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București: Pe șantierul de construcții a noilor locuințe 
din. Drumul Taberei

Vizita in R. P. Rominâ

a tovarășului N. V. Podgornii
în ziua de 27 iulie, tovarășul 

Nikolai Podgomîi, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a sosit în Republi
ca Populară Romină, într-o 
vizită de prietenie, fi a avut 
la Eforie o întrevedere cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 

1 Dej, prim-secretar al C.C al 
’ P.M.R. La întrevedere au 
: luat parte tovarășă Gheorghe 
! Apostol, Emil Bodnăraș și Ni- 
' colae Ceaușescu, membri ai Bi

roului Politie al CC. al PALR. 
A asistat ambasadorul UJLS-S. 
la București, tovarășul L K. 
Jegaliz.

Discurile au decurs in spi
rit cordial, tovârâșese.

In cua de 28 iuLe. tovară
șul N. V. Podgomîi s-a înapo
iat fa ViSK

Aîzt la șatre rit și la ple
care. torarășul N. V. Podgsmii 
a fost fasoțrt de tcvarâșul Nî- 
colae Ogtșesrx

Numeroase exploatări miniere 
din țari au primit recent noi uti
laje pentru mecanizarea lucrărilor 
în subteran și la suprafață. Mine 
„la zi' de la Rozinari, de exemplu, 
a fost dotată cu excavatoare de 
mare capacitate cu care se înlătură 
sterilul care acoperi straturile de 
cărbuni, iar exploatările din regiu
nea Crișana as fost înzestrate de 
la începutul anului și p'mă acum 
cu utilaje noi a căror paloare se 
ridică la aproape ao milioane lei. 
Numeroase perforatoare pneumati
ce, zagonete de mină, foreze pen
tru săparea suitorilor, transport oa
re blindate și site utilaje eu pri
mit minele Lscperri, Petrzl- și Un
eori din Valea Jixhti.

j industria constmeioere de mn- 
' șiri âin țara aoastrâ g produs 

peste plan ix prima jumătate a 
snulr, crmce :ax> tone ie «- 
ftrite arilrie pentru industria ari- 
irieri, care zu dxs la creșterea ț~t- 
dxzâ te usxzzot și t 'zzăa- 
BeEta-sf rt nxi.

La Uzinele „Electroputere"—Craiova NOI SUCCESE

Colocviu despre 
producti vi ta te

IN PRODUCȚIE

In ti-.zxl Întrevede::: dintre Charles de Gaulle și Ion Gheorghe Maurer

Primirea de către președintele Franței. Charles de Gaulle, a președintelui
Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Ion Gheorghe Maurer

De la comisia economică a 
Comitetului regional de partid 
Oltenia am aflat că în primul 
semestru al anului, ca urma
re a eforturilor depuse în fa
brici și uzine, sarcina de creș
tere a productivității muncii 
pe regiune a fost îndeplinită 
în proporție de 101,6 la sută. 
Ce reprezintă această creștere 
ne-o spun — mai elocvent — 
alte cifre. Față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, pe baza 
creșterii productivității mun
cii, s-a realizat o producție 
globală cu peste 20 la sută 
mai mare.

După cum era și firesc, pri
ma vizită am făcut-o ia Uzi
nele „Electroputere*. Și a- 
ceasta nu pentru că cetatea 
kilowaților este cea mai mare 
uzină craioveanâ, ci pentru că 
rezultatele obținute ii dau a- 
cest drept Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut 
productivitatea muncii, in a- 
ceastă mare urină, a crescut 
cu 16,67 la sută. Numai pe a- 
coastă baza sporul de produc
ție realizat în primul semes
tru al anului depășește suma 
de 84 milioane lei.

UN OBIECTIV : 
SCURTAREA CICLULUI 

DE FABRICAȚIE

scurtat și la furca de ia rama 
cu role, la placa de reglare a 
debitului de aer etc.

în prezent este fa curs de
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SOCIALISTE

aplicare organizarea conleeț:o- 
nării cutiei metalice și a sche
letului inferior de la locomo
tiva Diesei-electnră ia flux 
continuu. Aceasta —— 
una dintre cele mai importan
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PARIS 28. — Trimisul spe
cial Agerpres. ÎL Moarcăș. 
cacsrLx:

Marți, la era ÎL, ora Parisu
lui. per jrd:r.-,de Ftar.țeL Char
les de Gaulle, a primit Ia pa- 
larul Elrsee pe președintele 
Cccsf .ul~ de XEzlștri al R_P. 
Rorrrne, Ion Gheorghe Mau
rer.

La plecare, la so-lc;tarea 
ziarișulcr. președintele Ccns:- 
faxhă de M:n:șVl al RP. Ro- 
znfae a făcut următoarea de
clarație :

Dăm o mare prețuire aten
ție» pe care președ_r.:ele Re- 
pobbci Frarreze. Excelența 
sa Charles de GauDe. ne-a do-

vedit-o oncrîndu-ne în timpul 
șederii noastre în Franța cu 
o întrevedere pe care o consi
derăm rodnică.

Am avut plăcerea să trans
mit președintelui de Gaulle, 
eminentă personalitate a epo
cii noastre, salutul cordial al 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. care și-a exprimat con
vingerea că relațiile dintre 
Romînia și Franța vor marca 
noi progrese fa interesul re
ciproc al celor două țări.

Sfat deopotrivă fericit să 
constat că impresia pe care 
ne-a fâcut-o președintele Re
publicii Franceze în cursul în

trevederii de astăzi nu face 
decît să confirme stima și 
considerația noastră față de 
președintele de Gaulle.

Am avut, de asemenea, sa
tisfacția să constat în timpul 
întrevederii că guvernul fran
cez împărtășește punctul de 
vedere al guvernului romîn, 
potrivit căruia deși Romînia 
și Franța sînt țări cu sisteme 
social-economice diferite exis
tă, pornind de la realitățile 
specifice ale fiecăreia dintre 
țări, posibilitatea de a dezvol
ta tot mai mult relațiile lor 
și că dezvoltarea acestor re
lații este o contribuție la ma
rea cauză a păcii și a colabo
rării internaționale.

Dineul de la Ambasada R. P. Romîne din Paris

(Ion Darie — șeful secției con
strucții metalice, fabrica 
L.D.E).

„Peste 80 Ia sută din măsu
rile tehnico-organizatorice pe 
care le-am aplicat în primul 
semestru au urmărit creșterea 
productivității muncii".

în atelierul de construcții 
metalice un volum însemnat 
din manoperă se consumă 
pentru debitarea tablelor, pro- 
filelor și laminatelor. în ate
lierul de debitare există o 
singură mașină automată. O 
mașină care, atunci cînd este 
folosită cum trebuie face cît 
zece. Și iată cum. Planul de 
măsuri prevedea ca tehnologii 
secției să stabilească grupa de 
repere ce urmau să fie debita
te mecanizat Au fost alese, 
în primul rînd, piesele pentru 
a căror execuție se consuma 
un volum mare de manoperă. 
La ușile de jaluzere, de pildă, 
timpul de execuție este acum 
cu 60 la sută mai mic decît 
atunci cînd se executa manual. 
Prin debitarea mecanică, ci
clul de fabricație a fost Ing. LIVIU TANĂSESCU ION DARIE tag. NTȚA NICOLAE

CRONICA ACTUALITĂȚII
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a adresat împăratului 
Etiopiei, Haile Selassie I, o te
legramă cu prilejul aniversă
rii zilei sale de naștere, prin 
care îi transmite sincere feli
citări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate 
pentru poporul etiopian.

In telegrama de răspuns, 
împăratul Etiopiei a exprimat 
președintelui Consiliului de 
Stat ai Republicii Populare 
Romîne cele mai sincere mul
țumiri pentru mesajul de fe
licitări și urări de bine adre
sat, transmițîndu-i la rîndul 
său cele mai călduroase urări 
de bine.

„Săptămîna poeziei"
Intre 1—7 august va avea 

loc în întreaga țară „Săptă
mîna poeziei", închinată marii 
sărbători a poporului nostru, 
cea de-a XX-a aniversare a 
Eliberării patriei.

în cadrul acestei săptămîni, 
organizată de Uniunea Scrii
torilor în colaborare cu Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Comitetul de Radio
difuziune și Televiziune, poeți 
de la cei mai vîrstnici pînă la 
cei mai tineri, vor participa 
la șezători literare și întîlniri 
cu cititorii din întreprinderi, 
de pe șantiere și de pe ogoare, 
elevi, studenți, oameni ai 
muncii aflați la odihnă. Poe
ții vor citi din lucrările lor 
închinate partidului.

în vederea acestei manifes
tări literare a fost tipărit un 
caiet cuprinzînd cele mal fru

moase poezii ale anului, care 
se va găsi în librării și la 
standurile organizate cu acest 
prilej. Radioteleviziunea va 
transmite emisiuni consacrate 
acestui eveniment. Studioul 
de concerte al Radioteleviziu- 
nii va găzdui, în încheierea 
„Săptămîna poeziei", un spec
tacol muzical-literar intitulat 
„Cîntare Romîniei socialiste".

A început
De cîteva zile a început recol

tarea inului pentru ulei. Ca de 
obicei, primele suprafețe au fost 
recoltate de către gospodăriile a- 
gricole colective din Dobrogea, cea 
mai mare regiune cultivatoare.

Noile avantaje acordate de stat 
în toamna anului trecut unităților

Invenții romînești brevetate peste hotare
Un număr însemnat din in

vențiile romînești realizate în 
ultimii ani au fost înregistrate 
în diferite țări, obținindu-se 
pînă acum 305 brevete de in
venții. Printre cele mai valo
roase se numără cele privind 
obținerea unei noi categorii 
de mase de ceramică vitrifi
cată prin cristalizarea unor 
topituri de silicat cu conținut

recoltarea inului
cultivatoare au determinat gospo
dăriile colective să extindă supra
fețele cultivate cu in la 46380 
hectare, cu circa 9000 ha mai 
mult decît în anul trecut.

Anul acesta s-a cultivat pentru 
a fi înmulțit în vederea răspîndi- 
rii în cultură, soiul de in pentru 
ulei ICA-32. Noul soi a dat pro-

de oxizi metalici care a obți
nut brevete în Anglia, Belgia, 
Danemarca, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Ita
lia și Norvegia și procedeul 
de fabricare a unor detergenți 
cu mare putere de spălare în
registrat în Anglia, Franța și 
R. D. Germană.

(Agerpres)

pentru ulei
ducții cu 11—13 la sută mâi mari 
decît soiul Deta, cel mai extins în 
cultură, de la care numeroase gos
podării agricole colective au obți
nut în condițiile unei agrotehnici 
corespunzătoare recolte de 800— 
1 000 kg semințe la ha.

(Agerpri)

Ejsze o mire sa=^acțăe pe=- 
me u eoâecu mei să vă 

p^em ttkra ar^-seară aici 
pcmrre !=cădmp-m: mai 
faif «ă ixrsesc acer: prilej 
pez^ri: a expi. ■ a gjpaauiui 
f.*a.~xex mGlțamriLe noastre 
pesrrs farua^a pe care ne-a 
Qexri-o de a ririta Fra-rța ca 

pe^îru atrnțra de care 
Ine-am dfa primele

cbpe ale soszrii noastre.

Vmria delegare: guverna- 
I mrcTaie rom~-r fa Franța este 

o mărturie a dormțel comune 
a g^vcreGor noaste de a fa
voriza Ck=z'« ol tarea viitoare a 
colaborării fraaco-romfae.

Sistem încredințați că exis
tă premise pentru ca această 
derirță să devfaâ o realiute.

Intre țările și popoarele 
noastre exista vechi legături 
de prietenie. Ia clipe grele ale 
istoriei poporului nasriu. clipe 
care au marcat ca niște ja
loane, drumul spre Romînia de 
astăzi, am primit un ajutor 
prețios din partea Franței. 
Mulți dintre marii noștri oa
meni, luptători pentru pro
gres. de care sintem mîndri și 
ai căror urmași ne conside
răm. s-au format în Franța în 
spiritul celor mai bune tradi
ții umaniste ale dv.

Noi cinstim și apreciem cu 
deosebire aceste tradiții și ne 
bucurăm că ele pot astăzi să 
dobîndească o semnificație 
bogată în condițiile raporturi
lor actuale dintre țările noas
tre, care deși au sisteme so
cial-economice diferite, găsesc 
căile de realizare a nobilelor 
idei ale coexistenței pașnice 
prin înțelegere și colaborare 
viitoare.

Intre Romînia și Franța nu 
există probleme care să stîn- 
jenească eforturile menite să 
promoveze dezvoltarea relații
lor noastre.

Pe de altă parte, avîntul 
multilateral al economiei ro
mînești, prețuirea de care se 
bucură la noi remarcabilele 
realizări ale științei și tehnicii 
franceze, creează tot mai mult 
noi posibilități pentru a am
plifica și diversifica relațiile 
economice reciproc avantajoa

se care constituie de totdea
una temelia trainică a oricărei 
cooperări între state.

Relațiile culturale au fost și 
sînt un factor important în 
opera de cunoaștere și de în
țelegere între state. In acest 
domeniu, Romînia și Franța 
au purces de multă vreme la 
un dialog care, desigur, a ju
cat un rol considerabil în a- 
propierea dintre popoarele 
noastre.

Acest dialog este astăzi cu 
atit mai valabil, mai eficace. 
Odinioară cultura franceză în 
Romînia era apanajul elite
lor; ea este în prezent la în- 
demîna maselor largi ale po
porului. Interesul poporului 
romîn pentru cunoașterea ci
vilizațiilor străine — printre 
care a dv este deosebit de im
portantă — își găsește astăzi 
deplina sa înflorire. De aceea, 
valoarea acestui dialog Franța 
— Romînia, in noile condiții 
culturale ale poporului nos
tru, este cu mult mai amplă 
și mai valabilă.

Totuși, dincolo de interesele 
reciproce menite să intensifice 
între țările noastre schimbul 
de valori materiale și spiri
tuale, există un interes su
prem, capabil să apropie toate 
țările lumii și să favorizeze ca 
o permanență raporturile de 
cooperare pașnică. Este vorba 
de năzuința arzătoare a tutu
ror popoarelor de a-și vedea 
munca lor creatoare la adă
post de ororile războiului.

