr-

Ajw ta fasa tiaaU a nenumă
rate cotxrirwri. de două ori lau
reat. ia 1369 si 1964, faima corului 
cunoscut in întreaga țară prin in- 
regis^ărCe făcute la radio, a tre
cut dincolo de hotare. Despre nota 
profund populară a interpretărilor 
sate ea scris publicațiile de spe- 
Ciciliate din țară și din străinăta
te. Vocile celor 215 membri ai 
corului impresionează prin timbrul 
curăț, prin deosebita muzicalitate 
a membrilor. încercarea făcută aici 
de a armoniza vocea cu un vechi

strument popular, budumul, a 
s’.inut curiozitatea specialiștilor 
străini care s-au deplasat la fata 
locului pentru a vedea corul „la 
lacra**.

O echipă de folcloriști elvețieni 
condusă de cunoscutul profesor 
Marcel Cellior a înregistrat aceas
tă reușită scriind și un studiu în 
care se ocupă pe larg de intere
santa concepție care a stat la baza 
acestei încercări încununată de 
succes. Un alt articol a fost pu
blicat într-o revistă de specialita
te iugoslavă subliniindu-se îndrăz
neala coriștilor din Domnești de a 
..ansambla glasul omului cu buciu
mul care scoate sunete de o melo- 
diozitate unică, cu tulnicul și cu 
o formație de fluierași".

N. A.

i lpar«il pentru

numurdi muncii

In atelierele întreprin
derii „Metallwaren-Fa- 
brikation" din Erfurt s-a 
construit după experien
țe de aproape doi ani un 
aparat pentru numărat 
electromecanic. Acest a- 
parat poate număra — 
în funcție de mărimea 
monezilor —- 250 pînă 
la 300 monezi pe minut.

O placă de transport 
se rotește apucă 

și le aruncă
care 
monezile 
într-o cutie unde 9înt 
strînse. în același timp 
un aparat de numărat 
care însoțește monezile 
le numără cil precizie.

I N E M A T O G R A F
Festival (orele: 9; 11; 13; 15)- 

17; 19; 21), Floreasca (orele: 16; 
18,15; 20,30), Miorița (orele : 9; 
11; 13). „COMOARA DIN INSU
LA DE ARGINT" rulează la Bucu
rești (orele : 9,15; 11,30; 28,45; 
zo), Ezcelsior (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), gră
dina Doina (orele 20,15). „PO
PASUL" rulează la Victoria (orele: 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Miorița (orele; 16; 18,15;
20.30) . ^ASASINUL DIN CARTEA 
DE TELEFON- rulează Ia Central 
(orele: 10: i2ț 14; 16; 18; 20), 
Popular (orele: 10.30; 15; 17; 19; 
ai). «COMISARUL- rulează la Lu
mina (orele 9,-11,15; 13,30; 15^5; 
iS; 20^0}, Giulești (orele: 9; u; 
13,30; 15.45; 18: 10,15), Grivița 
(orăe 10:12.15; 16: 18, iș; 20,30). 
„D-ALE CARNAVALULUI' ru
lează la Union (orele 16; 18,25;

E

Săptămina viitoare pe ecrane
„Două duminici"

20,30). „LUMEA COMICA A LUI 
HAROLD LLOYD" rulează la Cul
tural (orele: 15; 17; 19; 21), Dru
mul Sării (orele: 16; 18; 20) „FE
RIGA DE AUR' rulează la în
frățirea între popoare (orele: xo; 
16; 18,15; 20,30) „KOZARA"
rulează la Bucegi (orele: 10;

15,30; 18); Ferentari
15,30; 18,20; 20,3d).

_ JLONEÎ" rulează la Da
cia: (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Cosmos (orele: 16; 18; 20). 
„CEI PATRU CĂLUGĂRI" rulează 
laBuzești (orele: 15; 17,13; 19,30). 
„ÎNDRĂGOSTITUL" rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15). ^CLU
BUL CAVALERILOR" rulează la 
Flacăra (orele 16,30; 18,30, 20,30), 
„DOMNIȘOARA... BARBA ALBA
STRA* rulează la Vitan (orele : 
16; 18; 20). „FRAȚII CORSI-
CAN1* cinemascop rulează la 
Moaca (orele: 14,30; 16,45; 19* 
21,15), Progresul (orele: 14,45» 
1645; 19: 21,15); «AVENTURILE 
UNUI TÎNAR* — cinemascop 
rulează la Cringași (orele: 15; 
18; 21) Colentina (orele: 14; 17; 
20) „CEI TREI MUȘCHETARI' 
cinemascop rulează Ia Arta (orele. 
V; >9’30)’ VoiS* f°reie: 101

13,30) „LUMEA MARE A CELOR 
M1C1“ — rulează la Doina (orele: 

. 11,30; 14,30; 16,30 18,30; 20,30).
„SLUJNICA" rulează la Volga 
(orele: 16,30; 18,30; 20,30) Raho
va (orele: 16: 18,15) „ALO, 
AȚI GREȘIT NUMĂRUL"! ru
lează la Moșilor (orele 16; 
18; 20,15). „FATA DIN CA
SA ROȘIE" rulează Ia Viitorul 
(orele; 16; 18,15; ^,30). „SE- 
HERAZADA" cinemascop rulează 
la Modern (orele: 10,15; 12,30; 
15; i7»3o; 20).

Televiziune
DUMINICA 20 IULIE

8.50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9 00 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar : Elefănțe- 
lul curios. 10.30 Rețeta gospodinei. 
11.00 Emisunea pentru sate. 19.00 
Jurnalul televiziunii. 19.10 Filmul 
documentar ,,Flăcări nestinse". 
19,30 Filmul „Mesajul". 19,50 Co
mici vestiți ai 
gini din opere 
la Sofia. 21.30 
In încheiere : 
Sport. Buletin

©cranului; 21.00 Pa- 
— Transmisiune de 
Muzică distractivă. 
Buletin de știri.

meteorologic.

LEIDOSCOP de lucru
(um s-d obținut

diametrul eract

dl MClCi Vega

a lost ex- 
nou apa-

.'IdȘllld Utlllru

topirea zăpezii

Pe genericul filmului întâl
nim nume cunoscute: V. Ko- 
rețki, A. Smirnov, T. Panko-

I

In Australia 
perimentat un 
rataj astronomic denumii 
interierometru. El se 
compune din două o- 
glinzi care colectează 
separat lumina venită de 
la o stea și care unește 
ipol fasciculele luminoa
se obținute în focarul 
unui singur telescop. Cu 
ajutorul acestei instalații 
s-a obținut diametrul 
exact al stelei Vega — 
4 300 000 km — de 3,5 ori 
cît diametrul Soarelui.

Firma engleză „Whet- 
toc" importă din S.U.A. 
mașini pentru topirea 
zăpezii.

Capacitatea metodelor 
staționare, cit și a celor 
mobile, este de 20, 40 și 
75 t/oră. Mașinile sînt 
prevăzute cu injectoare 
cu păcură pentru încăl
zirea apei, care inundă 
zăpada strinsă în buncă
rul principal al mașinii- 
Apa rezultată din topi
rea zăpezii este evacuată 
în sistemul de canalizare 
al străzilor.

Mașini similare de di
mensiuni mai mici pot 
topi pînă la 2 500 picioa
re cubice de zăpadă.

Am ascultat zilele trecu
te concertul Orchestrei Cine
matografiei care a prezentat 
una din ultimele lucrări sim
fonice ale compozitorului Au
rel Stroe — piesa „Arcade**, ce 
ni s-a părut o interesantă 
meditație muzicală, cu un co
lorit orchestral de maximă 
sugestivitate.

— V-a plăcut tălmăcirea din 
sala de concert? — l-am între
bat pe compozitor.

— A constituit pentru mine 
nu numai o foarte interesan
tă verificare a concepției or
chestrale ci și o verificare să 
zic așa „psihologică" 
publicului spectator.

— Ce ați scris după 
de ?"

— Muzica de scenă 
spectacolul Teatrului — 
Nottara" cuprinzînd două din-

asupra

,jArca-

pentru 
„C. I.

Compozitorul

zat, pe baza scenariului 
Anatoli Grebnev în regia lui 
Vladimir Sredel, producția în 
culori „Două duminici

„Năzdrăvăniile lui Koja" 
(„Kazah film") se adresează 
spectatorilor de toate vîrstele.

Scenariul aparține scriitori
lor B. Sokpakbaev și N. Ze-

branski, iar regia lui A. Kor- 
sakbaev.

în distribuție întîlnim și pe 
K. Kojabekov, interpret în 
filmul „Pescarii din Arai".

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
(

superioritatea față de ceilalți 
ucenici era desigur simțul 
Ilui pentru culoare, stăpînit 
din copilărie și pe care-l păs
trează, după ce l-a ridicat la 

Inoi la cel mai înalt nivel, pînă 
la moarte. Ca peisagist, nu 
„pământurile" din scenele re- 

« ligioase îi justifică însă admi- 
■ rația noastră.

Cu acad. G. OPRESCU
re

Astăzi, cititorii noștri au 
posibilitatea să urmărească — 
in cadrul convorbirii «ăp- 
tăminale destinată tinerilor 
pasionați ai artei plastice — 
modul cum a evoluat peisajul 
in creația titanilor genului 
respectiv în creația roma
nească. Mai intti, marele Gri
gorescu.

— Pentru mai ușoara ur
mărire a evoluției artistice 
îmi propun să împletesc 
siderațiile cu elemente 
grafice ale " 
numiți.

