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PRODUSE

PESTE

PLAN
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Pînă în 
prezesnt, pe ansamblul Direc
ției Regionale a Economie’ 
Forestiere Maramureș, s-a rea
lizat producție-marfă peste 
plan în valoare de 20 milioa
ne lei. Au fost date peste plan 
importante cantități de masă 
lemnoasă printre care 4 400 
mc cherestea, 2 800 mc bile 
manele,

★
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Cea de-a 
XX-a aniversare a. Eliberării 
patriei noastre, este întîmpi
nată de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii fabricii de conserve 
Zagna Vădeni, cu succese deo
sebite in îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamente
lor luate. Bunăoară în această 
lună, pînă în prezent, colecti
vul de muncă dl acestei în
treprinderi, a înscris la ru
brica realizărilor, depășirea 
planului cu peste 140 tone con
serve de legume sterilizate și 
aproape 100 de tone conserve 
de fructe.

De asemenea, a fost înregis
trată o creștere a productivi
tății muncii cu 5 la sută față 
de plan.

POSTUL NOSTRU
DE CORESPONDENȚI
VOLUNTARI DE LA

EXPLOATAREA
V

MINIERĂ SĂSAR
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Șl-AU ÎNDEPLINIT
ANGAJAMENTUL

Minerii din Vatra Doinei
cu 8,03 la sută, față de 
5 la sută dt prevedea 
angajamentul, produc
ția marfă — cu 8,S8 
la sută față de 5 la 
sută angajamentul pî
nă Ia 23 August. 
Folosirea mai bună 
a mecanismelor, ex
tinderea metodei de 
exploatare a minereu
lui „prin înmagazina-

re', a făcut Ca pro
ductivitatea muncii sâ 
crească cu 10,31 la 
sută față de plan, de 
peste patru ori mai 
mult decît era anga
jamentul. S-au realizat 
depășiri însemnate ale 
angajamentelor pri
vind creșterea calității 
minereului și reduce
rii prețului de cost

întreprinderi industriale

în prima jumătate a anului a- 
cesta, întreprinderile industriale 
din regiunea Cluj au produs su
plimentar față de plan o produc
ție marfă a cărei valoare se ridică 
la peste 151 milioane lei. în aceeași 
perioadă au fost obținute economii 
în plus la prețul de cost în va
loare de peste 38 milioane lei și 
beneficii suplimentare de aproa-

pe 50 milioane lei, sume ce de
pășesc angajamentul inițial luat în 
cinstea zilei de 23 August. Spo
rul de producție și economiile rea
lizate se datoresc în cea mai mare 
parte creșterii productivității mun
cii, care pe întreaga industrie a 
regiunii a sporit în semestrul I, 
față de sarcina de plan, cu 4,1 la 
sută.

și din Banat

rambleu. Ciclul de operații de 
perforare, exploatare, evacua
re și transport avea o durată 
apreciabilă. Executarea zidu
rilor de susținere se făcea cu 
întreruperea continuității a-

fronturile de lucru. încă din 
anul trecut minerii noștri au 
început să aplice metoda de 
exploatare cu înmagazinarea 
minereului. Deși se executau 
lucrări în acest fel numai în

TIMIȘOARA — Uzinele con
structoare de mașini din Reșița au 
înscris în contul angajamentelor 
luate în cinstea zilei de 23 Au
gust, economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste 
12 116 000 lei. Acest succes al 
constructorilor de mașini reșițeni 
este rezultatul măsurilor tehnice și 
organizatorice aplicate în scopul 
măririi productivității muncii și 
reducerii cheltuielilor auxiliare de 
producție. Numai pe seama crește
rii productivității muncii, de pildă,

ușurat încărcarea vagoneților 
etc. Am creat, așadar, abataje
le de mare productivitate. în 
acest an. metoda s-a extins la 
cele două mine ale exploatării 
și volumul producției realizate

colectivul uzinei constructoare de 
mașini a realizat peste 88 la sută 
din sporul de producție înregistrat 
de la începutul anului și pînă 
acum.

Valoarea economiilor obținute 
pînă acum în plus la prețul de 
cost planificat de către întreprin
derile industriale din regiune se 
ridică la peste 76 milioane lei, de
pășind cu mult angajamentele lua
te în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.

(Agerpres)

a sfîrșitul semes
trului I, colecti
vul de muncă de 
la Exploatarea mi
nieră Săsar, dis
tins cu Steagul și 
diploma de între

prindere fruntașă pe ramură 
în anul 1963. raporta îndepli
nirea și depășirea angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă. în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei.