Oricare ar fi deosebirile 
care există intre țări și po
poare, noi alcătuim cu toții o 
singură lume din punct de ve
dere ai intereselor păcii, pe 
care unul din marii dv filo
zofi, Montesquieu o definea 
odmioară ca „prima lege na
turală a omenirii-. In această 
privință noi sintem răspunză
tori față de popoarele noastre, 
față de omenire.

Nici o țară, mzre sau mică, 
nu este scutită de această răs
pundere ; toate statele trebuie 
să acționeze in favoarea păcii 
si să-și acucă contribuția la 
destinderea politică internațio
nală și la rezolvarea proble
melor internaționale pe calea 
tratativelor.

Ne exprimăm deosebita noa
stră satisfacție de a vedea că 
întrevederea cu care ne-a ono
rat astăzi președintele de 
Gaulle întărește convingerea 
noastră, și anume că avem a- 
celași punct de vedere, potri
vit căruia dezvoltarea relații
lor de cooperare între Romî
nia și Franța nu slujește 
numai intereselor țărilor noa
stre, ci și intereselor generale 
ale înțelegerii internaționale.

în acest spirit de înțelegere 
și de pace, pentru fericirea 
omenirii întregi, ridic paharul 
pentru succesul tratativelor 
noastre, pentru prietenia fran- 
co-romînă, pentru propășirea 
Franței, în sănătatea președin
telui Charles de Gaulle, a dv 
domnule președinte și dom
nilor miniștri, în sănătatea și 
pentru prosperitatea tuturor 
oaspeților noștri.

în toastul său, primul mi
nistru interimar al Franței, 
Louis Joxe, a spus :

Domnule președinte, 
Domnule vicepreședinte, 
Domnilor miniștri, 
Domnilor,

Țin în primul rînd să vă 
mulțumesc pentru ospitalita
tea dv și pentru satisfacția ofe
rită de acest dineu în același 
timp oficial și prietenesc. Nu 
putem decît să ne bucurăm de 
caracterul destins al acestei 
întîlniri. Vă mulțumesc, de 
asemenea, pentru cuvintele 
pe care le-ați rostit la adresa 
Franței și aș dori să vă spun

încă o dată cît sîntem de fe
riciți noi înșine de a vă primi 
la Paris.

Vizita dv. în Franța își gă
sește în mod firesc locul în 
istoria celor două țări ale 
noastre, ea poate fi marcată 
ca o reînnoire a legăturilor 
solide care uneau în trecut 
poporul francez și poporul ro
mîn și pe care împrejurările 
le-au slăbit, fără a face să le 
dispară amintirea. Aceste tra
diții de prietenie se exprimă 
In mod evident printr-o înru
dire de limbă al cărei repre
zentant de o rară calitate sîn- 
teți dv., domnule președinte.

Ca și dv., cred că știința și 
tehnica din întreaga lume des
chid celor două țări ale noa
stre posibilitatea de a-și spori 
schimburile în numeroase do
menii economice, științifice și 
tehnice.

In cadrul acordului comer
cial pe trei ani, care este în 
vigoare între Franța și Romî
nia, comerțul franco-romîn, 
în ciuda anumitor dificultăți 
de ordin practic, progresează 
simțitor. Convorbirile pe care 
le aveți aici cu miniștri vă 
vor permite, sper, să asigurați 
pe acest plan dezvoltarea re
lațiilor franco-romîne.

Astăzi ați vizitat Institutul 
petrolului la Rueil-Malmaison. 
Vizitînd apoi locuința Primu
lui consul, dv. ați remarcat 
desigur contrastul, sau poate 
îmbinarea trecutului ou teh
nica modernă. Acest contrast 
va apare din nou, pe o 
scară și mai largă încă, mîine, 
cînd veți vizita Saclây, și apoi 
Versailles. Cred, de asemenea, 
că încheierea vizitei dv. vă va 
duce pe malurile Loirei și la 
centrala atomică de la Chinon.

Domnule președinte, după 
ce ați evocat trecutul, ați sub
liniat astăzi că posibilitățile 
de contacte culturale între 
Franța și Romînia sînt mari. 
Noi avem deja — unii și alții 
— la activul nostru, manifes
tări reușite: pe de o parte 
membri ai Academiei dv. so
sesc aici adesea. în noiembrie 
anul trecut la Paris au fost 
organizate „Zilele culturii ro
mînești". Pentru prima oară 
din 1939, membrii Comediei 
Franceze, păstrătoarea limbii 
noastre, Casa lui Moliere, au 
sosit la București. Acestea au 
fost acțiuni concrete. Tocmai 
în virtutea acestei tradiții pe 
rare o aminteam adineaori, 
guvernul francez acordă o im
portanță deosebită prezenței 
într-o țară ca a dv. a culturii 
noastre, fie că este vorba des
pre știință, limbă, artă sau li
teratură. El este convins că 
progresul în schimburile de 
idei poate contribui nu numai 
la o mai bună înțelegere între 
Franța și Romînia, dar și la 
întărirea înțelegerii între po
poare și a păcii.

Domnule președinte, sînteți 
abia la începutul șederii dv. 
în Franța. Dar noi sîntem 
convinși că rezultatele convor
birilor între cele două guver
ne ale noastre vor fi pozitive. 
Evoluția din ultimii ani, îm
bunătățirea contactelor noa
stre culturale, dezvoltarea 
continuă a schimburilor noa
stre comerciale sînt garanții 
pentru aceasta.

Ridic deci paharul și invit 
pe francezii aici de față să 
ridice paharul în sănătatea 
șefului statului romîn, domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
sănătatea dv., domnule pre
ședinte, precum și în sănăta
tea domnului Bîrlădeanu, a 
domnului Mănescu și a am
basadorului dv., domnul Di- 
mitriu și a tuturor celor care 
ne înconjoară.

Dineul s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.



în toată țara, dar mai ales 
în partea de nord, în regiuni 
le de deal și pe pajiștile mon
tane, se lucrează intens la 
strîngerea fînețelor naturale. 
Pentru a asigura fînuri de ca
litate bună, cu un procent ri
dicat de vitamine, cositul tre
buie făcut cînd ierburile ajung 
la începutul înspicării. Uscarea 
și depozitarea lor în cele mai 
bune condiții sînt, de aseme 
nea, hotărîtoare pentru a asi
gura calitatea hranei animate 
lor la iarnă.

în toate unitățile agricole socialiste se gă
sesc acum numeroase resurse de furaje (ier
buri pe marginea drumurilor, rogozuri, resturi 
de la grădina de legume etc.), care, însilozate 
în amestec cu alte iuraje valoroase : lucernă, 
trifoi etc., asigură cantități însemnate de nu
trețuri valoroase.

O atenție deosebită trebuie acordată acum 
însămînțării culturilor duble furajere pe su 
prafețe cit mai mari, care să 
verde pînă toamna tirziu.

asigure masa

ii

Șl DE MUMIE
Slut lucrări deosebit de importante ce tre 

buie efectuate fără întîrziere. Organizațiile 
U.T.M. din unitățile agricole pot să aducă o 
contribuție însemnată la înfăptuirea măsurilor 
luate în scopul asigurării bazei furajere, antre 
nînd un număr mare de tineri la recoltarea și 
depozitarea furajelor, la folosirea gospodă
rească a tuturor resurselor de nutrețuri, la în- 
sămînțarea culturilor duble în condiții agro 
tehnice superioare, imediat după eliberarea 
terenurilor de paie.

Valorifică
toate resursele
aceste zile, 
în raionul 

Gheorghe se

în raionul Rădăuți cele 35 
de G.A.C. dispun de o supra
față de peste 8 000 de hectare 
de finețe naturale și cultivate. 
Datorită faptului că finul 
constituie unul din furajele 
de bază în perioada de stabu- 
lație, multe din gospodăriile 
agricole colective din raion 
și-au organizat în așa fel 
munca încît să recolteze la 
timp și să depoziteze în bune 
condiții toate rezervele de nu
trețuri.

Colectiviștii din comuna 
Calafindești, de exemplu, cu- 
noscuți în raion ca buni gos
podari, în aceste zile acordă 
toată atenția recoltării și de
pozitării fînurilor de pe cele 
peste 300 de hectare cu finețe. 
Cu cîtva timp înainte de a se 
începe recoltarea, s-au orga
nizat 8 echipe de cosași, pe 
brigăzi, care cuprind 80 de 
colectiviști dintre cei mai pri- 
cepuți la această lucrare. De 
asemenea, au fost alcătuite e- 
chipe speciale din care fac 
parte mulți tineri, care adună 
fînul și-l pun pe suporți de 
lemn ca să se poată usca și în 
zilele mai puțin însorite. Cei 
-peste 1 000 de suporți, confec
ționați de tineri, au fost trans
portați și repartizați pe bri
găzi. Mobilizarea unor forțe 
suficiente, pe de o parte, și 
buna organizare a muncii, pe 
de altă parte, au făcut ca în

colectiviștii denumai 3 zile
aici să recolteze trifoiul și lu
cerna de pe 85 de hecta
re, să depoziteze întreaga can
titate de 200 de tone nutrețuri 
recoltate. Acum, colectiviștii 
din Calafindești lucrează la 
recoltarea ierburilor de pe cele 
240 de hectare cu finețe natu-

ierburile
rale. Pînă acum a fost strînsâ 
recolta de pe o suprafață de 
peste 100 de hectare finețe na
turale. S-au recoltat și ierburi
le din zonele șoselelor. La fel 
de bine a fost organizată mun
ca de recoltare a fînurilor și 
la G.A.C. Șerbăuți. între bri
găzi se desfășoară o vie între
cere, iar ca urinare, Brigada I 
condusă de Hapeneiuc Filaret 
și brigada a IILa condusă de 
Vasile Zuzeac au terminat de 
recoltat fînurile de pe supra
fețele repartizate și au venit

apoi !n ajutorul celorlalte bri
găzi,

Asemenea preocupări pen
tru strîngerea fînurilor la timp 
am întîlnit și la G.A.C. Horod- 
nic de Sus, Frătăuții Noi, Cos
tișa etc.

Totuși, deși în raion în a- 
ceastă perioadă timpul este 
favorabil recoltării fînurilor, 
în multe gospodării colective 
această lucrare se desfășoară 
intr-un ritm nesatisfăcător, 
în planul de măsuri stabilit 
de Consiliul agricol raional 
Rădăuți se prevede să se 
asigure un ritm zilnic de circa 
3 000 de hectare, ceea ce ar în
semna că în 3—4 zile să se 
termine de recoltat întreaga 
suprafață. Or, în aceste zile 
ritmul realizat nu este nici pe 
departe cel planificat. Iată ce 
am exțras din situația operati
vă a consiliului agricol raional. 
Din cele 3 849 de hectare finețe 
cultivate, șe strînsese recolta 
de pe 2 214 hectare, iar din 
cele 4 852 hectare finețe natu
rale. de pe abia 797 hectare. 
Multe gospodării colective au 
încă de recoltat suprafețe 
mari cu trifoi și lucernă. E- 
xistă toate condițiile ca în ra
ionul Rădăuți ritmul recoltă
rii fînurilor 
țitor, chiar 
planului.

în 
cînd 
Sf. 
lucrează de zor la 
recoltatul fînețelor, 
organizațiile de ba
ză U.T.M. din gos
podăriile colective 
antrenează nume
roși tineri la acți
uni pentru valorifi
carea tuturor surse
lor de furaje. Iată 
cîteva exemple. Ma
rea majoritate a ti
nerilor din G.A.C. 
Bățanii Mari parti
cipă acum la strîn- 
gerea fînurilor de 
pe cele 1171 de hec
tare de care dispune 
gospodăria. Paralel 
cu aceasta însă, 
organizația U.T.M. 
a antrenat zilnic 
cite 20-30 tineri la 
strîngerea buruieni-

lor de pe marginea 
drumurilor și din 
culturile de cartofi. 
Acestea au fost 
combinate cu o par
te din trifoiul care 
nu a putut fi uscat 
din cauza ploilor. 
Dupz aceea, ames
tecul a fost tocat și 
introdus in gropi 
pentru siloz, amena
jate din vreme de 
către tineri prin 
muncă patriotică. 
Cu titra timp în 
urmă s-a făcut un 
scurt bilanț care 
a arătat că din 
această acțiune în
treprinsă d« orga
nizația U.T.M. a re
zultai cantitatea de 
peste 550 de tone de 
nutrețuri insilozate. 
La fel cu procedat 
și tinerii eoleetimști 
din corn unele Aita

Mare și Ghitfalău, 
care au reușit să 
insilozeze 600 și, 
respectiv, 700 de to
ne de nutrețuri pro
venite din bogatele 
resurse de care dis
pun gospodăriile in 
care muncesc. La 
G.A.C. Recij paralel 
cu cositul fînurilor 
se insilozează, de a 
semenea, borceag ti 
amestec cu buru 
ieni. Pînă acum au 
fost puse în gropi- 
tranșeu peste 700 
tone de furaje.

Dintr-o situație 
existentă la Consi
liul agricol raional 
Sf. Gheorghe — re
zultă că pină a- 
cum s-au insilozat 
peste 7 000 tone de 
nutrețuri verzi.

NICOLAE BAABU

La I.P.R.O.M.E.T, în atelierul de machete, proiectanții Con
stantin Popescu și Iustin Vel fan lucrează la finisarea mache
tei furnalelor de 700 mc de la Combinatul Siderurgic Reșița.