Grigorescu 
iși făcuse de

artiștilor

con- 
bio- 
sus-

știmdupă cum , 
foarte tinăr de

butul ca pictor însă pe teme 
religioase. încă pe cînd stu
dia cu Cladek el se remarca
se prin felul ingenios prin 
care zugrăvea „păminturile". 
adică partea de natură, în 
care era „plasată* o scenă re
ligioasă. Ceea ce îi constituia

Ajuns la Paris cu ajutorul 
lui Kogălniceanu șl intrat l-a 
școala de arte frumoase, după 
un an și jumătate — silit fiind 
de programul școlii Să studie
ze «copacul» și auzind de 
prestigiul pictorilor care se 
stabiliseră în pădurea de la 
Fontainebleau, in satul Bar- 
bizon — merge acolo, vara, ca 
să-și îndeplinească obligațiile 
de elev. Rezultatul a fost 
insa că, odată ajuns în con
tact cu natura, și sub aminti
rea disciplinei severe dar 
inutile care domnea în școală, 
a metodei de lucru care nu 
putea duce decît la un acade
mism banal, el rămâne la 
Barbizon și, de aici încolo, va 
fi un pictor liber. Ce-l atrage 
și reține în mijlocul pădurii 
seculare este nu numai natu
ra dar și oamenii. Trăiau aco
lo țărani și țărance altfel îm- 
brăcați, dar din punctul de 
vedere uman exact, ca cei pe 
care-i părăsise în țara lui. 
avînd aceleași gînduri și ace
leași obiceiuri, poate mai bo 
gați decît cei din țară, dar 

, nu altfel decît aceștia. An de 
an, el îi studiază și îi pictea
ză, în mediul în care-i văzu
se. alături de scenele din na
tură pe care le pictează îm-

i

R.P.R.la Tohani Muzeul de artă al Academiei 
colecția G. OPRESCU

DUMITRU GHEAȚA — Peisaj 
ulei pe carton

/IM SIROt
tre tragediile ciclului teban — 
„Oedip rege" și „Oedip la Co- 
lonas".

Intenționez ca pornind de la 
această muzică, să „decantez" 
o piesă orchestrală pe care s-o 
intitulez „Contraste".

— Cum întâmpinați marea 
sărbătoare a Eliberării ?

— închinîndu-i o nouă lu
crare simfonică intitulată „La
ude".

— Acestea vor continua Ar
cadele ?

— Ca idee, da.
„Laudele" — vor să fie un 

imn festiv închinat forței con
structive a oamenilor, elanului 
constructiv al poporului nos
tru în făurirea unei lumi noi.

— Vor continua, desigur, și 
cunoscutele dv. preocupări 
muzicologice...

— în prezent scriu mai pu
țină muzicologie dar mă ocup 
de o serie de studii alături de 
o serie de cercetători ce acti
vează in cadrul unora din ca
tedrele Facultății de matema
tică a Universității — între
prinse pentru prima oară în 
țara noastră — legate de pro
blemele pe care le ridică for
malizarea unor procedee de 
tehnică muzicală.

IOSIF SAVA

preună cu figurile ce-l atrag. 
Aici peisajul este absolut au
tentic, ales, cînd pentru im
presia tragică pe care o face 
asupra privitorului (și pentru 
aceasta pictează stînci sau 
părți dramatice din imensa 
pădure), când idilic, voios, 
binevoitor, primitor. Din a- 
ceastă epocă, ce durează pînă 
la întoarcerea sa în țară pen
tru a se stabili definitiv (Gri
gorescu a făcut chiar înainte 
de aceasta mai multe călătorii 
în țară), aproape tot ce pic-

destul de des în Franța, în 
căutarea motivelor.

Plaiurile noastre din Praho
va, cu vederile de la Posada, 
dar foarte adesea cele din 
Mușcel, constituie un grup de 
peisaje din epoca de maturi
tate a artistului. Un alt grup 
mare și tot atît de celebru îl 
constituie marea și vederile 
din orașele nu departe de 
marginea oceanului și al Ca
nalului Mînecii, din Bretania 
franceză. între aceste peisaje 
se vor găsi totdeauna — ori-

PEISAJ
W» iji

tează se poate considera prin
tre cele mai bune opere ale 
sale. Unele sînt peisaje pure, 
redate însă cu toată atenția 
și minuțiozitatea de care se 
bucura geniul artistului, al
tele sînt decorul unei scene

Rînd pe rînd, Grigorescu 
pictează țigani cu corturile, ori 
țărani mușceleni, ori 
din Cîmpulung, ori 
unde se găsește adesea 
din an în an, viața lui 
trece în

vederi
Rucăr 
și așa. 
te pe- 

călătorii tn țară și

inerțieartă și în starea de 
organelor aficiale 
cultura noastră, se formase la 
București o societate de ama
tori de artă, cei mai mulți 
trecuți prin Occident, prin Pa
ris îndeosebi — „Amicii 
bellelor arte". în anul acela 
ei doresc să organizeze o ex
poziție în București cu cele 
mai însemnate opere care 
s-ar găsi prin colecțiile parti
culare dar care urma să cu
prindă totodată cele mai bune 
lucrări ale artiștilor români.

av>

Andreescu

de vedere 
lui Grigo- 

cele mai

care ar fi punctul 
al criticului operei 
rescu — unele din 
bune tablouri cu care se mân
drește pictura noastră națio
nală.

Mai tînăr ca Grigorescu, 
Andreescu se pare că s-a în
dreptat spre marea artă sem
nificativă a peisajului sub 
influența precedesorului său, 
pe care-l admira cu pasiune.

în 1873, in dezinteresarea 
absolută a guvernului pentru

o
față de

Așa se face că Grigorescu este 
invitat să expună cam 140 de 
lucrări. Ele stîrnesc o vîlvă 
atît de mare în opinia publică 
românească, încât ea nu se 
putea să nu ajungă pînă la 
Andreescu care, în adevăr va 
vizita expoziția și va declara 
mai tîrziu că ei îi datorește 
hotărîrea de a se dedica pic
turii și va înceta să 
de profesoratul de 
liceu.

Debuturile sale ca

se ocupe 
desen la

mânuitor

al pensulei sînt dificile însă 
perseverente, pline de o ar
doare deosebită. Ceea ce ca
racterizează pe Grigorescu 
era un dar înăscut, extraordi
nar. Un asemenea dar nu ne 
apare în primele lucrări ale 
lui Andreescu. La el ce ne 
impresionează este dorința 
dîrză de a se forma, răbdarea, 
atitudinea cinstită în fața 
greutăților vieții și ale artei. 
Și astfel curînd, el trece de la 
peisaje fără mult farmec ' 
(cum este unul din tinere
țea lui ce se găsește în 
colecția mea de tablouri), 
la lucrări din ce în ce 
mai aerate, mai spontane, 
mai desăvîrșite, la o stăpînire 
a coloritului egală cu cea a 
lui Grigorescu, la un fel pro
priu de a picta peisajele (căci 
însușirea lui de căpetenie este 
de peisagist). Merită citate 
mai întîi peisajele în care-și 
plasează grupuri de țărani sau 
cele pe care alteori le pictează 
în împrejurimile ~ 
încetul cu încetul 
sale de expresie se 
gustul său capătă 
neală cum este cea 
zidă la strălucitoarea lui vi
ziune plină de lumină din 
„Cumpăna satului* sau toate 
acele peisaje din ultima parte 
a vieții sale: solidul „Studiu 
de stejar", marea compoziție 
„La arat", fantasticul „Peisaj 
cu mesteacăni*, „Merii înflo
riți" dar mai ales „Satul Bar- 
bizon sub zăpadă", pe care-l

Buzăului, 
mijloacele 
rafinează, 
o îndrăz- 
care pre-
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Cele 36 de gospodării co
lective din raionul Sfîntu 
Gheorghe dețin peste 21 000 de 
hectare de pajiști naturale. Fî- 
nețele au aici o pondere în
semnată în asigurarea hranei 
animalelor, proprietate ob
ștească, al căror număr este în 
continuă creștere. Pentru a ve
dea în ce măsură este valori
ficată această bogăție natura
lă în hrana animalelor, am 
întreprins recent un raid prin 
unele gospodării colective din 
raion. Firește, ne-am interesat 
îndeaproape și de contribuția 
tinerilor colectiviști la lucră
rile ce se desfășoară acum 
pentru recoltarea și depozita
rea fînurilor în bune condiții. 
Din cele constatate pe teren 
relatăm cîteva fapte mai sem
nificative.

Mai întîi, am făcut un po
pas la gospodăria colectivă din 
Bățanii Mari. Aici, recoltatul 
finului de pe cele 1171 de 
hectare cu finețe a început în 
iunie, cînd florile din pajiște 
îmboboceau. Cosașii au intrat 
întîi pe porțiunile mai de șes, 
care sînt mai mult expuse la 
soare, continuîndu-și, fără în
trerupere, lucrul către fînețele 
de „vîrf“ și din poienele a- 
dumbrite. în felul acesta s-a 
asigurat o uniformitate a cali
tății fînurilor, evitîndu-se pier
derea de unități nutritive. 
Pentru urgentarea uscării, iar
ba a fost întinsă, în pale sub
țiri, pe suporți de lemn, așe
zați în poienele mai însorite. 
Inițial era planificat ca să se 
recolteze cîte 60 de hectare pe 
zi. în unele zile însă suprafața 
recoltată a fost aproape du
blă. Aceasta se datorește în 
bună măsură acțiunilor iniția
te de organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. Din fiecare 
brigadă de cîmp, la recoman
darea organizației U.T.M., au 
fost repartizați la cosit cîte 
25—30 de tineri.