Foto: AGERPRES

să sporeaseă sim- 
peste prevederile

A. CARUNTU

Chtemstografe
COMOARA DIN LACUL DB 

ARGINT — cinemascop rulează 
la ; Patrie (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), București (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;
21), Melodia (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Modern (orele 
10,15; 12,30; 15,45; 18; 20,15). fe
roviar orele 12,30; 15; 17,30;
20) , Excelsior (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). UNDE-I 
GENERALUL rulează la : Re
publica (orele 9,45; 12; 14; 17;
19; 21,15), Victoria (orele 10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30). DOUĂ DU
MINICI rulează la : Carpați (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grivița (orele 10; 12; 16; 18; 20). 
LA STRADA rulează la : Luceafă
rul (orele 10,30; 13; 15,30; 18;
20,30), Flacăra (orele *14,15; 16,30; 
18,45; 21), Rahova (orele 15,30; 
17,45; 20). M-AM ÎNDRĂGOSTIT 
LA COPENHAGA — rulează la : 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21,15), Tomis (orele 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30). DRA
CUL ȘI CELE ZECE PORUNCI — 
cinemascop rulează la : Central 
(orele 10,15; 12 45; 15,15; 17,45; 
20,15). NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
KOJA rulează la : Lumina (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Dacia 
(orele 9; 11; 13). CASCADA DIA
VOLULUI rulează la : Dacia (orele 
15; 17; 19; 21), DOMNUL TOPAZE 
— cinemascop rulează la ; Festi
val (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19»
21) , Volga (orele 10; 12; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). ZILE DE FIOR 
ȘI RÎS rulează la : Union (orele 
16; 18,15; 20,30). PROGRAM PEN
TRU COPII — dimineața — Doina. 
LUMEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD — rulează la : Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
CERUL ȘI MOCIRLA — rulează la 
Cosmos (orele 16; 18; 20). CEI
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) rulează Ia : 
Ciulești (orele 9; 12,30; 16,15; 20). 
OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii)

PRIN IRIGAȚII

PRODUCȚII MARI

In excursie

Adresa de vară PETRU DASCĂLE
inginer agronom la GA..C. Țtpdnxr. lr.
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clubul elevilor
acanța mare. Va
ră, căldură. Plicti
seală ? Nu, nu e 
timp pentru așa 
ceva. Elevii din 
Capitală au felu
rite preocupări. 

Mulți sînt plecați în tabere și 
excursii, la munte sau la mare. 
Dar și în București elevii au 
prilejul să-și petreacă timpul 
in mod plăcut. Cluburile pen
tru elevii din școlile medii și 
profesionale, deschise la înce
putul acestei luni pe lîngă ca
sele de cultură sau parcurile 
de cultură și odihnă din Capi
tală, le oferă un program va
riat. De trei ori pe săptămînă, 
ei pot petrece aici zile plăcu
te, făcînd sport sau vizionînd 
filme, mergînd la ștrand sau 
organizînd audiții muzicale 
etc.

Clubul elevilor din raionul 
16 Februarie funcționează pe 
lingă casa de cultură a tinere
tului din raion.

Am organizat pînă acum 
cîteva acțiuni interesante la 
care elevii au participat cu 
entuziasm, și care au atras 
spre club și mai mulți elevi 
— ne-a spus tov. Ștefănescu 
Vasile, direetor al clubului.

în primul rînd, am grupat 
elevii în două colective. Pri
mul, format din elevi ai șco
lilor medii nr. 1, 2 și 21 este 
condus de tovarășii profesori 
Ion Gheorghiță și lonescu Vir
gil, iar colectivul al doilea, 
format din elevi ai școlilor 
medii nr. 25 și 21 este condus 
de tovarășii profesori Dinu 
Ștefania și I. Oprescu. Cu a- 
ceste colective s-au organizat 
activități de club: concursuri 
de șah, tenis, sau s-a vizitat 
Muzeul tehnic din Parcul Li
bertății — dimineața, tar sea
ra a fost organizată o seară 
distractivă pentru toți elevii. 
O parte din elevi au partici
pat la excursia de două zile 
organizată la Snagov, iar cei
lalți vor merge în excursie in 
duminicile următoare. Din 
programul viitor: o excursie 
la Buda și una la G.A.C.-Dra- 
gomirești, vizite, pe colective, 
la Muzeul de istorie a orașu
lui București și la Galeriile de 
artă ale Palatului R.P.R., la 
întreprinderea horticolă „1 
Mai" și Fabrica de confecții și 
tricotaje „București**. Nu lip
sesc din program nici ștran
dul, nici întrecerile sportive 
(tenis, volei, fotbal, înot) și nici

dansul. Elevii așteaptă întâlni
rea programată cu un activist 
de partid, care le va vorbi 
despre evenimentele din Au
gust 1944, despre realizările 
poporului romîn, sub condu
cerea partidului. Sînt aștepta
te și întâlnirile cu muncitori, 
scriitori, actori și sportivi 
fruntași. Cu aceste ocazii, ele
vii vor prezenta simpozioane.

Și la clubul elevilor de pe 
lîngă Casa de cultură a tine
retului din raionul Grivița 
roșie se desfășoară o activitate 
interesantă, bogată.

Clubul elevilor din școlile 
medii, tehnice și profesionale 
din raionul 30 Decembrie 
funcționează în Parcul de 
cultură și odihnă Herăstrău. 
Există toate condițiile să 
se organizeze o activitate va
riată, atractivă. Dar la acest 
club participarea elevilor e 
destul de slabă. Organiza
torii nu fac totul pentru ca 
programul, interesant de alt
fel, să fie respectat. Un exem
plu. Pentru ziua de 7 iulie 
programul clubului arăta: 
„Excursie la pădurea Andro- 
nache* (orientare turistică, 
jocuri sportive, cintece). Dar 
excursia nu s-a făcut. Nici nu 
au fost mașini, nici nu au ve
nit elevii; au venit numai 5 
elevi, cu care am vizitat „Mu
zeul satului* — ne-a spus iov. 
director. Adevărul este că în 
această zi au venit cîteva gru
puri de elevi si meargă in ex
cursie, dar n-au găsit pe ni
meni cui să se adreseze, n-au 
găsit nici mașinile. și au ple
cat. Urmarea ? Ammindu-se 
acțiunile care plac elevilor, a- 
ceștia nu mei vin la club.

De asemenea, la clubul ele
vilor din raionul 23 August, 
condus de toc. Simionidis lo
rds, programul este fixat de 
așa manieri încît elevii nu pot 
participa la activitățile lui : zi
lele și orele de club coincid cu 
programul repetițiilor elevilor 
pentru serbarea culturăl-spor- 
tivă pe care o pregătesc în 
cinstea zilei de 23 August. Și 
atunci e normal ea participa
rea să fie slabă.

Semnalăm aceste deficiențe 
pentru că ne aflăm în plină 
vacanță și cluburile trebuie să 
ofere elevilor posibilitatea 
să-și petreacă orele plăcut, in
structiv. Comitetele raionale 
U.T.M. ale Capitalei ar putea 
lua masuri pentru mai buna 
funcționare a tuturor cluburi
lor elevilor.

Casa pionierilor din Iași a 
organizat o excursie prin țară, 
cu tema „Să cunoaștem reali
zările poporului nostru în cei 
20 de ani de la Eliberare". La 
excursie au luat parte cei mai 
buni pionieri de la școlile din 
Iași, activiști ai Casei pionie
rilor. Itinerariul excursiei a cu
prins cele mai importante orașe 
din Moldova, Transilvania, Ol
tenia, Dobrogea. Peste tot, la 
Suceava, Cluj, Arad, Timișoa
ra, Reșița, Orșova, Brașov, 
ne-au întâmpinat noile con
strucții și peisajele minunate 
ale patriei. Combinatul de in
dustrializare superioară a lem
nului de la Suceava, Combina
tul siderurgic de la Hunedoara, 
Uzina Electroputere din Craio
va, Uzina de aluminiu de la 
Slatina, Combinatul chimic de la 
Făgăraș, Uzina de tractoare și 
Uzina Steagul roșu din Brașov, 
Uzina „1 Maiu din Ploiești, iată 
doar ci leva din marile obiecti
ve industriale vizitate. La Re
șița, pionierii turiști au avut o 
întîlnire cu un maistru șl cu 
cîțiva tineri oțelari fruntași. In 
Sibiu, au admirat Parcul Dum
brava. La Brașov, au făcut o 
drumeție pînă la Poiana, iar de 
aici, au urcat pe Postăvarul.

Prof. ȘTEFAN CHIRIAC 
Foto: ALBU GH.

cercul foto — Casa tinere-

IOANA GIRARDI

Recoltarea fructelor de pădure

Gospodăria noastră are 830 de hectare cu pășuni și 700 de 
hectare finețe. Productivitaîea acestora nu era insă prea ri
dicată. în anii trecuți nu am obținut mai mult de 4 000—6 000 
kg masă verde la hectar. Anul acesta am luat o serie de 
măsuri care asigură sporirea cantității de masă verde la hec
tar. Mai intîi. in primăvară. U serii colectiviști, antrenați de 
organizația U.TAL, au crăpat de două ori, prin muncă pa
triotică, pășunea și finețea. ApoL pe islaz am aplicat pășu- 
natul rațional. în urma pjoJor, Jijia a ieșit din matcă. Prin- 
tr-un sistem de canale dunamtr săpate am reușit să reținem 
o mare cantitate de apă pe care acum o folosim, în lipsa 
umezelii suficiente, pentru trișat De asemenea, am supraîn- 
sămințat o pane din pășene» tar alta am ingrășat-o. Rezul
tatele acestor acțiuni coc~; exe n-eu imirziat să se arate. 
Acum, de pe acelea*, s^rafețe obținem intre 7 000—12 000 
kg masă verde la berar. Vnele gospodăriei au iarbă din 
abundentă și bună, iar o,—a de lapte crește. Noi privim 
insă lucrările în peopeefist. De obicei, perioada dintre sfîr- 
șitul lunii iulie ș. irxeptihu lux sieptembrie este pentru noi 
mai „critică*. Spre a a;;-pn animalelor cantitatea de masă 
verde necesară și pee-îru saeeassâ perioadă, am insămînțat 65 
hectare cu luxemi. iartd de Sud An. borceag și sore.

enurue fruf&r&rt- ncastre se găsesc multe ierburi 
« de vmkaU de la grsd-u de le-

eonduetor. de . R U «roptie de suae — iaereaz 
dm zori și pină «oaza umu. Congarm Tgragg 
Toma, Petre Turcanoi Atexndru XaNMK Onu 
năuoâmu sînt fruntașii acțiunii. Tinerii ea * 
acum cîteva zile peste 2 000 tone de BUtrețori dMfee i 
prin muncă patriotică.

Sintem convinși eă vom reuți M d aca
tățile necesare de nutrețuri verzi pentru Întregul an

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru)

In pădurile regiunii Suceava 
există cantități ' *’ *
te de pădure 
dulcețuri și siropuri valoroase. In 
acest an s-a propus să fie recol
tate peste 4 000 tone de fructe de 
pădure, din care 2 700 tone smeu
ră, 100 tone mure, 30 tone cireșe 
amare, 10 tone fragi, 490 afine ne
gre și roșii și altele.

Pentru asigurarea recoltării can
tității propuse, s-au luat din timp 
mășuri. Astfel au fost organizate 
144 centre de aejiiziții, s-au pro
curat butoaie de fag cu o capaci
tate de 200—500 litri fiecare pen
tru ambalarea fructelor. Pe lîngă

însemnate de fruc- 
din care se obțin

La muncă
Mobilizați de organizațiile 

U.T.M., tinerii din raionul Fe
tești au participat cu entu
ziasm la acțiunile de muncă 
patriotică infțrrtrr in satele și

Ptză ta prnenu ceie le de 
ta^ftax de z. uncă patrMX.<ă

roaae hxrâri prtnhre care: a- 
ry-ujarea pentru irigații a

șe redarea agriculturi: a 112 
bertasT teren, Intoețiaeraa a
2 UK hectare pășar», piansa- 
rea • pene 20«Cd perm fruct:-

centrele de achiziții s-au organi
zat instructaje cu culegătorii pri
vind igiena și condițiile de preda
re a fructelor. Pentru culegători 
s-au asigurat condiții de cazare în 
cabane și aprovizionarea cu ali
mente. Acțiunea de culegere a 
fructelor de pădure se desfășoară 
din plin. Centrele de achiziții au 
început să preia unele cantități de 
fructe printre care 2 350 kg fragi, 
2 400 kg afine negre, 3 300 kg 
smeură, 4 100 kg cireșe amare.

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan, organizațiile U.T.M. din sa
tele de jnunte mobilizează în a- 
ceastă perioadă un număr însem
nat do tineri Ia recoltatul fructe
lor de pădure.

patriotică
ornamentali. De ase- 

au reparat și întreți- 
km drumuri, și au 
570 stîlpl necesari e- 

de

feri și 
menea, 
nut 48 
plantat
'.ectrifieării unor comune 
pe raia rașoauhii.

De e-jrind au fost expedia
te la Hunedoara 127 tone fier 
vechi, colectate tot prin mun
că patriotică.

Valoarea tuturor acestor lu
crări se ridică la cifra de pes
te 1 500 000 lei.

IONEL PROTOPOPESCU 
«etirist cultural

Vedere generală a S.M.T. Topolovățul Mare, raionul Digoi regiunea Bcjiqî.
Foto t. RO&CSF.K
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Pe ia iflrșitul veacului tre
cut, un tinăr de 23 de ani, stu
dent în ultimul an al Facultă
ții de medicină din Bucu
rești și intern la Spitalul 
Brîncovenesc, iși publica în 
colaborare cu maestrul său. 
savant cunoscut și apreciat în 
toată lumea, cea dinții lucra
re științifică.

Tinărul era preparatorul 
Constantin Levaditi, iar vene
rabilul său maestru nu era 
altul decît Victor Babeș.

Babeș îl aprecia mult pe 
valorosul cercetător. Ii cunoș
tea bine povestea vieții, o 
existență de copil și adoles
cent sărac, născut in una din 
mahalalele Galațiului.

în 1898, Victor Babeș a reu
șit să-l trimită pe Constantin 
Levaditi la Paris pentru con
tinuarea studiilor. Cu intuiția 
sa de excelent pedagog, își 
dădea seama că tinărul care-i 
fusese mai bine de doi ani 
preparator, era un element de 
mare viitor.

Levaditi avea să confirme 
în mod strălucit încrederea 
ce-i era astfel acordată. For
mat la școala unor etltori de 
seamă ai medicinii modeme,

știința contemporană
în laboratoarele cărora a lu
crat —» să menționăm printre 
ei pe Ehrlich și pe Mecinikov 
— Levaditi devine el însuși 
un mare deschizător de dru
muri în știință, dînd la iveală 
descoperiri care i-au afirmat 
cu autoritate numele în istoria 
mondială a medicinii.

Caracterizîndu-i sintetic o- 
pera, acad. Șt. S. Nicolau, scria 
acum cîțiva ani: ..Profesorul 
Levaditi a publicat peste 750

Monografiile și tratatele de 
imunologie, inframicrobiologie 
ale lui Constantin Levaditi 
sînt considerate astăzi lucrări 
clasice. Maladiile de care Le
vaditi s-a ocupat, aducînd 
contribuții extrem de impor
tante, sînt foarte numeroase.

în ce privește poliomielita, 
de pildă, Levaditi este cel care 
descoperă filtrabilitatea ger
menului bolii și precizează 
histopatologia bolii experi-

mecanismul reacția Wasser- 
mann.

O importanță covârșitoare 
are descoperirea acțiunii cu
rative și preventive a bisxmi- 
tului și a altor metale (teiuruL 
aurul, vanadiul eU-/ asupra 
infecțiilor, savantul romîn 
fiind creatorul -metalopreven- 
ției sifilisului"'.

Pasiunea sa de cercetător ka 
făcut să săvirșească ur.u! din
tre cele mai frumoase gesturi 
din istoria medicinii noastre. 
Pentru a dovedi că crescăto
rii de iepuri nu trebuie să se 
teamă că vor fi contaminați 
de către animalele Iot atinse 
de ..snirocheta cimiculi" — 
ceea ce susțineau mulți medici 
— Levaditi își inoculează el

CONSTANTIN LEVADITI
de lucrări științifice, a creat 
baze științifice inframicrobio- 
logiei; a adus date de impor
tanță primordială în domeniul 
sifilisului experimental și a 
renovat tratamentul acestei 
boli prin descoperirea bismu- 
tului ca agent terapeutic vi
guros ; a descoperit noi mi
crobi patogeni, protozoare și 
virusuri; a adus un aport 
deosebit de mare în imuno- 
logie ; a Imaginat metode noi 
și tehnici de lucru ingenioase",

mentale. TOT EL ESTE PRI
MUL CARE CULTIVĂ VIRU
SUL POLIOMIELITIC ÎN A- 
FARA ORGANISMULUI, PE 
CULTURI DE ȚESUTURI. 
CEEA CE A CREAT BAZELE 
PENTRU PREPARAREA, DE
CENII MAI TÎRZIU. A VAC
CINULUI SALVATOR CARE 
PREVINE ACEASTA BOALĂ.

Constantin Levaditi a des
coperit un spirochet nou „Spi- 
rocheta gracilis** și a precizat

însuși microbul punînd astfel 
capăt unei lungi controverse.

Cercetările sale asupra viru
sului encefalitei sint funda
mentale, ele privind căile de 
pătrundere in organism ale 
virusului, diferitele sale pro
prietăți, modul de propagare 
a infecției, raporturile dintre 
encefalic și alți viruși similari. 
Levaditi a și descoperit de alt
fel agentul patogen al unei en
cefalite spontane animale.

Tot el este descoperitorul

menține dec it puțină vreme 
acolo, datorită nemulțumirii 
pe care o produc, în cercurile 
oficiale, conferințele sale pu
blice, care denunță starea sa
nitară proastă a țării. Drept 
urmare, savantul este înde
părtat din învățămînt și ne
voit să ia din nou calea străi
nătății. În 1926, face o nouă 
tentativă de a se întoarce în 
țară, dorind ca el, unul din 
ctitorii inframicrobiologiei, să 
preia catedra maestrului său

rulează la : înfrățirea între po
poare (orele 11; 15; 18,45), Miorița 
(orele 10; 13; 16,30; 20,15), Bu-
cegi (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
POPASUL rulează la : Buzești (o- 
rele 15; 17,15; 19,30), Cotroceni 
(orele 16; 18; 20). COMEDIANȚII 
rulează la : Cultural (orele 15; 17; 
19; 21). KOZARA rulează la:
Crîngași (orele 15.30: 18; 20,30). 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON rulează la : Unirea (orele 
15; 17,15; 19,30), Vitan (orele 16» 
18; 20), Ferentari (orele 15; 17; 19; 
21). ÎNDRĂGOSTITUL rulează la 
Munca (orelo 15; 17; 19; 21). ȘE- 
HERAZADA — cinemascop rulea
ză la: Popular (orele 11; 16), Au
rora (orele 10; 12,30; 15; 17,30;
20) . K ALOI AN rulează Ia : Popu
lar (orele 18,15; 20,30). COMISA
RUL rulează la : Arta (orele 15» 
17,15; 19,30), Moșilor (orele 15; 
17; 19), Flamura (prele 10; 12,15; 
14,30; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(orele 16; 18,15» 20,30). CAUZB 
DREPTE — cinemascop rulează la : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBĂ ALBAS
TRĂ rulează la Colentina (orele 
15,X; 17,X; 19,X). CĂLĂTORIE 
SPRE CENTRUL PĂMÎNTULUI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
Ia Floreasca (orele 10,30; 15; 18»
21) . ,,CUBA '58" rulează la Progre
sul (orelei 15,30; 18; 20,15). DOI 
COLONEI rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20). FRAȚII CORȘICANI 
— cinemascop rulează la Lira (o- 
rele 14,X; 16,45; 19; 21).

GRĂDINI — CINEMATO
GRAFE

M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA CO
PENHAGA rulează la : Capitol 
(orele 20,X), Tomis (orele 20,30). 
DOMNUL TOPAZE — cinemascop 
rulează la Festival (orele 20,30). 
RENUL ALB rulează la Modern 
(ora 20,X). ȘEHERAZADA — ci
nemascop rulează pe Patinoarul 
23 August (orele 20,45). ASASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON rulea
ză la : Vitan (orele 20,30), Unirea 
(orele X,15). COMOARA DIN LA
CUL DE ARGINT — cinemascop 
rulează la : Arenele Libertății (o- 
rele 21), Stadionul Dinamo 
(orele 20,15). PĂPUȘILE RÎD rulea
ză la Lira (orele 20,15). COMISA
RUL rulează la : Drumul Sării (o- 
rele 16; 18; 20), Arta (orele 20,15). 
IDIOTUL rulează la Buzești (orele 
20.30). LA STRADA rulează la Ra- 
hova (orele 20,X). OCOLUL PĂ- 
MINTULUI IN 80 DE ZILE cine
mascop (ambele serii) rulează la 
Bucegi (orele 20,X), Doina (orele 
21,15). NU VREAU SA MĂ ÎNSOR 
rulează la Colentina (orele 20,15). 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la : 
Aurora (orele 20,15). UNDE-I GE
NERALUL rulează la Progresul 
(orele 20,15).

Victor Babeș, care murise. Și 
din nou se produce faptul re
voltător și de necrezut al res
pingerii lui Levaditi!

Oameni cu orizont limitat și 
sufletul mic, mînați de inte
rese meschine, barează astfel 
întoarcerea lui în mijlocul po
porului său.

De valoarea creației lui Le
vaditi, putem să ne dăm sea
ma amintind că a fost mem
bru al unor mari foruri știin
țifice ca Academia R.P.R., aca
demiile din Paris, Barcelona 
și alte orașe, laureat al fai
moasei medalii de aur Paul 
Ehrlich, al premiului John 
Scott (S.U.A.), de nouă ori 
laureat al Academiei de Știin
țe Medicale din Paris, „Doc
tor honoris causae" al Univer
sității din Amsterdam etc.

Renumele său a trecut cu 
mult hotarul lucrărilor de 
strictă specialitate. Dicționare 
enciclopedice generale, ca 
„Larousse du XX-e siecle" sau 
„Enciclopedie franțaise* îi 
menționează în repetate rîn- 
duri contribuția.

CREAȚIA SA, BOGATĂ ȘI 
PROFUNDĂ, ÎL AȘEAZĂ 
PRINTRE MARII MEDICI- 
SAVANȚI AI SECOLULUI 
NOSTRU, CA UN REPRE
ZENTANT STRĂLUCIT AL 
ȘTIINȚEI NOASTRE ÎN 
ȘTIINȚA UNIVERSALĂ.

I. M. ȘTEFAN



Cocteil oferit de ambasadorul
R. S. F. Iugoslavia

So-Ambasadorul Republicii 
cialiste Federative Iugoslavia 
în Republica Populară Romî- 
nă, Arso Milatovici a oferit 
marți seara un cocteil cu pri
lejul prezenței în țara noastră 
a tovarășilor Blaj o Iovanovici, 
membru în Comitetul execu
tiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia* Milen- 
tie Popovici-, secretar general

Poșta redacției
Constantin Elena, Tom» 

Gheorghe — Timișoara

Ateneul Republicii Populare 
Romîne a fost construit între 
anii 1886—1888 și e dominat 
de o mare cupolă eu fațada 
principală în stil neoclasic. 
Ateneul R.P.R. are aspectul 
unui templu ionic ou șase co
loane frontale și două latera
le. Interiorul cuprinde o mare 
sală rotundă de concerte. La 
intrare se află un vestibul 
circular dublat de un inel for
mat din 12 coloane dorice. Din 
vestibul pleacă spre sala de 
concerte 4 scări de marmură 
răsucite fiecare în jurul unui 
pilon. în vizita ce doriți să o 
faceți în curînd în Capitală 
veți putea asculta la Ateneul 
R.P.R. concerte date de Filar
monica de stat „George Enes- 
cu".

Mareș Alexandrina — co
muna Benca, raionul Roșiorii 
de Vede

La facultățile care pregă
tesc cadre didactice din uni
versități și din institutele pe
dagogice, cursuri fără frec
vență, se pot înscrie la specia
litățile în care predau, cadre
le didactice din învățămîntul 
de cultură generală, școli spe
ciale și din instituțiile preșco
lare, precum și cadrele didac
tice care predau obiecte de 
cultură generală în alte școli.

La facultățile de științe na
turale din cadrul institutelor 
pedagogice care văJnteresează 
pe dumneavoastră se dau pro
be la:

— botanică sau zoologie (la 
alegere) — scris și oral

— anatomia și fiziologia 
omului — scris

— biologie generală — scris.
Examenul de admitere va a- 

vea loc între 27 august — 15 
septembrie.

Mecanizatoril stațiunii experimentate Argeș, execută lucrări de întreținere pe terasele planta
te cu pomi.

Foto; AGERPRES

Colocviu despre productivitate
(Urmare din pag. I) 

toți muncitorii. Acest lucru a 
permis trecerea la specializa
rea pe lucrări și operații. Au 
fost create echipe specializate 
în lucrări de sablaj, montarea 
instalației electrice, probe 
pneumatice, măsurători nece
sare montării motorului etc. 
Specializarea muncitorilor îm
preună cu alte măsuri tehno
logice care au fost luate, a fă
cut ca productivitatea muncii 
la principalele operații de 
montaj să crească în medie cu 
peste 10 la sută.

„SA RĂSFOIM CAIETUL 
DE PROPUNERI"

(Ing. Liviu Tănăsescu — șeful 
fabricii de mașini rotative)

„Lupta pentru creșterea 
productivității a devenit în 
secția noastră o acțiune de 
masă la care iau parte toți 
muncitorii. Dar să răsfoim 
caietele de propuneri—*

Inginerul Liviu Tănăsescu 
scoate din birou un registru 
în care sint rezervate pentru 
fiecare atelier mai multe file. 
O dată cu aceasta aveam să 
aflăm de fapt despre o valo
roasă inițiativă, cu care ne-am 
întîlnit după aeeea în toate 
secțiile uzinei. Despre ce este 
vorba ? La indicația comitetu
lui de partid s-a stabilit ca 
în fiecare atelier (și centrali
zat pe secție) să existe un ca
iet în care să se înscrie pro
punerile făcute de muncitori, 
tehnologi și ingineri pentru 
creșterea productivității mun
cii.

Propunerile sint adresate 
direct maiștrilor și în caiete 

al Comitetului federativ al 
Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din
Vlaiko Begovici,
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, / ~
Țrnobmia, secretarul gene
ral al președintelui R. S. F. 
Iugoslavia, care și-au petrecut 
concediul de odihnă în R.P. 
Romînă și au vizitat mai mul-

Iugoslavia, 
membru al

și Bogdan

Guga Cornel — Bălța — ra
ionul Brad

Absolvenți ai școlii profesio
nale cu durata de 3 și 4 ani 
cu diploma de absolvire, chiar 
dacă au numai 6 clase ele
mentare pot să se înscrie în 
clasa a VIII-a a școlii medii 
de cultură generală fără a mai 
fi nevoie să termine și clasa 
a Vil-a. Școala profesională 
absolvită echivalează cu 7 
clase elementare.

Ion Dumitru — Suceava
De un real folos in pregăti

rea dumneavoastră profesio
nală vă va fi și cartea ..Scule 
pentru prelucrarea mecanică 
a lemnului* apărută de eurind 
în Editura tehnică. Cartea tra- 
teaaă următoarele probleme :

Scule pentru prelucrarea 
leaanului, materiale utilizate 
pentru fabricarea sculelor, 
tratamente termice ale scule
lor, pmze de gater, pânze pen
tru ferăstraie pang?-că, lanțuri 
pentru ferăstraie, discuri cir- 
culare pentru ferăstraie, bur
ghie, cuțite, freze, scule pen- 
tra șlefuit.

Cartea o găsiți la toate li
brăriile din țară.

se stabilește termenul la care 
vor fi rezolvate și cine aniume 
riăspunde de aplicarea lor. In
ginerul Tănăsescu ne arăta că 
mimai în trimestrul II, la sec
eta mașini rotative electrice, 
s-a» făcut peste 120 de propu- 
Bdri, La operația de fileta- 
re a bucșei colector se consu
mau mai bine de 8 ore. într-o 
zi, ajustorul Alexandru Dinu, 
maistrul lulius Ică și tînărul 
lăeătaș Anton Mirescu au ve
nii cu trei schițe ale unui dis- 
pozitiv pentru filetarea buc
șei, Din cele trei schițe s-a 
născut o singură schiță, un 
singur dispozitiv, cu ajutorul 
eăruia se realizează lunar o 
economie de manoperă de 
400 ore.