Echipe formate din fete au 
fost repartizate, pe pajiști, în 
funcție de numărul de cosași 
pentru ca strînsul finului să 
se efectueze în ritm cu cositul. 
Tinerii conductori de atelaje — 
58 la număr — au fost repar
tizați în funcție de depărtarea 
punctelor de lucru, în așa fel 
incit transportul finului să se 
facă cu maximum de operati
vitate, indiferent de distanță. 
Întrecerea socialistă dintre 
echipe a avut un obiectiv pre
cis: cit mai mari suprafețe co
site într-o zi. Cei 50 de tineri 
din echipele conduse de Ștefan 
Balog și Alexandru Benedek 
s-au situat în frunte. Fzecare a 
reușit să cosească, cîte 50—60 
de ari pe zi, în loc de 35 cit 
era planificat. Alexandru Mi-

hai, secretarul comitetului 
U.T.M. din gospodărie, ne-a 
vorbit despre o inițiativă a ti
nerilor din aceste echipe. Ei 
și-au luat hrană pe mai multe 
zile și au rămas în timpul 
nopților de vară în corturi. 
Astfel, ei au putut să folo
sească întreaga zi-lumină. Ca 
urmare a unor asemenea ac
țiuni, recoltatul celor 1171 de 
hectare s-a terminat cu 6 zile 
mai devreme. Peste 2100 de 
tone de fînuri se află acum de
pozitate în șire mari.

Recoltatul a fost terminat și

RAIDUL NOSTRU
IN RAIONUL

SF. GHEORGHE

Za gospodăriile colective Bod, 
Araci, Aita Mare și se apropie 
de sfîrșit la G.A.C. Belin, Bră
duț, Feldioara.

La Baraolt, conform grafi
cului afișat la sediul gospodă
riei colective, recoltatul celor 
1119 hectare cu finețe trebuia 
să dureze 37 de zile. A fost 
terminat însă pînă la 21 iulie. 
Acest succes se datorește 
și faptului că cei 300 de tineri 
au fost mobilizați zilnic la co
situl, strînsul, transportul și 
depozitatul finului. Acum, 300 
de vagoane de nutrețuri se află 
la adăpost.

Nu peste tot însă viteza zil
nică de lucru este satisfăcă
toare. Iată o scurtă compara
ție între diferite gospodării 
colective, cu aceleași posibili
tăți, făcută pe două zile de 
lucru. La Aita Seacă s-au re
coltat 188 de hectare, la Bră
duț 165, la Biborțeni 52, la 
Purcăreni 75, la Arcuș 5, la 
Bixad 2 hectare. „Distanțele" 
sînt evidente. La Bixad și 
Arcuș, bunăoară, la strînsul 
finului a fost repartizat un 
număr prea mare de oameni 
in raport cu cel al cosașilor. 
La 30 de cosași — reveneau

120—130 de „strîngători". 
cest defectuos sistem de orga
nizare a muncii duce la iro
sirea forțelor, la pierderi. Pe 
unele suprafețe floarea finu
lui a început să se scuture. 
Pierderile la unități nutritive 
sînt de 60 la sută. Raportat 
la suprafața de 762 hectare 
cît are G.A.C. Bodoc, bună
oară, se pierd unități nutriti
ve echivalente cu hrănirea a 
80 de vite mari pe timp de 
20—30 de zile. în aceste gos
podării sînt mulți tineri care 
știu să mînuiască bine coase
le. Organizațiile U.T.M. trebuie 
să-i recomande consiliilor de 
conducere să intre în echipele 
de cosași pentru a fi sporit 
ritmul recoltării.

Dintr-o discuție pe care am 
avut-o cu tovarășul Mihai 
Ubornyi, prim-secretar al co
mitetului raional de partid 
Sfîntu Gheorghe, a reieșit că 
majoritatea organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. își aduc o 
contribuție valoroasă la ur
gentarea recoltării fînețelor și 
depozitării fînurilor. Este a- 
preciat faptul că, pe lingă 
participarea la lucru în fie
care zi, tinerii din raion au 
recoltat prin muncă patrioti
că peste 400 de Hectare. în a- 
celași timp ei au cosit iarba 
de pe marginea șanțurilor și a 
liniilor de cale ferată, care 
echivalează cu aproape 3 000 
de tone. S-a desprins însă și 
faptul că experiența buna a 
organizațiilor U.T31. frunta
șe trebuie larg răspîndită. La 
Biborțeni. Micfalău, Bixad, 
Arcuș, Purcăreni și în alte 
gospodării colective, organiza
țiile U.T.M. trebuie să-i mobi
lizeze mai activ la muncă pe 
tineri, să recomande mai 
mulți tineri la cosit și trans
porturi. Raionul Sfîntu Gheor
ghe este fruntaș pe regiunea 
Brașov la această lucrare. 
Este necesar insă ca toate for
țele să fie astfel folosite, incit 
în primele zile ale lunii au
gust toate cele aproape 60 000 
de tone de ftnuri planificate 
să fi puse la adăpost.

x A

R. P. Romine in JaponiaNumirea ambasadorului
La joacă, în parc

Foto : AGERPRES

Ca urmare a ridicării Lega
ției Republicii Populare Ro
mine din Japonia la rangul 
de Ambasadă, pcintr-un de
cret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne,

tovarășul Ion Obradovici a 
fost numit în calitate de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al ~ ........ .....
lare Romîne

Republicii Popu- 
în Japonia.

(Agerpres)
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Cu prilejul 
aniversări a 
naționale a poporului cuban, 
Manuel Yepe Menendez, am
basadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă. a rostit 6Îmbătă 
seara o cuvîntare la posturile 
noastre de televiziune.

★

Sîmbătă s-au desfășurat în 
Capitală lucrările consfătuirii 
tehnico-științifice a Oficiului 
de stat pentru invenții, la 
care au participat specialiști 
din ministere, institute de 
cercetări și din unele între
prinderi bucureștene.

Timp de 2 zile în sala clu
bului Uzinelor de utilaj greu 
Progresul din Brăila a avut 
loc o sesiune tehnico-științi- 
fică avînd ca temă: „Realiză
rile obținute în construcția 
de mașini și procedee tehno
logice noi" organizată în cin
stea celei de a 20-a 
a eliberării patriei, 
ne au luat parte 
tanți ai unor mari
deri constructoare de mașini 
din țară, precum și cadre di
dactice din învățămîntul su
perior. Au fost expuse nu
meroase comunicări științifice.

aniversări 
La sesiu- 
reprezen- 
întreprin-

(Agerpres)
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Sparlachiada republicană

Comitetului Cen- 
V. TULBURE —

*** — Plenara 
trai al U.T.M. ; 
Țării mele.
IN AJUTORUL

TULUI
— Tineretul și cul-

PROPAGAND1S-

M. GULIMAN 
tura.
ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCA

TIVE
— Discuție despre

| CORNEL MEDREA |

Echipele conduse de Filip Du
mitru și Bazavan Constantin, 
de la Șantierul naval Giurgiu 
lucrînd la montajul celui de-al 

I5-Iea ponton de acostare

Foto : AGERPRES

putem considera ca una din 
culmile artei noastre.

La sfîrșitul secolului al 
XIX-lea pictura romînească 
se ridicase atît de sus cu Gri- 
gorescu și Andreescu încît ea 
se poate compara cu școlile 
renumite din Apusul Europei, 
nu se mai poate teme de nici 
o concurență artistică, a altor 
școli.

Cel de-al treilea mare re
prezentant al peisajului în 
pictura romînească este Ște
fan Luchian. Activitatea lui 
începe ceva înaintea sfîrșitului 
secolului, într-o vreme cînd 
contribuția lui Grigorescu la 
arta noastră își pierduse ceva 
din însușirile extraordinare 
pe care le avusese în perioa
da lui de glorie. Multe din lu
crările sale de acum aparțin 
așa-numitei perioade albe 
cînd Grigorescu încetase de a 
se mai inspira de la natură, 
și cînd o buna parte din ope
re se bazau pe memorie și pe 
abilitatea miinii.

Luchian este un copil de 
oameni cu stare. In momentul 
în care descoperă atracția 
exercitată asupra sa de artă, 
începe să se instruiască în 
Școala de arte frumoase din 
București sub direcția lui 
Aman. între profesor și elev 
se naște o simpatie, bazată — 
bineînțeles — pe descoperirile 
și speranțele pe care Aman le 
pusese în elevul său. Există o 
corespondență azi la Bibliote
ca Academiei între cei doi, 
care face cinste atît elevului 
cit și profesorului. Din țară,

Startul at lefilor 
bucureșteni

Astăzi vă prezentăm finaliș- 
tii bucureșteni ai spartachia
dei din întrecerile atletice care 
au început ieri dimineață. în 
prima parte, pentatlonul fe
minin s-au întrecut cele mai 
bune sportive ale țării. După 
desfășurarea primelor trei 
„manșe" conduce Maria Pân
dele urmată de Maria Iliuța- 
Budan. Pe locurile următoare 
Aurelia Sîrbu și Ecaterina Po_ 
toroacă. Din lupta primelor 
două atlete pentru victorie, re
cordul republican al probei 
poate fi întrecut.

întrecerile de după-amiază 
s-au terminat cu cîteva sur
prize. Astfel, tînărul Constan
tin Bloțiu a reușit la 1 500 m 
să întreacă atleți consacrați 
ai acestei probe: Mihali și Be- 
regsaszi. La 100 metri plat A. 
Tudorașcu cu un start slab, a 
fost întrecut de I. Popescu.

Un timp bun a reușit V. Ră- 
țoi la 400 m garduri: 53,8 sec.

Finala cursei de 400 m plat 
a revenit lui I. Osoianu, după 
o luptă strînsă pe ultima sută 
de metri cu I. Nae. Aurel Rai- 
ca a cîștigat cu 16,03 arunca
rea greutății, iar Niculina 
Barbu a reușit 41,39 m la disc. 
Concurînd tot timpul pe ploaie, 
Virginia Culinaru a cîștigat 
săritura în lungime cu 5,67 m.

In proba de 10 000 metri s-au 
înregistrat rezultate mai slabe.