„Peste 50 la sută din sarci
na de creștere a productivită
ții muncii a fost asigurată de 
propunerile venite de la mun
citori4'.

„ÎMBUNĂTĂȚIREA 
TEHNOLOGIEI 

DE FABRICAȚIE 
— O SURSA 

INEPUIZABILA-
(Nieolae Niță — Inginer-șef, 
fabrica de aparataj electric)

„Colectivul fabricii de apa- 
rataj are de realizat anul a- 
eesta un volum de producție 
mai mare cu 25 la sută față 
de anul 1963. Sporul cel mai 
însemnat (angajamentul nos
tru prevede peste 70 Ia sută) 
ne-am propus să-l realizăm pe 
seama creșterii productivității 
muncii. în acest sens ne-am 
orientat atenția, îndeosebi, 
spre îmbunătățirea tehnologi
ei de fabricație, sursă impor-

Najdprf — 7,5 puncte și o partidă 
întreruptă. In runda a 12-a Petro
sian a cîștigat la Fogelman, iar 
Keres a1 remizat cu Filip.

te localități, obiective 
nomice și instituții culturale 
din țară.

Au participat tovarășii Chi- 
vu Stoica, Alexandru Moghio- 
roș, Ștefan Voitec, membri ai 
C.C. al PALR^ ai Consiliului 
de Stat, activiști de partid.

(Agerpres)

ln turneul masculin de volei 
al etapei 
tachiadei 
putat la 
Minerul 
Aiud au

regionale a Spar- 
republicane, dis- 
Cluj, formațiile: 

Rodna — Unirea 
oferit o întîlnire 

spectaculoasă

• Intre 7 9 august
o fază intermediară

Ultimul act al Spartachiadei rcpabLcazc va B precedat 
la unele ramuri de sport: BASCHET, BOX. FOTBAL VOLEL 
HANDBAL și POLO de o fază iatermediarA latrecerde ne rer 
desfășura pe grupe de regiuni, intre 7—9 a^gzst (• «gură 
excepție : boxerii vor începe mai devreate c_«peta) 
torii ca și formațiile învingătoare tot partxtpa la tmaLL 
Zilele acestea Comisia Centrală a Spartacfeadei re^nbhcane 
a consultat federațiile de specialitate p a stabilii grxparea 
regiunilor precum si locurile de desiășrrare a ixtrecenlor 

Continuăm relatările de ’ " ‘
Spartachiadei republicane.

la

• h WITALl
Concursurile fosei pe Capi

tală din csdrui Spericchiodei 
republicane eu eouîi^uet ien 
in Pc-rul sporite Dinamo cu 
desfâțurerea turneelor de 
hand-oal p roleL

Ml taNjfeMi* 1

Marți dimineața, numeroși 
buoureșteni au continuat să 
aducă un ultim omagiu artis
tului poporului Cornel Me
drea, al cărui corp neînsufle
țit era depus la Uniunea artiș
tilor plastici. Prin fața cata
falcului, înconjurat de nume
roase coroane de flori, s^-aiu 
perindat, adînc îndurerați, iu
bitori și admiratori ai remar
cabilelor opere de artă ale ce
lui dispărut, rude, prieteni, 
colegi, studenți. Pe un panou 
îndoliat se afla portretul ma
relui artist, continuator al 
celor mai frumoase tradiții ale 
sculpturii romînești, a cărui 
operă se înscrie la loc de 
frunte în patrimoniul artei 
noastre realiste. Lîngă cata
falc, pe o pernă de catifea 
vișinie, erau așezate înaltele 
distincții pe care regimul de 
democrație populară le-a con
ferit sculptorului Cornel Me
drea, în semn de prețuire a
talentului și a activității 
sale de artist și cetățean. 
Catafalcul era înconjurat de 
coroane de flori din partea 
Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
Uniunii artiștilor plastici, Uni
unii compozitorilor din R. P. 
Romînă, Sfatului popular al 
Capitalei, Institutului de arte 
plastice „N. Grigorescu“, In
stitutului de istorie a artei al 
Academiei R. P. Romîne, Mu
zeului de artă al R, P. Romî
ne, comitetelor de cultură și 
artă ale regiunii Dobrogea și 
orașului Constanța.

La catafalc au făcut de gar
dă reprezentanți ai unor, in
stituții de artă și cultură din 
Capitală, colegi, studenți. Ul
tima gardă a fost alcătuită

de specializare. La fiecare al 
șaptelea tînăr din uzină — u- 
nul este inovator. Sint cifre 
care aici, în uzină, au dat 
naștere la concluzia că în vii
tor granița lor trebuie depă
șită. „în acest an în uzină au 
fost angajați, relata secretarul 
comitetului U.T.M., peste 900 
de absolvenți ai școlilor pro
fesionale. ’ ’ ' ’ ‘
producției noastre impune o 
încadrare
rapidă în ritmul general de 
muncă. Ne-am propus ca ab
solut toți să fie încadrați înce- 
pînd de la 1 septembrie la 
cursuri de ridicare a califică
rii. Alți 1 500 de tineri vor ur
ma cursuri de ridicare a cali
ficării și de specializare4'.

★
La sfîrșitul aeestui colocviu 

—< o singură concluzie : reali
zările de pînă acum, entuzias
mul cu care se muncește, ini
țiativele existente pregătesc 
viitoarele ritmuri de creștere 
a productivității muncii în 
marea uzină craioveană.

handbal feminin: Combinatul 
Poligrafic — Dacia
13—3,- Confecția—F-R B 22—4; 
Hiffiena-Combinatul de cbk« 
duo—Jilaca 2J—0. Volei mas- 
atiiK Scminăioaree—Voința 
3—0; Dinamo I—Oțelul 3—1 ; 
Rapid—Forestierul 3—0; Ipro- 
fii—Autobusul 3—0.

Tot la Dinamo s-a desfășu
rat și prima gală a semifinale- 

tantă de sporire a productivi
tății-.

Pentru exemplificare ne 
vom referi doar la citeva sub- 
ansamble.

Prin reproiectarea transfor
matorului de măsură cu miez 
toroidal a cărui tehnologie de 
fabricație s-a îmbunătățit sim
țitor, s-a asigurat o producti
vitate a muncii de 3,6 ori mai 
mare decît la produsul pe 
care l-a înlocuit. Cît de justi
ficată a fost această măsură 
ne-am putut da seama și mai 
bine aflînd că acest produs 
se fabrică aici în serie mare 
— 40 000—50 000 bucăți pe an. 
Tot în atelierul de montaj 
trafo-toroidal a fost organi
zată o linie tehnologică care 
elimină încrucișările, întoar
cerile în fluxul de montaj.

O reducere simțitoare a ma
noperei s-a obținut prin în
locuirea operației manuale de 
izolare cu bandă albă a tale
lor de siliciu, la anumite tipuri 
de transformatori, cu capace 
din polietilenă. Timpul de 
execuție a scăzut în medie cu 
40 la sută față de vechea 
normă. Și ca efect general al 
măsurilor aplicate, în trimes
trul II manopera a fost redu
să cu peste 52 000 ore-normă.

Măsuri viitoare ? „în primul 
rînd, vom insista în continua
re pe îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație" — ne relata 
tovarășul inginer șef. Se lu
crează acum la un dispozitiv 
de izolare a funiei pentru bo
binele de reactanță, care va 
înlocui execuția manuală. Se 
va extinde fabricația transfor
matoarelor — atît de curent 
cît și de tensiune — în rășini

•SPORT»SPORT»SPOR T»

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

• LA BAC\U
BACĂU (de la coresponden

tul nostru).
Sâmbătă după-amiază o co

loană de citeva sute de spor
tivi au defilat de-a lungul 
magistralei orașului Bacău, — 
Calea Mârășești. Tinerii din 
eoloană erau participanți Ia 
etapa regională a Spartachia- 
dei republicane. Prezența în 
coloană a fiecăruia dintre ei 
se datora locului fruntaș ob
ținut în întrecerile spartachia- 
dei care a avut loc în toateNumirea ambasadorului R. P. Romine în S.U.Â.

Ca urinare a ridicării Lega
ției Republicii Populare Ro- 
mîne din Statele Utnite ale A- 
mericii la rangul de Amba
sadă, print?-am decret al Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul

La invitația Consiliului ci
nematografiei din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
între 24 și 28 iulie, o delegație 
a cinematografiei • din Repu
blica Argentina compusă din 
dr. Louis Villar, director ase
sor al Institutului național 
al cinematografiei și dr. Ra
mon Vinoly-Bareto, membru 
al Comisiei de promovare a 
aceluiași Institut, a făcut o vi
zită în țara noastră.

Cu acest prilej s-au purtat 
discuții cu privire la colabo
rarea dintre cele două țări în 
domeniul cinematografiei.

★
Consiliul pentru răspîndirea 

cunoștințelor cultural-științifi- 

de turnare. Se prevede că pro
ductivitatea muncii să crească 
astfel de circa 3 ori.
„OBIECTIV CENTRAL: 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII ȘI CREȘTEREA 

PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII"

(Ing. Mihai Dur — șeful sec
ției transformatori)

„Este un adevăr bine cunos 
cut de oricine. Cînd fac aceas
tă afirmație mă bazez pe ex
periența colectivului fabricii 
noastre, pe rezultatele pe care 
le-am obținut anul acesta 
cînd, datorită creșterii produc
tivității muncii, am obținut 
un spor de producție de peste 
un milion de lei".

Peste tot, aici aveam să con
statăm că în centrul preocu
părilor s-au situat de fiecare 
dată acele măsuri care să a- 
sigure concomitent cu îmbu
nătățirea calității și creșterea 
productivității muncii. Dacă, 
de pildă, pentru cositorirea 
flexibilului de la conexiuni a 
fost conceput de tînărul Ores- 
te Telega un dispozitiv pneu
matic, s-a urmărit deopotrivă 
să se îmbunătățească și calita
tea dar și să sporească pro
ductivitatea. Rezultatele ce se 
obțin acum dovedesc cum nu 
se poate mai bine acest lucru. 
Randamentul muncii la acea
stă operație a crescut cu 40 
la sută, iar despre respingerea 
unor piese din cauza unei ca
lități necorespunzătoare nici 
nu mai poate fi vorba.

Am ținut să facem această 
remarcă pentru a evidenția cît 
de important este pentru orice 
colectiv ca în centrul preocu-

saleL* fi craye-'x B*-

Ia e'-ipâ.
•e TȘgitS^Ăc^pe si2d.oe^ 

23 August, urmau sâ derîrâ 
camp; reg;aaaL.

Dupâ deschidere* festivă, 
întrecerile au început-

La p&stalul starteruiui. câte
va fete se avântă pe pistă in 
cursa de 100 metri plau Cea 
dinții trece linia de sosire 
Cornelia Birlea dm Piatra 
Neamț. La biteU — cursa e 
mai pasionantă — fes cele din 
urmă sosind prunul, tfnăml 
Iancu Orghidan din Bacău. 
Rezultatui obținut de el: 113 
secunde.

Inginerul Radu Capțan de la 
Fabrica de prefabricate din 
Roman sare peste ștacheta 
înălțată la 1,75 metri. Nu e 
mulțumit de rezultat și își ia 
avînt pentru o nouă încercare. 
E firească perseverența lui de
oarece define un record perso
nal de 1,87 metri, performan
tă obținută la etapa orășe
nească a spartachiadei șj omo
logată ca record regional

• IA (NEA
ORADEA (de la corespon

dentul nostru).
La faza regională a Sparta- 

chiadei republicane în regiu-

Petre Bălăceanu a. fost numit 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în 
Statele Unite Americii.ale

(Agerpres)

MAȚ

istorie a

I
ce din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă a organi
zat marți în sala din str. Bi
serica Amzei nr. 5—7 simpo
zionul „Scriem noua 
patriei“.

Au luat cuvîntul 
prilej prof. univ.

cu acest 
Stanciu 

Stoian, membru corespondent 
al Academiei RP. Romîne, di
rector al Institutului de știin
țe pedagogice, Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii, Socialiste, de 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara.

(Agerpres)

ING. MIHAI DUR

parilor să-și fixeze acele obiec
tive, care să asigure deopotri
vă îmbunătățirea calității pro
duselor precum și creșterea 
productivității muncii.
„ȘCOALA UNEI ÎNALTE 

PRODUCTIVITĂȚI 
- ÎNVĂȚĂTURĂ"

(Paul Streinu — secretarul 
comitetului U.T.M. pe uzină)

„Ne-am convins din expe
riența anilor trecuți că școala 
unei înalte productivități tre
ce prin școala învățăturii"

Am aflat astfel că pentru 
fiecare zecime de procent Ia 
creșterea productivității mun
cii s-a depus o muncă uriașă 
pentru însușirea metodelor și 
tehnologiei moderne. Și în a- 
ceastă acțiune organizația 
U.T.M. a fost prezentă cu nu
meroase inițiative. Există cî- 
teva fapte și cifre care expri
mă grăitor acest lucru. 1’589 
de tineri au urmat în primul 
semestru al anului cursurile 
de ridicare a califieării. Peste 
100 de tineri au urmat cursuri

siartii

Funeraliile artistului poporului

Cornel Medrea

Nivelul tehnic al

a acestora cit mai

• Marți seara, la Suceava, s-a 
disputat revanșa meciului interna
țional de box dintre echipele de 
juniori ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria. Au învins tinerii pugi- 
iiști romîni cu scorul de 6—4.

• L* Marsilia au început cam
pionatele europene de yachting, 
pentru dasa .,Star“. După două 
regate, pe primele locuri se află 
Variliev și Pineghin (U.R.S.S.), ur
mați de Chancerel (Franța), Ballo 
(Portugalia).