De altfel, ne-am fi așteptat 
ca în această dispută să ur
mărim tineri care au început 
activitatea atletică în cadrul 
Spartachiadei republicane, și 
s-au afirmat în etapele prece
dente ale competiției. Aceasta 
însă nu a fost posibil deoarece 
la toate probele au ieșit în 
evidență atleți consacrați între 
care s-au disputat și finalele. 
Ar fi fost mult mai util dacă 
s-ar fi urmărit promovarea a- 
cestor elemente noi prin or
ganizarea de serii și clasa
mente separate pentru înce
pători.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

P E S
9 Sîmbătă 

nurile clubului 
Progresul din 
s-au disputat 
meciuri ale finalei „Cu
pei Galeau la tenis 
(grupa a 3-a) care opu
ne echipei R. P. Romî
ne formația U.R.S.S. 
După primele două 
partide scorul este de

c u
pe tere- 

sportiv 
Capitală 
primele

Cursa de 10 000 m plat
Foto : EMIL COJOCARU

R T
favoarea jucă-2—o în , 

torilor sovietici. Parti
da de dublu nu

desfășura din 
cauza ploii, fiind amî- 
nată pentru astăzi di
mineață de la ora 9,30.

putut
s-a

9 Astăzt, cu începe
re de la ora 9,30 pe 
Stadionul -„Dinamo"

din Capitală, se dispu
tă între echipele Rul
mentul Bîrlad și Rapid 
Ploiești, ultimul meci 
de baraj pentru califi
carea în categoria C la 
fotbal.

• în sala sporturilor 
din Constanța a în
ceput sîmbătă turneul 
internațional de floretă 
la care participă echi-

pele feminine ale Ita
liei, Franței, R. P. Un
gare și R. P. Romîne 
(două formații). Echipa 
primă a țării noastre a 
repurtat doua victorii 
în fața formațiilor 
Italiei și R. P. Romîne

O(echipa secundă), 
impresie deosebită 
lăsat Maria Vicol 
Olga Orban.

fi

(Agerpres)

M. POPESCU
timpul liber ; I. CORLACTU — File 
din activitatea noastră ; E. VLASA 
— Animatori culturali ai satelor ; 
S. VOINESCU — Spartachiada — 
pasionantă întrecere.
PROBLEMELE DE PRODUCȚIE ÎN 

ATENȚIA ORGANIZAȚIILOR 
U.T.M.

D. IOANA — Marea forță a în
trecerii ; C. ANDREESCU — De
servire ireproșabilă, atitudine ci
vilizată ; P. LUNGU — Tinerii de 
la gurile de exploatări forestiere j 
M. BIRK — Prezenți în viața gos
podăriei.

JURNAL DE VACANȚĂ
M. TERNER — Clubul elevilor • 
V. CASTER — Din agenda vacan
ței ; I. VLAD — Cu pionierii, la 
drum.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

Ceremonialul pionieresc în

Academia Republicii Popu
lare Romîne, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Republica Populară Romînă 
anunță cu profundă durere că 
în ziua de 25 iulie 1964 a în
cetat din viață sculptorul Cor
nel Medrea.

Cornel Medrea s-a născut 
la 9 martie 1888, în comuna 
Miercurea, raionul Sebeș, re
giunea Hunedoara. A urmat 
liceul la Alba Iulia, iar între 
1905—1912 a studiat la Școala 
de arte decorative din Buda
pesta, desăvîrșindu-și apoi cu
noștințele în alte centre cul- 
tural-artistice europene.

Din anul 1914 expune în 
cadrul „Tinerimii artistice", 
al asociației „Arta romînă", 
printre ai cărei membri fon
datori se numără, al saloane
lor oficiale, fiind prezent în 
întreaga mișcare artistică din 
țară.

în 1933, urmîndu-i lui Dimi- 
trie Paciurea, este numit pro
fesor de sculptură la Acade
mia de arte frumoase din 
București — astăzi Institutul 
de arte plastice „N. Grigores
cu’.

Opera lui Cornel Medrea 
se înscrie dintru început pe 
marea linie a artei noastre 
realiste. O viziune amplă, ge
neroasă, se îmbină în toate 
lucrările sale cu o mare forță 
expresivă, cu un excepțional 
simț al formelor plastice. încă 
în epoca dintre cele două 
războaie mondiale lucrări ca 
„Refugiata", relieful înfăți- 
șînd Legenda lui Dragoș Vo
dă, bustul monumental al lui 
Barbu Delavrancea, monu
mentul lui Avram Iancu, cel 
al luptătorului ardelean Vasi
le Lucaci, au reprezentat mo
mente de seamă în dezvolta
rea sculpturii noastre.

După eliberarea țării, Cor
nel Medrea trăiește o perioa
dă de mare avînt al creației 
sale. In toate genurile sculp
turii el făurește — semn al a- 
deziunii

noi ale patriei noastre socia
liste — noi opere de valoare, 
printre care portrete de o 
mare putere de caracterizare, 
reliefuri, monumente ca ace
la închinat răscoalelor țără
nești din 1907, ridicat la Bu
zău, lucrări pline de optimism, 
cum sînt ‘sculpturile ce .împo
dobesc litoralul.

însuflețit de dorința de a 
contribui cît mai activ la ope
ra de culturalizare a maselor, 
Cornel Medrea a oferit statu
lui în anii regimului democrat- 
popular o mare parte a ope
relor sale, în vederea creării 
Muzeului „C. Medrea" — in
stituție de artă a Sfatului 
popular al Capitalei.

Activitatea creatoare a ar
tistului s-a împletit cu înde
lungata șî strălucita activitate 
a pedagogului; generații de 
artiști au învățat de la Cornel 
Medrea tainele măiestriei ar
tistice, lecția de realism și de 
patriotism cald al artei sale, 
purtînd mai departe idealul 
său de înaltă răspundere față 
de artă și de poporul căruia îi 
aparține.

Lucrările sale au reprezen
tat cu cinste arta noastră pes
te hotare, în numeroase expo
ziții — la Paris. New York, 
Barcelona, Moscova, Bratisla
va. Praga, Berlin, Atena, Cai
ro, Dresda și în alte mari cen
tre de cultură.

Pentru vasta și remarcabila 
sa operă artistică, pentru me
ritele sale deosebite în dez
voltarea culturii noastre na
ționale, Cornel Medrea a fost 
ales membru corespondent al 
Academiei R.P.R., distins
titlurile de Artist al Poporu
lui și Profesor 
R.P.R., decernîndu-i-se totoda
tă Premiul de Stat și Ordinul 
Muncii clasa I.

încetarea din viață a artis
tului poporului Cornel Medrea 
este o pierdere grea pentru 
arta noastră. Marile lui crea
ții, nobila și neobosita lui ac
tivitate de artist și cetățean 
se înscriu în cartea de aur a 
artei și culturii romînești.

CU

depline la realitățile

Emerit al

Academia Republicii Populare Romine 
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 

Uniunea Artiștilor Plastici

*** _ _
tabără.

DIN SCRISORILE SOSITE LA 
REDACȚIE

VĂ RECOMANDĂM SĂ CITIȚI: 
*** — „Facerea Iumii^
*** —• „Vara oltenilor9,;

* ★

defunctului se află 
Uniunea Artiștilor

Corpul 
depus la 
Plastici — Calea Victoriei nr. 
155. Accesul publicului este 
permis luni 27 iulie între ore-

le 17—21 și marți 28 iulie în
tre orele 9—12.

Mitingul de doliu va avea 
loc marți 28 iulie la ora 12.

înhumarea se va face la ci
mitirul Bellu.

URMĂRI DIN PAG. I
Călătorie

în împărăția
stalactitelor

început deja lucrările de amena
jare turistică. în ziua de 12 iulie 
1964, inginerul Bagameri, împreu
nă cu cercetătorii Daniel Coman 
și Teodor Rusu de la Institutul de 
speologie — „Emil Racoviță", au 
făcut măsurători pentru instalarea 
scărilor de fier și a unei porți la 
etajul I.

Ghinculov se mîndresc astăzi cu 
descoperirea, în 1954 a Peșterii cu 
Apă din Valea Leșului, pe care o 
intitulaseră inițial „Peștera cu 
Plută", deoarece ca să pătrundă 
înăuntru au trebuit să-și facă o 
plută din lemne. Ajunși în inte
rior, au vîslit pe cel mai lung lac 
subteran din țara noastră, de 110 
m, cu o adincime de 3—4 m. La 
întoarcere au predat Institutului 
de speologie Racoviță" o boga
tă colecție, formată din crustacee 
și insecte de peșteră.

Amintirea cea mai plăcută le 
este dată însă de descoperirea Peș
terii Vîntuliâ din Sunculuș — 
munții Pădurea Craiului. Din 1937 
pînă acum, în această peșteră au 
pătruns pe o distanță de peste 7 
km; pentru viitor rămîne numai 
să se rezolve și taina labirintului 
care încă mai dă de furcă cerce
tătorilor. La această peșteră au

Punctus terminus

Luchian va pleca apoi să-și 
perfecționeze învățătura la 
Miinchen — unde stă foarte 
puțin — și apoi la Paris. Este 
drumul pe care-l vor lua cei 
mai mulți artiști romîni ple
cați la învățătură.

Parisul pe care-l întîlnește 
Luchian e un centru de artă 
într-o spectaculoasă fierbere. 
Ne găsim după controversele 
în societatea culturală france
ză, iscate de impresionism, 
cînd noutățile aruncate în 
artă de acest curent, conside
rat ca oare cum învechit sînt 
înlocuite, tot așa de zgomotos 
de grupul postimpresionist.

Luchian nu are stofa unui 
simplu elev;.el este perfecțio
narea talentului său într-o 
direcție fertilă și originală. 
Operele de început ale lui 
Luchian se resimt totuși de o 
evidentă influență grigores- 
ciană. Au însă ceva care le 
deosebește formal de modele, 
la care se inspiră, un fel de 
grație juvenilă și un sens de
corativ în genul așa-numitei 
„artă nouă" cu prestigiu în 
acel timp la Paris.

Se întorsese în țară un tî- 
năr deplin format. Aici însă 
îl așteptau decepții și o mare 
nemulțumire. Un fel de tiran 
al artelor era atunci celebrul 
C. I. Stăncescu, înalt funcțio
nar la Ministerul învățămân
tului, de care depindea arta. 
Luchian își va găsi o seamă 
de prieteni nemulțumiți ca și 
el și doritori de ceva nou cu 
care va deschide o expoziție 
în 1895, într-o sală aflată visa-

vis de intrarea la Ateneu unde 
era instalată expoziția ofi
cială a Salonului de atunci. 
La ușa expoziției, Luchian 
pentru a-și exaspera rivalii, 
plantează chiar Un drapel 
roșu. în același timp el publi
că și un manifest care va fi 
amplu comentat de artiști. 
Manifestul, scris în franțu
zește, evident nu se adre
sa marelui public ci eli
tei. Această elită, printre care 
cîțiva colecționari și cîțiva 
artiști, se strînge în jurul lui 
Luchian care devine astfel un 
cap de școală. Așa se pun la 
noi bazele acelei perioade din 
arta romînească care va ca
racteriza arta dinaintea pri
mului război și dintre 
două războaie mondiale.

Expoziția și steagul roșu 
fac mare vîlvă, cum era na
tural, în București, Luchian 
profită și pregătește o altă 
expoziție pentru 1896 dar care 
nu se poate deschide fiind
că — probabil la intervenția 
lui Stăncescu — li se refuză 
orice sală în Ateneu. în aceas
tă expoziție cei doi artiști 
mai importanți trebuiau să 
fie, Luchian — care ar fi 
participat cu 16 tablouri (cea 
mai mare parte 

și Vermont, 
de tablouri, 
ceea ce se

cele

peisaje) 
cu vreo 
Indignați 
întîmpla,

70 
de
Luchian și prietenii lui fon
dează atunci societatea „Ilea
na", al cărei nume însemnea
ză o vădită schimbare de di
recție în arta timpului. Dar 
ecourile celor întîmplate In

București ajung pînă la artiș
tii și intelectualii care-și fă
ceau studiile ’ «—•- 
ca urmare se 
asociații al 
organizarea 
sub lozinca 
tied". Tinerimea 
ganizează de atunci începînd 
expoziții în fiecare an la 
care participă Luchian. Dar 
în același timp el se îm
bolnăvește (mai drept vor
bind vine bolnav de la Paris). 
Și pe de o parte boala, pe de 
alta socoteli nechibzuite fac ca 
el să sărăcească cu totul și să 
fie obligat să-și găsească locu
ință la mahala. De-acolo 
ne-au rămas o serie de peisaje 
celebre cu vederi și oameni din 
jurul lui, vederi și oameni din 
clasa celor săraci și obidiți, 
pictate cu deosebită sim
patie și înțelegere. Și cum din 
contactul cu Parisul îi rămă
sese o dragoste deosebită pen
tru anumite genuri de pictură, 
mai puțin obișnuite la noi, 
mare parte din aceste opere 
sînt executate în acuarelă și în 
pastel. Poate și pentru că re
cuzitele acestora erau mai 
ușor de purtat decît cele ale 
picturii în ulei; de către un 
om bolnav. în această direc
ție realizează el cîteva din 
cele mai frumoase opere ale 
sale. Dar boala avansa, el se 
mișca din ce în ce mai greu. 
Pentru ca să picteze, avînd 
prieteni la țară sau plă- 
cîndu-i anume regiuni — 
cum ar fi cea de la Mînăstirea 
Brebu •— •! își petrece în fie-

la Paris, unde, 
pun bazele unei 
cărei scop era 
unor expoziții 

,Tinerimea artis- 
artistică or-

care vară vacanțele acolo, de 
unde vine încărcat de opere 
din ce în ce mai frumoase.

Modelele vor fi de atunci 
încolo mai ales vederi din 
natură — în care cu ochiul 
lui extraordinar de sen
sibil analizează și deosebește 
cele mai delicate nuanțe, re- 
dindu-le apoi în pinzele sau 
pe cartoanele pe care picta in 
expresii artistice de o desăvâr
șită armonie, care întrec a- 
proape tot ce se făcuse în pic
tura romînească pînă atunci.

în cariera lui a pictat și 
portrete între care pe al său, 
cunoscutul „Un zugrav", apoi 
tipuri care îl interesau, cum 
era Nicolae Cobzaru, Alecu Fi- 
losofu și alții. (în realitate 
nici Cobzaru — cobzar, nici 
Alecu — filozof ci, oameni din 
anturajul lui — primul tăieto
rul lui de lemne).

Cum boala făcea progrese 
și el nu mai poate părăsi ca
mera, în această vreme pic
tează numai flori. Motivul a- 
cesta îl interesase de multă 
vreme, de aceea florile cu 
formele lor delicate, cu colo
ritul lor strălucitor constituie, 
poate, alături de peisaj, cea 
mai interesantă parte a crea
ției sale.

Se stinge în 1917, răpus de 
boala pe care o adusese cu el 
din Paris, aproape complet pa
ralizat. A fost una din cele mai 
grele pierderi pe care le-a su
ferit arta romînească. Din fe
ricire însă el insuflase colegi
lor săi și amatorilor de artă 
din acea vreme dragostea pen
tru un nou fel de artă în care

își vor găsi locul cîțiva dintre1 
cei mai buni pictori romîni 
din perioada dintre cele două 
războaie, perioadă la care ne 
vom referi în convorbirea ur
mătoare.

— Din cele prezentate pînă 
acum ați trecut în 
principalii peisagiști 
din secolul al XIX-lea, unii 
din ei continuîndu-și activita
tea creatoare și în începuturi
le secolului nostru. V-aș ruga 
să stabiliți cîteva considerații 
generale, de sinteză asupra pe
rioadei prezentate.

— Să încercăm. Peisajul 
nostru, timid și modest la în
ceputul secolului al XIX-lea, 
a trecut printr-o perioațLă în 
care pictori, nu destul de expe
rimentați, insistau asupra unui 
colorit sobru, cam întunecat, 
(așa cum a făcut chiar marele 
Grigorescu în epoca lui de la 
Barbizon). în contact însă cu 
lumina țării noastre ei își dau 
seama că acest colorit nu e cel 
real și treptat, treptat ei își lu
minează paleta (poate și la 
exemplul pe care-l dase în 
apus grupul impresionist) așa 
încît creația lor devine mai 
conformă împrejurărilor țării 
noastre, ia un caracter opti
mist, asemănător nu numai cu 
specificul geografic al țării dar 
și cu al poporului. în convor
birea viitoare vom putea ur
mări cum asemenea însușire 
fundamentală va caracteriza în 
continuare peisajul românesc, 
îmbogățindu-l însă cu noi in
terpretări și cu noi modalități 
picturale.

NICOLAE DRAGOȘ

în piatră, la distanță de 1.5 km 
de la intrarea în Peștera Vîntului 
sînt scrijelate aceste cuvinte: — 
Punctus terminus. Au forțat tre
ceri nemaipomenit de periculoase, 
s-au cățărat pe peretele de deasu
pra căruia se arunca un mare șu
voi de apă, au descoperit săli de 
o frumusețe unică (Galeria de Ni
covală)). în total au fost trecute 17 
prăpăstii și după 24 ore, timp de
pășit numai de cei mai în
cercați alpiniști subterani, au ieșit 
la suprafață.

Vor veni din nou în aceste 
locuri, vara sau iarna, cucerind 
alte sute de metri sub pămînt. Ac
tivitatea aceasta îi reconfortează; 
pentru ei cercetările subterane își 
au un farmec deosebit, în care pri
ceperea, spiritul de orientare și a- 
plicarea cunoștințelor științifice se 
încheagă într-un tot uimitor. An 
de an, rîndul pasionaților pentru 
cercetări subpămîntene se mărește.

tinerii și-au însușit experien
ța de a controla singuri ceea 
ce produc și de a remedia pe 
loc micile defecte".

Tovarășul D. Bucătaru: „în 
unele adunări generale U.T.M. 
— a explicat tov. C. Bucătaru — 
s-a dat cuvîntul acelor tineri 
care aveau realizările cele mai 
frumoase în privința calității. 
Stela Baloga, Berta Tanko și 
alți tineri au arătat ce înseam
nă respectarea disciplinei de 
producție, îndeplinirea întoc
mai a procesului tehnologic și 
a indicațiilor maistrului. în 
unele cazuri, în adunările 
U.T.M. au fost făcute propu
neri privind îmbunătățirea 
procesului tehnologic și înlo
cuirea unor dispozitive uzate. 
La filatură, în urma propune
rii tinerilor, s-au schimbat cu
relușele divizoare la 3 sorti
mente, fapt care a dus la spo
rirea simțitoare a calității".

în controlul muncii tinerilor 
sînt de un real folos raidurile 
posturilor utemiste de control*

„Posturile utemiste de conw 
trol — ne-a relatat tov. Pin-

revistă 
romîni

I
■
 în primăvara aceasta au participat 

la prima lor expediție strungarul 
Ludovic Csoldko și proiectantul

I
 Carol Banyai, tt ‘ ' 

cuți au colindat 
mr eurMifUftlo nr,
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Carol B any ai, turiști care anii tre- 
t aproape toată țara 

cu excursiile organizate de între
prindere. Alături de cei mai expe
rimentați ei vor fi aceia care vor 
depăși „punctele terminus" stabili
te de înaintași.

Cercetările pe care le efectuează 
tinerii alpiniști vin să se adauge 
eforturilor întreprinse pentru ca 
monumentele naturii să poată fi 
cunoscute de cît mai mulți vizita
tori.