• Campionul mondial Tigran 
Petrosian și marele maestru ame
rican Robert Byrne șe afl& în 
fruntea turneului de șah Buenos 
Aires, cu cite 9 puncte fiecare. Ei 
sint urmați de Keres — 8 puncte, 

x’ins in mod surprinzător la 
lupte libere categoria 70 kg pe 
N’agy Frar.eisc de la Crișul 
Oradea. La atletism, au par
ticipat peste 300 de concu- 
rențL O comportare bună au 
avut formațiile reprezentând 
raioanele Ineu și Salonta. Se 
lacționata raionului Ineu a 
cucerit titlul regional la fotbal, 
iar selecționata de baschet a 
raionului Salonta a cîștigat 
titlul regional (fete). Intere
sante au fast probele de ci
clism și tenis de masă, lupte 
clasice care au antrenat un 
mare număr de participanți 
din diferite raioane ale re
giunii.

din Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. 
Ion Jalea, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, artistul 
poporului Boris Caragea, pre
ședintele Consiliului artelor 
plastice, artistul poporului Ion 
Irimescu, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, ar
tiștii poporului Corneliu Baba 
și Constantin Barasem.

La ora 12 a început mitin
gul de doliu.

în numele Academiei R. P. 
Romîne și al său personal, ar
tistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici, a adus un ultim oma
giu artistului poporului Cor
nel Medrea. Golul pe care-1 
lasă Medrea în creația'noastră 
de artă, a spus vorbitorul, este 
un gol mare și greu de împli
nit. Cornel Medrea a făcut 
parte din acea generație de 
artiști mai vîrstnici, care păs- 
trînd legătura cu bogata tra
diție de artă a poporului nos
tru, au cimentat rîndurile ar
tiștilor tineri, formați în anii 
puterii populare, în marea 
mișcare a artei noastre con
temporane. Pentru bogata și 
rodnica activitate artistică el 
a fost ales membru al Acade
miei R. P. Romîne, căreia i-a 
făcut cinste prin munca sa 
neobosită de talentat fiu al 
poporului. S-a stins din viață 
un artist admirat și iubit de 
toată lumea, un cetățean de
votat cu trup și suflet patriei. 
S-a stins din viață un om ad
mirabil și distins care își îm
părțea cu generozitate daru
rile sufletești ale prieteniei 
tuturor artiștilor noștri.

A luat apoi cuvîntul artis
tul poporului Boris Caragea, 
președintele Consiliului arte
lor plastice din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
El a spus, printre altele : Cor
nel Medrea reprezintă o mare 
personalitate a artei noastre 
plastice, a cărei operă vastă 
se înscrie puternic în istoria 
artei romînești contemporane. 
Robustețea și vigoarea crea
ției sale, caracterul ei origi
nal, puterea de expresie sinte
tică se îmbină și sint determi
nate de o profundă legătură 
cu viața poporului nostru în 
care și-a găsit un permanent 
și nesecat izvor de inspirație. 
Cornel Medrea a reprezentat 
pentru noi exemplul artistu
lui de mare exigență față de 
artă~ și față de sine însuși, o 
pildă de muncă sîrguincioasă. 
neobosită, care a avut drept 
rezultat făurirea unui stil și a 
unei opere autentice.

în cuvîntul său, artistul po
porului Ion Irimescu, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, a relevat înalta va
loare artistică a operei celui 
dispărut. în plastica noastră 
a subliniat el, sculptorul Me
drea, alături de marele Brîn- 
cuși și Paciurea, a deschis 
sculpturii un drum nou și ro
bust, ridieîndu-se la nivelul 
artei mondiale. Acești trei 
mari dispăruți, stîlpi ai sculp
turii romînești cu trăinicia 
granitului ce înfruntă veacu
rile, susțin și vor susține în
treaga dezvoltare a sculpturii 
noastre contemporane.

Nu există domeniu al sculp
turii în care geniul lui Medrea 
să nu se fi manifestat, în care 
să nu-și fi impus neobosit și 
cu forță personalitatea sa, a 
spus eriticul de artă Eugen 
Schileru. In luerările sale, el 
a exprimat cu pregnanță, cu 
ardoare tinerească, o mare 
dragoste pentru viață și om. 
Odată cu dispariția lui Cornel 
Medrea, de pe cerul artei

• Cea de-a doua etapă a turu
lui ciclist al Iugoslaviei, desfășu
rat între orașele Skoplje și Niș 
(201 km) a fost câștigată de olan
dezul Turners în 5I1 34'. Tricoul 
galben este purtat de polonezul 
Osinski, urmat la 25'’ de bulgarul 
Iliev.

• Federația daneză de caiac- 
canoe a selecționat 7 sportivi pen
tru a participa la Jocurile Olim
pice de la Tokio. Printre aceștia 
se află Erik Hansen, canyrion 
olimpic în i960 și campion mon
dial în 1963.

• Campionii! mondial de box 
la categoria grea, Casșius Gay fi 
fostul campion Sonny Lișton 
vor întîlni în meci revanșă 
toamna acestui an (probabil la 
septembrie). Locul de disputare 
fi Louisville sau Las Vegas. După 
cum se știe, în Iun* februarie 
Clay l-a învins pe Liston prin Ko 
tehnic, în repriza a 6-a.

se 
în 
28 
va

• După patra ture, în finala 
campionatului mondial studențesc 
de șah de la Cracovia conduce e- 
chipa U.R.S.S., cu 12,5 puncte, ur
mată de R. P. Ungară — 12 puncte 
și R. S. Cehoslovacă — 19,5 punc
te. Rezultate din turul 4 : U.R.Ș.S. 
— R. P. Bulgari® 3,5—0,5 ; R. S. 
Cehoslovacă — Austria 4—0 ; R.P. 
Ungară — Iugoslavia 3—1 ; R. P. 
Polonă — Danemarca 2,5^1,5 ; 
S.U.A. — Izrael 
mană — R.
ri5 («)•

P.
3—1 ; R. D. Ger- 

Mongolă 1,5-^

(Agerpres)

noastre a dispărut o stea de 
prima mărime.

Cornel Medrea a fost un 
mare pedagog și un coleg b-un 
și cald, a arătat artistul po
porului Constantin Barașchî. 
Cei care au lucrat în preajma 
lui au simțit întotdeauna ne
voia de a învăța din experien
ța lui și îndemnurile sale. 
N-am întîlnit nici un fost elev 
al său care să nu-mi fi vor
bit cu respect și admirație, cu 
recunoștință și mîndrie pen
tru tot ce a învățat de la ma
rele său profesor. Ne despăr
țim de un coleg iubit, de un 
frate mai mare. Ne despărțim 
de un mare artist, în zîmbetul 
caruia cit a trăit, au fluturat 
omenia și dragostea de oa
meni.

Din partea corpului profe
soral de la Institutul de arte 
plastice „Nieolae Grigoreseu", 
aduc un pios omagiu marelui 
dispărut, a spus Petre Dumi
trescu, rectorul acestui insti- 
tut. Generațiile viitoare vor 
descifra și vor găsi în opera 
maestrului Medrea, plină de 
grație și robustețe, modele și 
îndemnuri de urmat. A rămas 
el însuși credincios artei sale, 
aflrmîndu-și originalitatea sa 
artistică exprimată prin lu
crări ou linii și forme inedite. 
Medrea a fost prietenul și în. 
drumătorul atît al celor tineri, 
cit și al celor mai vîrstnici.

îndurerați de pierderea grea 
pricinuită de încetarea din 
viață a sculptorului Cornel 
Medrea, ne luăm ultimul ră
mas bun de la omul care și-a 
dedicat întreaga capacitate de 
muncă, talent și pricepere ar
tei cu care și-a slujit poporul 
pînă în ultimele clipe ale vie
ții, a subliniat în cuvîntul său 
Ghiță Florea, secretarul Co
mitetului de cultură și artă 
al Sfatului popular al Capita
lei. însuflețit de voința de a 
contribui cît mai activ la ope
ra de culturalizare a maselor. 
Comei Medrea a oferit, în anii 
regimului democrat-popular, o 
parte însemnată a operelor 
sale, creindu-se Muzeul „C. 
Medrea", instituție de artă a 
Sfatului Popular al Capitalei.

Fiind cel mal vechi profesor 
al Institutului nostru, a ară
tat studentul Nicolae Sava, 
maestrul Cornel Medrea a 
crescut și instruit multe ge
nerații de artiști, cu devota
ment și pasiune, dezvăluind 
elevilor săi minunatele taine 
ale măiestriei artistice. Noi, 
studenții, am învățat de Ia 
Cornel Medrea, marea lecție 
de realism, de patriotism cald, 
de încredere nestrămutată în 
poporul căruia îi aparține șl 
pentru care a creat, înaltul 
umanism ce-1 caracteriza. Va 
rămîne veșnic vie în inimile 
noastre, amintirea mult iubi
tului maestru Comei Medrea.

Pleacă dintre noi în eterni
tatea culturii noastre și a pre
țuirii generațiilor, marele ar
tist, profesorul șl omul gene
ros, puternic și înțelept, a spus 
sculptorul Ovidiu Maitee, se
cretar a! Uniunii artiștilor 
plastici. Pleacă dintre noi în 
plină forță creatoare ca o 
pierdere de nemăsurat. îl re
gretăm și sentimentul nostru 
izvorăște din admirația și în
crederea pentru opera sa, pu
ternică și senină, închinată 
poporului,

După mitingul de doliu, si
criul cu corpul defunctului 
purtat pe brațe, a fost depus 
pe carul mortuar. Cortegiul 
funebru s-a îndreptat apoi 
spre Cimitirul Bellu, unde a 
avut loc înhumarea.

(Agerpres



Vizita delegației guvernamentale 

romine in Franța
Dejunul de la Institutul francei al petrolului

PARIS 28. — Trimisul special 
Ageipres, transmite :

Marți la amiază membrii dele
gației guvernamentale romine, în 
frunte cu președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurcr, 
însoțiți de ambasadorul R. P. Ro
mine la Paris, dr. Victor Dimitriu 
și ambasadorul Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons, precum și 
de consilieri ai delegației, au par
ticipat la un dejun oferit de Rene 
Navarre, președintele și director 
general al Institutului francez al 
petrolului.

La sosirea la institut, oaspeții 
romîni au fost întîmpinați de 
Ren£ Navarre, Jean Claude Bala- 
ceanu, director, și numeroși spe
cialiști ai Institutului.

In timpul dej imului, Rene 
Navarre, care anul acesta ne-a 
vizitat țara în fruntea unei de
legații de specialiști francezi în 
domeniul industriei și petrolului, 
a declarat între altele : Vă găsiți 
de puțin timp pe pămîntul Fran
ței, însă primirea călduroasă fă
cută peste tot delegației romîne 
își găsește explicația în legăturile 
tradiționale de prietenie dintre 
Franța și Romînia, în legăturile 
culturale și de colaborare tehnico- 
științifică.

Vorbitorul a scos apoi în evi
dență importanța unei colaborări 
tot mai strinse între specialiștii 
din domeniul petro-chimiei din 
Franța și Romînia, țări care au 
acumulat o bogată experiență în 
acest domeniu. Această colabora
re — a subliniat d-sa — trebuie 
să se dezvolte continuu, pe baza

întrevederea dintre
PARIS 28. — Trimisul spe

cial Agerpres, transmite :
Marți dimineața, vicepreșe

dintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne, Alexan
dru Bîrlădeanu, însoțit de dr. 
Victor Dimitriu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Paris, de 
consilieri și experți, a avut o 
întrevedere cu Gaston Palew
ski. ministru de stat, însărci
nat cu cercetarea științifică și 
cu probleme atomice și spa
țiale al Franței. La sfîrșitui

Presa franceză despre Uzita delegației romine
PARIS 28 (Agerpres). —
Principalele ziare pariziene, „Le 

Monde", „Le Figaro", „U Aurore". 
„Combat", au publicat numeroase 
materiale consacrate vizitei in 
Franța a delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne con
dusa de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
subliniind importanța ei și per
spectivele favorabile pe care le 
poate deschide pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări. 
Presa relevă, totodată, dezvoltarea 
economică a R. P. Romine, activi
tatea ei crescindă pe plan interna
țional.

„Succesele trebuie recunoscute 
— arată „LE FIGARO'. Din 1959 
producția industrială s-a dublat'. 
„Romînia, care produce ea singu
ră mai mult oțel ca Chile, Dane
marca, Finlanda și Turcia luate la 
un loc, și care a reușit să sporeas
că producția sa de oțel cu 1 mi
lion de tone într-un timp scurt, lu
cru pe care Suedia nu l-a realize! 
decît in 69 de ani, este pe calea 
unei largi dezvoltări", scrie în zia
rul „COMBAT" Georges Andersen 
șeful rubricii de politică externi. 
Un alt articol în același ziar no
tează : „Romînia înțelege să aibă 
relații prietenești și schimburi lăr
gite cu toate țările lumii, indepen
dent de regimul sau sistemul lor 
social". „Romînia vrea si trăiască 
și să se dezvolte în pace — scrie 
tot în „LE FIGARO" Robert La- 
contre. Ea este pentru dispariția 
tuturor blocurilor militare, pentru 
încheierea unui pact de neagresiu
ne între țările Tratatului de la 
Varșovia și cele ale N.A.T.O., pen
tru dezarmarea generală și totală. 
Este favorabilă creării de zone de- 
nuclearizate ca și coexistenței paș
nice".

Referindu-se la schimburile 
Franței cu Romînia, ziarul 
„LE MONDE", într-un editorial 
intitulat „Franța și Romînia", după 
ce subliniază că „o parte impor
tantă a convorbirilor va fi consa
crată discuțiilor economice", arată 
că „în 196} comerțul dintre cele 
două țări a atins un total de 272 
milioane franci față de 18,4 mi
lioane franci în 1954. In prezent 
sîntem departe de a fi folosit 
la maximum toate posibilitățile. 
Pe lista furnizorilor Romîniei, 
Franța ocupă un loc în urma Ger
maniei federale, Italiei și Marii 
Britanii, aceasta pentru a nu a- 
minti decît țările occidentale. Pen
tru a îmbunătăți exporturile ar 
trebui să crească importurile sau 
să fie acceptate condiții de plată 
mai avantajoase". Totodată ziarul 
arată că autoritățile franceze ma
nifestă și „un mare interes față 
de schimburile culturale".