Drum larg
inițiativelor

valoroase
nuiesc ca după fiecare expu
nere să treacă la demonstrații 
practice. Cînd arată din ce 
cauză provin defectele și cum 
apar ele în final, tovarășii in
gineri merg cu tinerii la secția 
de repansat unde se fac rema
nierile și de la caz la caz le 
explică cum ar fi putut fi evita
te pe parcursul procesului teh
nologic adică la mașina de ră
sucit fire sau la războiul de 
țesut. Inginerul Vasile Pinciu 
a predat cele mai atractive 
mai instructive lecții pe a- 

Iceastă temă. Cu ajutorul con
trolorului tehnic de calitate și 
al lucrătorilor de la repansat,

ne-a relatat tov. Pin- 
tilie — cînd organizează cai
duri cu privire la calitate, in
vită să participe, alături de 
maiștri și șeful secției, și unu- 
doi muncitori care lasă marfa 
cu defecte de calitate. Așa, de 
pildă, postul de la secția co
voare plușate a invitat-o la 
un raid pe Ioana Tonceanu, 
una dintre fetele care avea de
seori discuții la C.T.C. După 
raid a fost rugată să-și spună 
părerea. A scris un articol în 
care a apreciat produsele mun
citorului Tudor Androne și 
și-a subliniat greșelile ei".

Vorbind despre posturile 
utemiste de control de la U.T. 
Cisnădie trebuie sa mai ară
tăm că ele susțin totdeauna 
măsurile introduse la condu
cerile secțiilor. La țesătorii 
nu de mult s-a introdus pro
cedeul ca fiecare lucrător să 
curețe produsul pe ambele 
părți cu foarfecă și penseta. 
Cele trei posturi de aici au ur
mărit cum se îndeplinește a- 
ceasta măsură criticînd la ga
zetă pe cei care nu o respect 
tă.

Interlocutorii noștri ne-au 
împărtășit din experiența or
ganizațiilor U.T.M. privind 
antrenarea tinerilor la res
pectarea în mod deosebit a an
gajamentelor privind princi
palul obiectiv al întrecerii so
cialiste ; calitatea. Fără îndo
ială, s-ar mai putea vorbi și 
despre cursurile de ridicare a 
calificării, despre cartea teh
nică, despre schimburile de 
experiență. Toate aceste ac
țiuni la un loc au contribuit la 
realizarea în cele două între
prinderi a sarcinilor de plan 
pe primul semestru, la spori
rea cantităților de produse d« 
calitate superioară.



În Consiliul Economic Poliții deosebite

și Social al O. N. U.
GENEVA 25 (Agerpres). — 

Consiliul Economic și Social 
al O.N.U. a hotărît vineri să 
transmită celei de-a XlX-a 
Adunări Generale a Națiunilor 
Unite raportul și actul final 
al Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare pentru a 
le da cursul necesar.

Hotărîrea cuprinsă într-o re
zoluție prezentată în ședința 
plenară în numele tuturor ță
rilor membre ale Consiliului 
a fost adoptată în unanimitate 
după încheierea dezbaterilor 
pe marginea raportului acestei 
conferințe.

După ce subliniază în pre- 
ambul faptul că „un meca
nism internațional adecvat în 
domeniul comerțului și dezvol
tării este îndispensaba pentru 
asigurarea creșterii și expansi
unii economiei mondiale-, re
zoluția Consiliului exprimă sa
tisfacția față de actul final și 
de raportul Conferinței Națiu-

nilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare. Consiliul își ex
primă, de asemenea, convin
gerea că conferința a mar
cat un pas important spre 
adoptarea unei politici noi 
și dinamice în domeniul co
merțului internațional și al 
dezvoltării și afirmă că a 
luat act de hotărîrea sta
telor participante la conferință 
de a face tot posibilul pentru 
a pune bazele unei ordini eco
nomice mondiale mai bune și 
propune ca, conform actului 
final, guvernele să ia în consi
derare întreprinderea de noi 
măsuri în problema recoman
dărilor conferinței în diferitele 
domenii ale programelor lor 
naționale și internaționale.

Consiliul hotărăște să ia 
în considerare recomandările 
conferinței și invită instituțiile 
specializate să țină seama de 
aceste recomandări atunci cînd 
ele își stabilesc programul lor 
de lucru.

Conferința de presă
a președintelui Johnson

W ASHING TON 25 (Ager
pres). — Președintele Statelor 
Unite, Lyndon Johnson, a ți
nut vineri o conferință de pre
să la Casa Aibă, în cursul că
reia a trecut în revistă o serie 
de probleme de politică inter
nă și externă. Cu acest prilej, 
președintele a reafirma: pozi
ția guvernului S.U-A. față de 
situația din Asia de sud-es: și 
față de Cuba. El a declarat 
totodată că Statele Unite „vor 
continua sâ acționeze pentru 
pace in Cipru și in Congo și 
pentru realizarea de progrese 
în ..runda Kennedy”.

Referindu-se la o declarație 
a senatorului Barry Goldwa
ter, candidatul la președinție 
din partea partidului republi
can, potrivit căruia, in cazul in 
care va deveni președinte va 
acorda o mai mare libertate 
de acțiune militarilor in folo
sirea armei nucleare, Johnsoo 
a subliniat că „răspunderea 
definitivă in boîâririle pr.’. usc 
arma nuciearâ treo—e sâ 
mină în miiniie șefului cr 
acestui guvern — președ. 
Statelor Unite — și eu cred ș. 
repet că tocmai acest lucra n 
dorește poporul american*. 
Vorbitorul a arăta: că proble
ma drepturilor civile ale n 
gri lor va fi d-scutaU fără i 
doialâ în actuala campanie 
lectorală. „Consider, a spus e„ 
că tuturor bărbaților fi femei
lor trebuie sâ li se a 
drepturi constituționale 
pline".

acut vineri o întrevedere la 
Casa Albă cu senatorul Barry 
Goldwater, candidatul partidu
lui republican la alegerile pre
zidențiale din luna noiembrie. 
Întrevederea, care a avut loc 
la cererea senatorului din A- 
rizona, a durat 16 minute ți a 
fost consacrată, după cum a 
declarat purtătorul de cuvint 
al Casei Albe, efectuării „unei 
treceri in revistă a măsurilor 
ce trebuie luate pentru a evita 
incitarea la încordare rasială'*. 
In comunicatul dat publicității 
se arută cd atiî președintele 
cit și senatorul Goldwater au 

de acord că încordarea 
rasială trebuie evitată.

ROMA. — Noul guvern ita
lian, prezidat de Aldo Moro, 
s-a întrunit în prima sa ședin
ță în cursul căreia a fost exa
minată problema numirii sub
secretarilor de stat. S-a căzut 
de acord ca atribuirea locu
rilor de subsecretari de stat 6â 
păstreze aceeași proporție în
tre partidele participante la 
actualul guvern ca și în timpul 
celui precedent, care a demi

sionat la 26 iunie.
După ședința Consiliului de 

Miniștri s-a anunțat că pre
mierul Moro urmează să se 

prezinte în fața Parlamentului 
miercuri sau joi pentru votul 

de învestitură în legătură cu 
programul guvernamental.

CONTRACT
SOVIETO - FINLANDEZ

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Societatea finlandeză „Kone“ 
organizația sovietică „A* 
port", au încheiat un 
pentru livrarea către 
Sovietică a 27 macarale 
triale. Valoarea globală a tranzac
ției se cifrează la peste 1500 ooo 
ruble.

Sînt în curs negocieri în vede
rea executării pentru Uniunea So
vietică de către aceeași firmă 
finlandeză a unui lot de peste 200 
de ascensoare.

Și
Moșiniim- 

contract 
Uniunea 

indus-

la Conferința miniștrilor

afacerilor externe ai 0. S. 4.
(Ager- 

zile de
WASHINGTON 25 

preș). — După patru 
dezbateri la Conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai 
Organizației Statelor Ameri
cane, care-și desfășoară lucră
rile la Washington, a reieșit 
că Mexicul și Chile se opun a- 
doptării unor „sancțiuni" îm
potriva Cubei, Uruguay și 
Bolivia au lăsat să se înțe
leagă că se vor abține de la 
vot, iar Argentina, Brazilia și 
Peru nu și-au precizat încă 
poziția față de „rezoluția 
dură" prezentată de Costa 
Rica, Panama și Columbia.

In prezent — relatează a- 
genția Reuter — se fac efor
turi pentru a se încerca să se 
obțină cel puțin abținerea de 
la vot, în locul unor voturi 
contra, ale delegațiilor celor 
patru țări, care mențin relații 
diplomatice cu Cuba : Mexic, 
Chile, Bolivia și Uruguay. Po
trivit Buletinului de știri al 
Casei Albe, întrucît se inten
ționează ca votul să aibă loc 
numai după ce se va ajunge 
la o soluție de compromis, este 
posibil ca lucrările conferinței 
să fie prelungite pînă la înce
putul săptămînii viitoare.

CIUDAD DE MEXICO. - Du
pă cum anunță agenția Prensa

Latina, Comisia permanentă a 
Congresului mexican a dat pu
blicității o declarație în care ara
tă că sprijină cu fermitate pozi
ția delegației mexicane la confe
rința miniștrilor afacerilor exter
ne ai țărilor membre ale Organiza
ției Statelor Americane (O.S. A.) 
Declarația arată, de asemenea, că 
poziția adoptată de delegația 
mexicană privind neamestecul în 
treburile interne ale altor țări, „co
respunde tradiției statului mexi
can în politica sa externău.

MONTEVIDEO. — Vineri a 
avut loc la Montevideo în fața 
clădirii Consiliului de Miniștri 
al Uruguayului o demonstrație 
de protest împotriva intenții
lor consiliului ministerial al 
Organizației Statelor Ameri
cane de a adopta noi măsuri 
împotriva Cubei.

Apel împotriva măsurilor 
represive din Ecuador

QUITO 2$ (Agerpres). — Con
ducătorii partidelor politice de 
stînga, precum și liderii organi
zațiilor sindicale studențești și 
ale scriitorilor din Ecuador au 
dat publicității un apel adresat 
popoarelor Americii, în care de
nunță crimele comise de regimul 
militar instaurat în urmă cu un 
an în această țară. In apel sînt 
enumerate o serie de măsuri cu 
caracter represiv luate de junta 
guvernamentală ecuadoriană, prin
tre care interzicerea partidului co
munist, și a Federației studenți
lor, atacurile împotriva instituții
lor culturale și universitare, în
temnițarea unui mare număr de 
conducători sindicali și ai stu
denților. Documentul subliniază 
că peste 2 ooo de persoane, de 
diferite tendințe politice, au fost 
întemnițate în ultimul an pentru 
convingerile lor politice.

! Sărbătoarea
^poporului cuban

CONGO
Situația din Katanga de nord 1 
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Vedere din portul Havana
Foto: Prensa Latinareședinței șefului guver- 

provincial din Elisabeth- 
E. Bulundwe, căruia i-au 
bani, alimente, echipa

și integrarea în armata

ELISABETHVILLE 25 (Ager
pres). — Corespondenții agen
țiilor de presă relatează că si
tuația din Katanga de nord 
continuă să se mențină încor
dată. Atacul întreprins de tru
pele guvernamentale congoleze 
împotriva detașamentelor de 
răsculați din Baudouinville a e- 
șuat.

Agenția France Presse anun
ță că sîmbătă peste 500 de 
membri ai jandarmeriei katan- 
gheze, întorși din junglă au 
organizat o demonstrație în

fața 
nului 
viile, 
cerut 
ment 
națională congoleză.

In acest timp, primul minis
tru congolez, Moise Chombe, 
își continuă călătoria în pro
vinciile orientale ale Congo- 
ului. El a vizitat provincia Kivu 
unde s-a întreținut cu autorită
țile locale. De acolo a plecat 
spre provincia Kasai.

Declarația lui

nea

Extinderea Sorbonei

WASHINGTON, 
ședințele Lyndon Jchrjc-.

Cheddi Jagan

urțcnu ee I

IMAGINI PARISIENE

*
NEW YORK 25 (Agerpres/ — 

Ia codrul campaniei de 
pe lisieie eieclorole 
\ederea

izzJe principale ale orașului Mei- 
(Australia)

Re scurt»;Pe scurt
KAMPALA. — Mîiusfersd 

țămîntului al Ugandei a cse.* pu
blicității un comuaicat ia care •* 
rată că una di* printeie soreau 
ale guvernului constă atuuie-
rea rețelei de s:zIn c- 
cest scop. Ministerul tevțfBaAo- 
tul ui al IJgandei va a*c: suplr- 
mentar în anul 1965 mata de 
250 000 lire sterline.

Petrolier construit 
de societatea italiană 

„Ansaldo - 
pentru U.R.S.S.

ROMA 25 (Agerpres). — La 
șantierele navale din Genova a 
fost lansat la apă al 5-lea pe
trolier construit pentru Uniu
nea Sovietică de către Societa
tea italiană de construct:: na
vale „Ansaldo".

Nava are un deplasament ce 
49 000 tone.

rimbătâ la Rangoon in
tr-o vizită oficială de trei zile, 
Za inritația guvernului birma- 
nez.

în declarațiile făcute la An
kara și Beirut, unde a făcut 
escale in drum spre Rangoon, 
secretarul general al OJi.U„ 
U Thant, a declarat că este in- 
crezâ:or in acțiunea mediato
rului O2i.U. pentru Cipru, 
care „va găsi o soluție cccep 
tabilă pentru toate părțile 
teresaur.

Branco a spus că guvernul nu va 
accepta indicațiile și presiunile 
venite din partea unor anumite 
grupări politice.

Demisia guvernului 
Peruvian

Declarația președintelui 
Braziliei

RIO DE JANEIRO 
adiodifuzatâ

Ii
■ suivMuuj-Tia, pielei*.—- 

îele Braziliei Humberto Castello
Brasco. a anunțat că a acceptat
bă dețmâ in continuare mandatul
srezMiential pînă In luna martie
1967 deși personal nu a dorit a-
:est lucru. După cum se șbe. Con-
rresul brazî^an a adoptat un a-
-e=d»mect la ctAstituție prin care
•e pre^mgește mandatul președin
telui ci un an $1 se amină totoda-
tă alegerile prezidențiale.

In declarația sa. președintele

LIMA. — Președintele Pe
rului, Belaunde Terry, a ac
ceptat vineri demisia guver
nului condus de Fernando 
Schwalb. El a însărcinat tot 
pe Fernando Schwalb să for
meze cit mai repede posibil 
noul guvern înainte de 28 iu
lie, sărbătoarea națională 
Perului.

NAȚIUNILE UNITE. - Repre
zentantul Austriei la O.N.U. a 
informat cabinetul secretarului ge
neral că guvernul țării sale a ho- 
tărit să-și reînnoiască contribuția 
de 40000 dolari pentru cheltuieli
le destinate întreținerii forțelor 
O.N.U. în Cipru,

RANGOON — Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a

VIZITA LUI
EDWARD DU CANN 

IN R.P. UNGARĂ

BUDAPESTA. — După o 
vizită făcută în R.P. Bulgaria, 
Edward du Cann, ministru de 
stat la Ministerul Comerțului 
al Marii Britanii, a sosit la 
Budapesta.

----- •-----

CONVORBIRI ECONOMICE
ANGLO - IUGOSLAVE

LONDRA 25 (Agerpres). — 
Agenția Taniug relatează că 
între Anglia și Iugoslavia au 
avut loc convorbiri economice, 
în cadrul cărora au fost exa
minate posibilitățile dezvoltă
rii pe mai departe a colaboră
rii economice dintre cele două 
țări. S-a constatat că livrările 
reciproce de mărfuri au cres
cut și că există perspective fa
vorabile pentru dezvoltarea 
cooperării industriale.

Privit de la al II-lea etaj al 
Turnului Eiffel, de pe Arcul de 
Triumf sau de pe colina unde 
se găsește celebra biserica 
Sacre Coeur, Parisul apare in 
întreaga sa splendoare. Un o- 
cean de acoperișuri țișnesc 
spre bolta cerească, albastră in 
acest sezon, un amalgam de 
cupole și clopotnițe, de case 
înșirate de-a lungul străzilor 
înguste ca și a strălucitoarelor 
bulevarde largi, înțesate de 
oameni și mașini într-un veș
nic du-te-vino.

De la aceste înălțimi cei pe
ste două milioane și jumătate 
de turiști străini care vizitea
ză anual capitala Franței, ca și 
gazdele — parisienii, privesc 
îndelung și încearcă să iden
tifice Pantheonul, Notre Dame. 
Domul Invalizilor etc. Întorși 
acasă, turiștii, probabil, nu vor 
reuși prea lesne să relateze 
tot ceea ce au văzut. Cu ce

să înceapă ? Vor aminti, fireș
te, de vestita catedrală Notre 
Dame, in vîrstă de opt seco
le. de minunatele spectacole 
..Son et lumiere", de turnul 
Eiffel^ monumentul cel mai 
cunoscut in lumea întreagă, cel 
mai mult fotografiat, care se 
lungește atunci cînd este cald 
cu 15 cm., și pe care, pentru 
a-l încadra in întregime într-o 
fotografie, trebuie neapărat să 
te urci pe terasa Palatului 
Chaillot, palat care adăpostește 
mai multe muzee și unul din 
cele mai renumite teatre din 
Paris — Teatrul Național 
Popular.

Parisul, cu Louvrul și Bi
blioteca Națională, cu Sorbo- 
na, Bulevardul Saint Michel 
sau Boulmich, cu Cite Uni- 
versitaire, cu Grădina Luxem
bourg, Tuilleries, Place de 
l’Etoile, Piața Concordiei, cu 
Piața Bastiliei și Champs Ely-

sees, cu Notre Dame, Sacre 
Coeur și alte o sută de biserici 
și catedrale, cu Arcul de 
Triumf și Domul Invalizilor, 
Parisul subteran cu catacom
bele și metroul, Parisul anti
carilor și al Halelor, Parisul 
cu farmecul Senei, al cheiuri- 
lor sale și al podurilor arunca
te peste ea, cu romanticul său 
Bagatelle, cu toate celelalte 
monumente ale sale, martore 
a 2 000 de ani de istorie, cu 
freamătul său necontenit, su
gerează impresia unui veșnic 
„bal al primăverii", după ex
presia poetului Jacques Pre- 
vert.

Multe din aceste monumen
te, cit și numeroase clădiri sînt 
înnegrite de vreme și de funin
gine. In prezent însă se desfă
șoară o campanie de curățire 
a acestora folosindu-se jeturi 
puternice de apă și nisip fin 
sau soluții speciale. Potrivit 
ultimelor statistici, pînă în

GEORGETOWN 25 (Agerpres). 
Prunul ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan, a anunțat că 

ndat mtanveie pur: 
ceeriâe dm țară c

ransiger.te «1 acrekr de teroare 
omise de opcmpe*. Jagan a de

clarat că nu este inrimplăror fap
tul că în timp ce aveau loc tra
tativele cu reprezer.tanțu opoziției 
s-a încercat aruncarea în aer a 
sediului Partidului progresist al 
poporului, partidul de guvemâ- 
mînt, în intenția de a fi asasinate 
50 de persoane, inclusiv soția sa. 
Referindu-se la valul de acțiuni 
teroriste din țară, primul minis-

tru a spus ca ele au fost pregătite 
cu minuțiozitate și că în timp ce 
autoritățile britanice au dezarmat 
pe sprijinitorii partidului de gu- 
ve-nlmînt. ele nu au făcut ace
lași hscru cu aite persoane.