Apreciind importanța pe care 
guvernul francez o acordă vizitei 
delegației romîne, ziarul „PARIS 
PRESSE LTNTRANSIGEANT" 

unui permanent schimb de păreri, 
a unui interes reciproc, într-un 
spirit colegial și prietenesc.

R. Navarre a toastat în să
nătatea președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a membrilor 
delegației romîne, pentru o cola
borare tot mai strînsă și eficienta 
între specialiștii romîni și fran
cezi în domeniul petrochimiei.

Răspunzînd gazdei, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a spus :

îngăduiți-mi să vă mulțumesc 
pentru ocazia pe care ne-ați ofe
rit-o să vizităm institutul dv. Am 
fost foarte mișcați de frumoasele 
cuvinte de prietenie pe care le-ați 
pronunțat, domnule director, la 
adresa Romîniei și de urările cor
diale pe care le-ați exprimat față 
de noi.

Cu toată deosebirea dintre sis
temele noastre social-economice, 
relațiile dintre Romînia și Franța 
marchează o evoluție ascendentă. 
O astfel de cooperare este justi
ficată, după părerea mea, de mai 
mulți factori importanți • mai în- 
tîi, avîntul multilateral al econo
miei romînești care creează noi 
posibilități de colaborare; apoi, 
prețuirea de care se bucură în Ro
mînia știința și tehnica franceză ; 
în sfîrșit, tradiționalele legături de 
stimă și de prietenie dintre Fran
ța și Romînia, legături care se 
dezvoltă potrivit cu formele spe
cifice ale realităților din cele două 
țări.

Considerăm că relațiile stabilite 
între Institutul francez al petrolu
lui ți institutele cu profil asemă-

Gaston Palewski și
întrevederii, Alexandru Bîrlă
deanu a declarat:

în timpul întrevederii pe 
care am avut-o cu domnul 
Gaston Palewski, ministru de 
stat, au fost abordate proble
me privind cooperarea tehni
că și științifică franco-romînă, 
cooperare care a marcat în 
ultimii ani o evoluție ascen
dentă.

Realizările științei și tehni
cii franceze se bucură în Ro
mînia de o înaltă prețuire, iar 
avîntul multilateral al econo- 

scrie: ,£>e poate spune ci ielegsțzt: 
romine i-a fost pregătit un 
fără precedent atît prin grtzlocrtz 
întrevederilor care le vor fi rezer
vate, cit și prin calitatea urieric- 
cutorilcr". Intr-o știre auotțind 
sosirea delegației guvemamenizle 
romîne la Paris, ziarul
NrTE" informează asuprg compo
nenței delegației, asupra infiariri- 
lor și vizitelor pe care ea le va 
face în Franța.

întreaga presă francezi de ac 
după-amiază și marți drrrinecța fi 
publicat largi relatări despre sosi
rea delegației guvernamentale ro
mine la Paris, precum și extrase 
dir. avintările rostite pe aeropor
tul Orly. Inserind o ampli bio

Comentariile presei internaționale
VARȘOVIA 23 (Agerpres
Sub titlul -Delegația guver

namentală romînă a sosit la 
Paris**, ziarul polonez .Trybu- 
na Ludu" informează despre 
sosirea delegației și despre 
primele convorbiri- -Ambele 
părți, scrie ziaruL referindu-se 
la agenția France Presse. au 
căzut de acord asupra princi
palelor teme ce se vor discu
ta în timpul vizitei. Acestea 
sînt în principal relațiile eco
nomice. culturale și științifice, 
precum și probleme ale cola
borării tehnice dintre cele 
două țări**.

MOSCOVA 28 (Agerpres).
Agenția TASS și ziarul Iz

vestia" au relatat despre ple
carea din București și sosirea 
la Paris a delegației guverna
mentale romîne.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). 
într-o corespondență spe

cială din Paris, ziarul ,Nep- 
szabadsâg", anunțînd sosirea 
delegației romîne, menționea
ză primele întrevederi și ara
tă că „potrivit presei franceze, 
tratativele se vor referi la lăr
girea relațiilor economice și 
culturale dintre cele două țări 
și vor fi trecute în revistă re
lațiile politice".

PEKIN 28 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă a 

transmis o informație despre 
sosirea în Franța a delegației 
guvernamentale a R. P. Romî
ne, menționînd componența 
delegației și extrase din cuvîn- 
tările rostite la sosire.

ATENA 28 (Agerpres). — 
Ziare din Atena publică, de 

asemenea, știri de la corespon
denții din Paris consacrate vi
zitei premierului romîn. Ast
fel, „Eleftheria" scrie că „vi
zita premierului Maurer 
provoacă interesul general... 
Cercurile franceze atribuie o 

nător din Romînia constituie un 
exemplu bun cu privire la utilita
tea acestei colaborări. De aceea, 
sînt încredințat că astfel de rela
ții vor trebui să se îmbunătățeas
că și să se dezvolte pe viitor.

Ridic paharul meu în sănătatea 
dv, domnule director, și a colabo
ratorilor dv și vă adresez cele mai 
bune urări pentru propășirea insti
tutului dv.

După dejun, delegația romînă a 
fost invitată să viziteze laboratoa
rele institutului. într-un mare am
fiteatru din moderna clădire a 
acestui important centru de cerce
tări științifice, unde se țin prele
gerile în cadrul unor cursuri orga
nizate pentru specializarea ingine
rilor, maiștrilor și altor specialiști 
din industria petrolieră, Rene 
Navarre a făcut oaspeților o am
plă expunere în legătură cu preo
cupările actuale ale cercetătorilor 
Institutului francez al petrolului, 
în timpul expunerii vorbitorul a 
ținut să sublinieze din impresiile 
sale culese în timpul vizitei făcute 
în Romînia. „Specialiștii romîni 
din industria petrolieră sînt prin
tre cei mai talentați și pasionați 
petroliști din toți cei pe care i-am 
întîlnit în țările vizitate în ultimii 
20 de ani — a declarat d-sa. Am 
remarcat la dînșii o arzătoare do
rință de a cunoaște și în același 
timp o capacitate de realizare cu 
totul deosebită. Și într-adevăr ei 
au realizat lucruri admirabile".

Oaspeții au vizitat apoi Muzeul 
Malmaison de la Rueil, în apro
piere de Paris, una din reședințele 
lui Napoleon în perioada 1800— 
1803.

Alexandru Bîrlădeanu
miei, științei și tehnicii ro
mînești creează mereu noi 
necesități și noi posibilități de 
dezvoltare a colaborării din
tre țările noastre în domeniul 
științei și tehnicii.

Pot să constat cu satisfac
ție că schimbul de vederi cu 
domnul ministru de stat Gas
ton Palewski a avut loc în
tr-un climat constructiv, de 
înțelegere reciprocă. Consider 
de aceea că întrevederea eon- 
stitune o contribuție ia dez
voltarea colaborării dintre 
Franța și Romînia.

grafie a președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, înso
țită de o fotografie, ziarul „LE 
MONDE" scrie în titlu : „DL 
Maurer aduce Franței urările po- 
voruhii romin". .Salutăm întreve
derile franco-romine ca ve o pro
misiune pentru relații din ce în ce 
mai normale, economice fi cultu
rale — scrie și ziarul „UAU
RORE". Posibilitatea extinderii re
lațiilor economice și culturale din
tre cele două țâri este relatată de 
cunoscuta ziaristă francezi Gene
vieve Tabouis in ziarul „PARIS 
IOUR".

Ziarele franceze au publi
cat ample relatări iespre convor
birile care au avut loc pini în pre
zent.

s-are importanță acestui eve
niment*.

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
Agenția Taniug a transmis 

relatări despre vizita delega
ției romine in Franța. Agenția 
iugoslavă subliniază într-un 
comentariu dezvoltarea rela
țiilor economice dintre Romî
nia și Franța și conchide că 
.această vizită este apreciată 
ca o reflectare a perspective
lor tot mai mari și mai favo
rabile a dezvoltării relațiilor 
dintre Rom inia și Franța".

BERLIN 28 (Agerpres). — 
.Neues Deutschland- și 

.Berliner Zeitung*. din R. D. 
Germană, au publicat infor
mații despre sosirea la Paris 
a tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

NEW YORK 28 (Agerpres).
Intro corespondență din 

Paris, cunoscutul comentator 
american Drew Middleton. 
scrie în ziarul .New Y'ork Ti
mes* din 27 iulie : ..Oficialită
țile au declarat că guvernul 
Franței va asculta cu interes 
propunerile Romîniei privitoa
re la lărgirea comerțului... 
Guvernul francez este real in
teresat de a lărgi relațiile co
merciale cu Europa răsăritea
nă". Sub titlul ..Franța acordă 
o importanță crescîndă vizitei 
romine", ziarul ..Washington 
Post* scrie: „Vizita la Paris a 
unei puternice delegații ro
mîne capătă rapid o importan
ță din ce în ce mai mare*.

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției 

Reuter, Harold King, arată că 
la Paris vor avea loc „convor
biri politice și economice că
rora generalul de Gaulle le 
acordă o mar© importanță". 
Aceeași agenție remarcă că 
încă din prima zi „vizita a 
stîmit un interes conside
rabil".

Problema cipriotă
• Declarațiile președintelui Makarios

• Măsuri luate în Cipru

ATENA 28 (Agerpres). — In 
unr.t primelor convorbiri care au 
avut loc luni la Atena între pre
ședintele Makarios și primul mi
nistru grec Papandreu, a fost dat 
publicității un scurt comunicat în 
care se arată că cei doi oameni de 
stat „au constatat din nou iden
titatea absolută a punctelor lor 
de vedere și reafirmă hotărîrea 
de a urma linia trasată deja în 
comun".

După convorbiri, președintele 
Makarios a declarat că problema 
Ciprului evoluează într-un mod 
satisfăcător. „Obiectivul spre care 
tindem este unirea cu Grecia' 
(Enosis) — a spus el — afirmînd 
totodată că nu vede o soluție în 
afara O.N.U.

Referindu-se la o soluție a cri
zei cipriote ca rezultat al trata
tivelor între părțile interesate în 
Cipru, Makarios a subliniat că a- 
ceasta n-ar putea fi decît un com
promis, și deci ea ar trebui res

Propunerea guvernului sovietic
privind

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
guvernul sovietic a propus state
lor participante la acordurile 
în problema Laosului să se 
convoace în luna august a anului 
curent o conferință a celor 24 sta
te pentru Laos.

In legătură cu situația din Laos, 
guvernul sovietic cheamă guverne
le tuturor țărilor semnatare ale a- 
cordurilor de la Geneva cu privire 
la Laos să participe la această con-

Prezențe
ACCRA. — Centrul cultural Un 

orașul Kumasi, capitala provincia 
Ashanti din Ghana, a organizat re
cent un program special dedicai 
celei de-a XX-a aniversări a zdri 
naționale a RJLR., cuprinrizd 
inaugurarea expoziției „R.PJL « 
imagini" și proiecția unor fdme 
documentare rommești.

Au participat oficialități locale, 
membri ci Tzrlzmer.tulzi, pencm-

ce, ouuri âe artă și altxră. zri- 
riști.

BRUXELLES. — La Bruxelles 
s-a deschzs Expoziția da grafică 
rominească. Expoziția cuprinde 
opere a patruzeci de artiști grafi
cieni romîni. La inaugurare au a- 
sistat Jean Absil, președintele aso
ciației culturale Belgia — Romînia, 
personalități ale administrației co
munale locale, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Romîne 
la Bruxelles.

LONDRA. — In cadrul lucrări
lor celui de-al XX-lea Congres in-

----- •------

Tranzacție 
comercială 

polono-canadiană
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 

După cum arată ziarul „Trybuna 
Ludu", Centrala de comerț exte
rior „Rolimpex" din R. P. Polonă 
a cumpărat în ultimul timp din 
Canada, o cantitate însemnată de 
griu. Tranzacția a fost efectuată 
pe baza acordului de stat polono- 
canadian, care prevede ca, în timp 
de trei ani, începînd cu anul 
1964, Polonia să achiziționeze din 
Canada cca. 400000 tone griu 
anual. Achiziționarea griului din 
Canada se face de către Polonia 
pe baza unui credit de trei ani.

n
xon, guv

trd 
Pernsy

OTTAWA. — Luind cuvîntul în 
Camera Comunelor, ministrul afa
cerilor externe al Canadei, Paul 
Martin, a declarat că „politica gu
vernului canadian față de Cuba 
rămîne aceeași ca și a guvernului 
precedent și prevede menținerea 
relațiilor diplomatice și economice 
cu această țară". Declarația a fost 
făcută ca răspuns la interpelarea 
unui deputat pe marginea „sanc
țiunilor" împotriva Cubei, adopta
te de Consiliul ministerial al Or
ganizației Statelor Americane.

MOSCOVA. — N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a pri
mit la 28 iulie pe R. Butler, 
ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii și persoane
le care îl însoțesc pe acesta.

U Thant Ia Moscova

MOSCOVA. — Răspunzînd in
vitației guvernului sovietic, la 28 
iulie a sosit la Moscova U Thant, 
secretarul general al O.N.U. Pe ae
roportul Seremetievo, U Thant a 
fost întîmpinat de Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

CAIRO. — Marți s-a deschis 
la Cairo, conferința reprezentanți
lor companiilor de radiodifuziune 
din țările arabe care vor studia 
posibilitățile înființării unei rețele 
de radiodifuziune în aceste țări. 

pinsă. întrebat despre rolul me
diatorului O.N.U., președintele a 
arătat că misiunea acestuia este 
de a găsi o soluție acceptabilă 
pentru toate părțile interesate.

Makarios va participa astăzi la 
o conferință „tehnică" la Ministe
rul Afacerilor Externe al Greciei, 
iar seara va avea o a doua în
trevedere cu Ghiorghios Papan
dreu.

NICOSIA 28 (Agerpres). — 
Procurorul general din Nicosia a 
elaborat un proiect de lege care 
prevede interzicerea publicării de 
materiale care să descrie taberele 
militare, depozitele și alte locuri 
ocupate de forțele armate. Mișcă
rile de trupe, transporturile de 
materiale și în general activități
le militare nu vor mai putea fi 
cuprinse în nici o informație de 
presă. Proiectul acestei legi va fi 
discutat joi de către Parlamentul 
cipriot.