Duză cxn transmite agenția 
Reuter, vineri elementele teroriste 
au organizat un nou atac în capi
tala țării — Georgetown, unde o 
bombă aruncată într-un magazin 
aparținînd unor indieni a provo
cat moartea a două persoane și 
rănirea gravă a altor două. Unii 
comercianți indieni — scrie agen
ția — au declarat că după cite 
se pare există un plan pentru a-i 
sili să-și abandoneze magazinele 
și a-i alunga chiar din George
town.

Lucrările de instalare a conductelor care vor transporta în 
Franța gaz natural sînt in curs. In cadrul acestor lucrări, au 
fost așezate în albia Senei două conducte lungi de otel 
(212 metri fiecare) și'cîte 40 tone greutate. In fotograiie: 
la Paris, pe șantierul de instalare a conductelor de gaze.
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prezent, au fost curățate peste 
10 000 de clădiri începind cu 
monumentele și sfîrșind cu 
vechile case de locuit.

Dacă Parisul și împrejurimi
le sale simbolizează în ochii 
a numeroși străini întreaga 
Franță, aceasta se intimplă din 
cauză că aici se află grupate 
sediile tuturor instituțiilor ce 
reprezintă diferitele domenii 
de activitate. Parisul concen
trează aproape in întregime 
activitatea politică, admini
strativă și culturală și este se
diul a numeroase organizații 
internaționale, economice și 
militare, care își desfășoară 
activitatea în special la Pa
latul Chaillot, noul Palat 
UNESCO sau la Castelul La 
Muette.

Se spune că la Paris ziua în
cepe în marile hale. Intr-ade
văr, dis de dimineață — pînă 
la orele 10-11 — cartierul ha
lelor este supraaglomerat. Sute 
de camioane cară zilnic, neîn
cetat, din toate colțurile Fran
ței, carne, ouă, unt, legume, 
pește, care trebuie să hrănea
scă nu numai capitala, dar și 
o bună parte din regiunile ve
cine cu ea. Citeva cifre sînt 
suficiente pentru a ne face o 
oarecare idee despre ceea ce 
se poate consuma aici. Intr-un 
an, Parisul absoarbe 400 000 
tone de carne, 80 000 tone de 
pește, 1 400 000 tone de fructe 
și legume, 4 500 000 hl de lapte, 
40 000 tone de brînzeturi, 45 000 
tone de unt, 500 milioane ouă,
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vestea unui act 
curajos răscolea 
Cuba. Un grup de 
tineri patrioți, oa
meni hotărîți să se 
sacrifice pentru 

viitorul mai bun al poporului 
lor, a luat cu asalt fortăreața 
Moncada din orașul Santiago 
de Cuba- Era punctul de por
nire al luptei armate pentru 
răsturnarea dictaturii Iui Ba
tista. Drumul spre înfăptuirea 
revoluției n-a fost nici scurt și 
nici lesnicios. El a cerut multe 
sacrificii. Dar Cuba și-a cucerit 
libertatea. Insula zahărului a 
cunoscut un moment de coti
tură în agitata ei istorie. Oa
menii simpli ai Cubei, poporul 
ei încercat, a devenit stăpîn pe 
soarta sa. Din voința sa au fost 
realizate transformări structu
rale, care au pus capăt nedrep
tății și au creat condiții pen
tru reorganizarea vieții țării 
pe o bază socialistă.

Bilanțul realizărilor pe care 
Cuba le-a obținut în anii care 
s-au scurs de la înlăturarea 
lui Batista este bogat. Energii
le creatoare ale acestui talen
tat popor au fost descătușate. 
Intr-un scurt timp oamenii mun
cii din insulă au reușit să în
făptuiască prefaceri de cea 
mai mare însemnătate în toate 
sectoarele. Una din primele 
măsuri ale revoluției a constat 
în legiferarea reformei agrare. 
Țăranii eliberați au făurit coo
perative agricole care se în
tăresc neîncetat. întreprinde
rile industriale și băncile au 
devenit proprietate a întregu
lui popor. Cuba a trecut la dez
voltarea industriei sale, la 
crearea unor ramuri noi, reu- 
tilarea întreprinderilor mai 
vechi. Se realizează cu succes 
programul de industrializare a 
țării. Iată un exemplu: într- 
unul din orașele cubaneze — 
Nuevittas s-a deschis recent o 
fabrică de cabluri. In raionul 
Nuevitas urmează în scurt timp 
să fie construite încă o termo

centrală și un combinat de pro
duse chimice. Procesul de in
dustrializare afectează toate re
giunile țării. Economia Cubei se 
dovedește trainică. Fidel Castro 
arăta nu de mult: „Cuba se 
află într-o situație foarte bună 
din punct de vedere comercial. 
Rezervele valutare ale țării 
sînt în prezent mai mari decît 
în momentul victoriei revolu
ției din 1959".

Cuba a repurtat succese im
portante și pe frontul cultural. 
Bătălia împotriva analfabetis
mului a fost încheiată printr-o 
biruință răsunătoare. Școlile de 
toate gradele s-au înmulțit ver
tiginos. în anul trecut 2 800 OOO 
locuitori ai insulei urmau 
cursurile diferitelor școli. Nu
mărul școlilor a crescut de la 
8232 în 1958 la 13 847 în 1963, 
iar în aceeași perioadă efectivul 
cadrelor didactice s-a dublat. 
Cuba a învins ignoranța și a- 
naliabetismul, a deschis drum 
larg unei culturi accesibile 
celor mulți.

Poporul eroic al Cubei ur- 
mînd plin de încredere Partidul 
Unit al Revoluției Socialiste, în 
frunte cu Fidel Castro, își con
sacră energiile cauzei muncii 
pașnice, înfruntă cu curaj greu
tățile și piedicile, pășește me
reu înainte conștient de drep
tatea cauzei sale. Prestigiul 
Cubei revoluționare crește ne
încetat, mai ales pe continen
tul latino-american.

Ape și munți ne despart, mii 
de kilometri însumează distan
ța dintre țările noastre. Po
poarele romîn și cuban sînt 
unite printr-o profundă amici
ție, prin legături mereu mai 
puternice. Colaborarea romîno- 
cubană se dezvoltă multilate
ral, pe baza avantajului reci
proc, în interesul cauzei păcii 
și socialismului.

Cu prilejul sărbătorii poporu
lui cuban, transmitem Cubei 
libere un salut frățesc, urîn- 
du-i noi biruințe în construc
ția socialistă, în lupta pentru 
pace și colaborare internațio
nală.

un miliard litri de vin, 10 mi
lioane litri de apă mineral.

Toate aceste produse alimen
tare, a căror greutate atinge 
cifre impresionante, iau dru
mul sutelor de piețe și miilor 
de prăvălii ale micilor comer
cianți din toate cartierele Pa
risului și din împrejurimile 
sale, ceea ce explică in buna 
măsură calitatea și prețurile 
extrem de variate ale acestor 
mărfuri. Amplasarea acestor 
hale, care și ele, la rindul lor, 
împlinesc opt secole, se consi
deră în prezent ne sat îs facă- 
toare. Dar cum poți să le muți 
in altă parte ? Ar trebui să 
schimbi întreaga viață și toate 
obiceiurile miilor de oameni 
care trăiesc din ele și în jurul 
lor, să desființezi sute de pră
vălii și mici restaurante.

In fiecare dimineață Parisul 
își face toaleta. Străzile sînt 
măturate și stropite, așa incit 
la ora 8 viața poate să încea
pă. Pe aleile Grădinii Luxem
bourg plimbarea începe de obi
cei tîrziu. De regulă, mai in- 
tii apar mamele cu copiii, apoi 
studenții în compania dulcelor 
lor Afrodite. Domnii in vîrstă 
și respectabili, însoțiți de dini 
de cele mai diferite rase, nu-și 
fac apariția dedt după orele 
11.

Dimineața, colina Montmar
tre pare un sat, ale cărui case 
dorm încă, dincolo de obloa
nele închise. In jurul catedra
lei Sacre Coeur domnește li
niștea. Dar dacă te întorci aici 
seara, ai să vezi cum, ca prin 
minune, acest sat s-a trans
format într-un centru de dis
tracții cu renume mondial. 
De-a lungul vechilor fațade 
ale clădirilor, firmele lumina

te cu neon în toate culorile 
sfidează cerul întunecat. A- 
cesta este cartierul pictorilor 
și poeților, scriitorilor și artiș
tilor de tot felul.

O plimbare de-a lungul che- 
iurilor Senei este deosebit de 
plăcută și nu te vei simți ni
ciodată singur, deoarece ai 
impresia că întregul Paris te 
însoțește. Se spune că în ca
pitala Franței nicăieri nu te 
simți mai parisian ca seara, 
pe malurile Senei. De-a lun
gul cheiurilor și pe poduri 
sute de pescari așteaptă răb
dători, cu țigara-n colțul gu
rii, că poate totuși vreun peș
tișor se va hotărî să „cineze". 
Prind ceva ? S-ar putea să mai 
prindă și pește. Dacă nu, pen
tru consolare, n-au decît să 
privească, și nu fără invidie, 
intr-o vitrină de pe chei, nu 
departe de catedrala Notre 
Dame, un uriaș pește împăiat, 
scos din Sena, după cum se 
spune, acum o sută de ani.

Odată cu căderea nopții se 
aprind miliardele de lumini. 
Parisul este cu adevăraț ora
șul luminilor. In timpul nop
ții, dar mai ales cu prilejul 
vreunor sărbători, celebrele 
monumente istorice sînt lumi
nate de mii de reflectoare și 
oferă un spectacol feeric în 
alb-negru. Biserica Madeleine 
dpare în alb, împăratul în co
stum antic strălucește în vîr- 
ful columnei Vendome, în 
timp ce fîntînile din Piața 
Concordiei ai impresia că au 
fost transformate de către 
electricitate in adevărate ghir
lande de argint.

C. BENGA
Paris, 25 iulie 1964
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