Laosui
ferință internațională pentru a 
discuta măsurile urgente care si 
asigure reglementarea pașnică în 
această țară, în conformitate cu a- 
cordurile de la Geneva din 1962, 
îndeplinirea riguroasă și neabătu
tă a acestor acorduri de către toa
te statele interesate.

In propunerea guvernului sovie
tic se arată că conferința ar putea 
fi ținută la Geneva sau într-un 
alt oraș convenabil pentru toți par- 
ticipanții la conferință.

romînești
temațional de geografie care are 
loc la Londra, prof. dr. Tiberiu 
Moraru, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a prezentat co
municarea științifică „Vîrsta alu
necărilor ae teren din Transilva
nia". La discuțiile care au urmat 
s-a relevat importanța cercetărilor 
oamenilor de știință romîni în a- 
cest domeniu care reprezintă o 
metodă metrologică nouă pentru 
obținerea vîrstei alunecărilor de 
te^en.

R SJF. IUGOSLAVIA: Vedere a orașului Dubrovnik

BONN. — La 28 iulie, cancela
rul R.F. Germane, L. Erhard, l-a 
primit pe A. I. Adjubei, redacto
rul șef al ziarului „Izvestia*, care 
vizitează Germania occidentală. 
Agenția TASS menționează că la 
convorbirea dintre L. Erhard și 
A. I. Adjubei, la care a participat 
și G. Schroder, ministrul afaceri
lor externe al R.F. Germane, au 
fost discutate probleme în legă
tură cu relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și R.F. Germană.

Churchill se retrage 
din viața politică

LONDRA. — Cunoscutul om de 
stat britanic Winston Churchill, 
care în luna noiembrie va împlini 
vîrsta de 90 de ani, a hotărit să 
se retragă din viața politică a ță
rii. Churchill a fost deputat în 
Camera Comunelor a Parlamentu
lui britanic timp de 64 de ani, 
fiind ales pentru prima oară în 
anul 1900 deputat al circumscrip
ției Oldham. Luni, Churchill a a- 
sistat, probabil pentru ultima oară 
în viața sa, după cum relatează a- 
genția Reuter, la o ședință a Ca
merei Comunelor.

WASHINGTON. — Senatorul 
Barry Goldwater, candidatul Parti
dului republican la alegerile pre
zidențiale din S.U.A., a anunțat că 
intenționează să organizeze o con
ferință a tuturor guvernatorilor și 
a altor lideri republicani, în scopul 
realizării unității partidului. El a 
indicat că această conferință ar 

Ministrul R. P. Romine în S. U. A. primit de Dean Rusk
NEW YORK 28 (Agerpres).
La 27 iulie a.c. ministrul 

R. P. Romîne la Washington, 
Petre Bălăceanu, a fost primit 
de secretarul-de stat, Dean 
Rusk, în vederea apropiatei 
prezentări a scrisorilor de a- 
creditare în calitate de amba
sador al Republicii Populare 
Romîne la Washington.

----- •-----

Contract 
chino-vest german 

PEKIN. — După cum rela
tează agenția China Nouă la 
27 iulie, între întreprinderea 
chineză pentru importul de 
produse tehnice și o delegație 
a societății vest-germane 
„Lurgi“ a fost semnat un con
tract pentru achiziționarea de 
utilaj de cracare și separare, 
necesar industriei petroliere a 
R. P. Chineze.

S.U.A.: Lansarea unei
cu scopul de a fotografia suprafața Lunii

CAPE KENNEDY 28 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic •— N.A.S.A. 
— a anunțat că la 27 iulie a fost 
lansată o rachetă de tip „Atlas 
Agena", purtătoare a unui vehicol 
spațial de tip „Ranger 7", care are 
scopul de a lua fotografii ale su
prafeței Lunii. Centrul de control 
de la Cape Kennedy a anunțat 
că atît prima cît și a doua treaptă 
a rachetei au funcționat conform 
prevederilor și că zborul continuă 
în mod normal. Pe bordul lui 
„Ranger 7“, care are 363 kg, se 
află șase camere de televiziune, 
ale căror prime clișee urmează să 
fie luate cînd vehicolul spațial se 
va afla la 1 800 km de Lună. Mi
siunea fotografică a lui „Ranger 
7" — de o importanță capitală 
pentru pregătirea programului 
„Apollo" — trimiterea primilor 
americani în Lună înainte de sfîr
șitui anului 1969 — se va încheia, 
în principiu, la o distanță de 800 
metri de Lună, cu aproximativ o

A dl ai Stevenson, directo- 
orpului Păcii", Sargent Shri- 
enatorol Hubert Humphrey 

și senatorul Eugene McCarthy.

oi, guverna 
torul Nelson Rockefeller, candida 
tul la postul de vicepreședinte Wil 
Ham Miller ți alții.

MOSCOVA. — La 28 iulie Lot
har Bolz, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al R. D. Germa
ne, a făcut o vizită lui A. Gro- 
miko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și a avut cu acesta o 
convorbire în probleme care inte
resează ambele părți.

„Clasamentul' 
din „Newsweek1

BSDAffflk «i ADMINISTRAȚIAI Bueum^. «Ha jBdnW’, W. W.80.M, Ttparaii CombtaaM Poligrafie „fiaaa Scînteh”.

NEW YORK. — Săptăminalul 
„Newsweek" a publicat luni o 
listă a diferitelor personalități din 
partidul democrat care au cele 
mai mari șanse de a fi desemnate 
drept candidat la postul de vice
președinte al S.U.A. cu prilejul 
convenției partidului democrat, ce 
se va deschide la 24 august, la 
Atlantic City (New Jersey). Po
trivit revistei, în acest „clasament" 
neoficial conduce cu 8—1 actualul 
ministru de justiție al S.U.A., Ro
bert Kennedy. Urmează ministrul 
apărării, Robert McNamara, repre
zentantul permanent al S.U.A. la

CONGO: Răsculații au ocupat 
orașul Kongolo

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). 
în cursul zilei de 28 iulie, for

țele răsculate din Katanga de nord 
au trecut la o contraofensivă pu
ternică în regiunea orașului Ka- 
balo, ocupat în urmă cu o săptă- 
mînă. înaintînd spre nord, ele au 
provocat mari pierderi trupelor 
guvernului central, ocupînd im
portantul oraș Kongolo. Agenția 
France Presse relatează că această 
lovitură deschide forțelor răscula
te accesul spre teritoriile din Ba- 
hemba, unde se afla triburi fidele 
primului ministru, Moise Chombe. 
în prezent forțele răsculate con
trolează un vast teritoriu cuprins 
între Albertville, Kabalo, Kongolo, 
Kasongo, Kindu și Kamina. întrea
ga linie feroviară a marilor lacuri 
africane se află sub controlul răs- 
culaților.

Comandantul poliției din Con
go, Modest M'Bisu, a fost trimis 
de guvernul central la Elisabeth- 
viile unde se afla ministrul de in
terne, Munongo, pentru a se in
teresa de cauzele insucceselor ar
matei guvernului central. Agenția 
Reuter relatează însă că M'Bisu a

cincime de secundă înainte ca ve- 
hicolul să atingă suprafața sateli
tului Pămîntului. Zborul sarcinii 
utile a lui „Ranger 7" va dura 
circa 68 de ore și jumătate. în 
momentul cînd zborul va lua sfîr
șit Pămîntul se va găsi la 460 000 
km de Lună.

După cum se știe, ultimul „Ran
ger", lansat la 30 ianuarie 1964, 
nu a transmis nici o fotografie 
a Lunii din cauza unui scurt cir
cuit care a distrus parțial postul 
de emisie.

în Comitetul celor 18
(Agerpres). — 
avut loc marți 
ședință a Co- 
18 state pen- 

Ședința, prezi-

GENEVA 28
La Geneva a 

cea de-a 202-a 
mitetului celor 
tru dezarmare, 
dată de reprezentantul R.A.U, 
Abdel Fattah Hassan, a fost 
consacrată examinării

Lucrări de cercetare 
a Marii Baltice

— Biroul Tefe- 
relaiează că în 

primei jumătăți a lunii au- 
it vor avea loc lucrări comune 

cercetare a Mării Baltice, cu 
Liciparea specialiștilor din Uniu

nea Sovietică. R. D. Germană, Po
lonia, Finlanda, Suedia și R. F. 
Germană. Programul cercetărilor 
include lucrări de măsurare a 
temperaturii apelor in diierile 
puncte ale mării, de stabilire a 
sal ini lății, de precizare a vegeta
ției marine și de studiere a curen- 
filor marini.

Declarația Iui Salinger

TOKIO. — Pierre Salinger, fost 
purtător de cuvînt al Casei Albe, 
care se află în prezent într-o vizi
tă de cinci zile In Japonia, a or
ganizat o conferință de presă Ia 
Clubul presei din Tokio. Râspun- 
zînd unei întrebări cu privire la 
asasinarea fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy, el a decla
rat că președintele Kennedy nu a 
vrut sa plece în luna noiembrie 
la Dallas. Potrivit relatărilor agen
ției Associated Press, Salinger, 
care nu a însoțit pe fostul preșe
dinte în călătoria sa la Dallas, a 
declarat că în ultimul moment el a 
vorbit cu Kennedy, iar acesta i-a 
spus că nu dorește să plece la 
Dallas, întrucît se simte obosit. în 
altă ordine de idei, Salinger a sub
liniat că viitoarea campanie elec- 

fost nevoit să se întoarcă din 
drum deoarece în urma acestor 
știri alarmante, Munongo a fost 
chemat de urgență de către pre
ședintele Kasavubu, căruia urmea
ză să-i prezinte un raport.

Totodată, se relatează că în rîn- 
dul jandarmilor încadrați recent în 
armata centrală s-au semnalat ne
mulțumiri serioase. Ei revendică o 
creștere a salariilor. Guvernul cen
tral a anunțat că va pune la dis
poziția autorităților locale 100 de 
milioane de franci congolezi pen
tru salarizarea și alimentarea tru
pelor.

La Albertville și la Baudouin- 
ville situația a rămas neschimba
tă. Un aviator belgian, care a fă
cut un zbor de recunoaștere, a re
latat că a văzut pe străzile ora
șelor cetățeni circulînd liniștiți. 
După toate semnalmentele, a de
clarat aviatorul, populația nu dă 
semne de împotrivire fața de răs- 
culați, ci dimpotrivă, îi sprijină.

------ ----- •-----

Schimburile comerciale

anglo - ungare

BUDAPESTA 28 (Ageipres). ~ 
în cadrul conferinței de presă, 
organizată la Budapesta ca prile
jul vizitei efectuate în R. P. Un
gară de Edward du .Cann, minis
tru de stat la Ministerul Comer
țului al Marii Britanii, s-a anun
țat că a fost parafat contractul, 
conform căruia firma engleză 
„Simon Carves" va furniza Unga
riei utilaj pentru o fabrică de în
grășăminte artificiale în valoare 
de 2 800 000 lire sterline.

în cadrul aceleiași conferințe 
de prțsă, ministrul de stat englez 
a subliniat că legăturile comercia
le dintre Anglia și Ungaria au 
crescut, în ultimii cinci ani, cu 
100 la sută.

blemei lichidării mijloacelor 
de transport la țintă a arme
lor nucleare.

Reprezentantul Suediei, Al
va Myrdal, a declarat că între 
punctele de vedere ale dele- 
gaților în problema distruge
rii mijloacelor de transport la 
țintă a armelor nucleare nu 
există divergențe formale. Ea 
a insistat pentru încheierea 
unui acord reciproc acceptabil 
în această problemă. Pe de 
altă parte, Alva Myrdal s-a 
pronunțat pentru crearea unei 
forțe de poliție internațională.

După delegatul Italiei, Fran
cesco Cavalletti, a luat cuvîn- 
tul delegatul Canadei^ gene
ralul Burns^ care a apreciat 
însă că între pozițiile delega
țiilor S.U.A. și Uniunii Sovie
tice i,mai sînt încă divergențe 
importante" și că, după păre
rea sa, ar trebui șă se treacă 
la discutarea problemei în
ghețării înarmării nucleare. 
Reprezentantul sovietic, Se- 
mion Țarapkinj s-a opus pă
rerii delegatului Canadei de- 
clarînd că distrugerea mijloa
celor de transport la țintă a 
armelor nucleare este o che
stiune esențială a problemei 
dezarmării generale și totale, 
fiind deci necesară rezolvarea 
ei cît mai grabnică.

Problema constituirii unui 
grup de lucru, care să studie
ze problema distrugerii mij
loacelor de transport la țintă 
a armelor nucleare, va face 
obiectul întrevederii de 
miercuri a reprezentanților 
sovietic și american, cei doi 
copreședinți ai Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare.

torală din S.U.A. va fi „foarte 
grea și însemnată*.

— Primul ministru al 
Republicii Peru, Fernando Schwalb, 
a prezentat președintelui țării, 
Fernando Belaunde Terry, lista 
noului guvern peruvian, după ce 
în urmă cu cîteva zile înaintase 
demisia vechiului cabinet. In afara 
vastului de prim-ministru, Schwalb 
deține și portofoliul afacerilor exter
ne. Față de vechea echipă ministe
rială, în noul guvern s-au produs 
trei schimbări,

Spărgător de gheață 
construit în Finlanda 

pentru U.R.S.S.

HELSINKI. — Agenția TASS 
anunți că la șantierul naval al 
concernului „Viartsilia" din Hel
sinki a fost lansat la apă cel de-al 
treilea spărgător de gheață polar 
construit pentru Uniunea Sovie
tică. Spărgătorul dc gheață de 
22 000 C.P. este destinat curselor 
în condiții polare grele.

NEW YORK. — La centrul de 
antrenament din Houston, Texas,' 
al Administrației naționale pentru 
problemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) s-a 
anunțat componența echipajului 
celui de-al doilea zbor al navei S 
cosmice „Gemini" proiectat să | 
aibă loc în primăvara anului vii- B 
tor. Echipajul va fi format din Ja- I 
mes Mc Divitt de 35 de ani și Ed- ■ 
ward White de 39 de ani.
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