Pentru a întîmpina măreața 
sărbătoare, minerii și prepara
torii noștri s-au angajat la în
ceputul anului să extragă și 
să prelucreze cu 6 500 tone 
mai mult minereu față de pre
vederile planului anual.

De la începutul anului 
și- pînă în prezent am ex
tras și prelucrat în plus pes
te 6 000 tone de minereu. La 
1 iulie 1964, harnicul nostru 
colectiv realizase 5 776 000 lei 
economii la prețul de cost, 
depășind angajamentul luat 
pentru întregul an.

Baza succeselor noastre a 
constat în folosirea metodelor 
și procedeelor de lucru avan
sate și în aplicarea neîntîrzia- 
tă a măsurilor preconizate.

In anul care a trecut, cea 
mai mare parte a minereului 
era extras din abataje prin 
metoda de exploatare cu

• 6500 tone minereu
peste plan

• 5 776000 lei economii
la prețul de cost

batajului, crea Jocuri îngus
te" de producție. Timpul ne
productiv avea o pondere mare 
și din cauză că transportul pe 
galerii se făcea anevoios, atit 
la apropierea rambleului cit și 
la evacuarea părții extrase din

CRONICA

ACTUALITĂȚII
La 1 august se pun in vinzaie

MANUALELE ȘCOLARE
La 1 august începe în întreaga 

țară distribuirea manualelor șco
lare pentru viitorul an de învăță- 
mînt. Pentru a se asigura buna lor 
difuzare s-au format, încă de la 
începutul lunii iulie, comisii re
gionale și raionale.

Librăriile care vînd manuale șco
lare au amenajat standuri și vi
trine speciale, iar pentru a evita 
aglomerația au fost pregătite se
turi pe clase. Va fi pusă în vînzare 
în această perioadă și literatură a- 
jutătoare recomandată de progra
ma analitică a fiecărei clase.

In anul școlar 1964—1963, anul 
în care se încheie procesul de ge
neralizare a învățămîntului obliga-

toriu de 8 ani, se vor difuza gra
tuit prin școli, elevilor din clasele 
I—VIII, peste 20 milioane manua
le în valoare de 103 milioane lei. 
Numai pentru elevii din clasele 
a VlII-a s-au pregătit 52 titluri 
în 5 250 000 de exemplare.

Tn total, în această toamnă, vor 
fi puse la dispoziția elevilor din 
școlile de cultură generală, profe
sionale și tehnice 24 500 000 exem
plare. Acest tiraj este aproape de 
3 ori mai mare decît tirajul total 
al manualelor editate în peste 40 
de ani, în vechiul regim.

(Agerpres)
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ZILE DE VACANȚĂ 
— Orășelul studențesc 

de la cota 1200 ;
— Oaspeți ai f

— 1 000 de elevi.
La Cluj se filmează : 
„Gaudeamus 
In curînd, 1 
„Pelleas și Melisande* 
Din poșta de 
Studii 1 
(Note de lector)

In pag. a IlI-a:
• Drumul maturizării

Vizita delegației guvernamentale
romîne in Franța

PARIS 30 — Trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite :

In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Franța, delega
ția guvernamentala romînă a 
vizitat muzeul Louvre. Preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne. Ion Gheorghe 
Maurer. Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
au fost însoțiți de ambasado
rul Franței la București, Jean 
Louis Pons, ambasadorul R.P. 
Romîne la Paris, dr. Victor 
Dimitriu, și alte persoane ofi
ciale. Directorul general al 
muzeelor din Franța. Jean 
Chatelain, a întîmpinat pe 
oaspeții romîni, prezentîndu-le 
unele săli ale marelui muzeu, 
o adevărată comoară a Fran
ței și a lumii.

Joi la amiază. Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romî
ne, Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihail Petri, adjunct al minis
trului comerțului exterior, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te al Comitetului de Stat al 
Planificării, dr. Victor Dimi
triu, ambasadorul R. P. Romî
ne la Paris, și alte persoane 
oficiale au luat parte la un 
dejun oferit de Consiliul Na
țional al Patronatului Indus
triei Franceze. La dejun au 
luat parte Georges Williers, 
președintele Consiliului Națio
nal al Patronatului Industriei 
Franceze, Max Flechet, pre
ședintele comitetului Franța- 
Europa de est al acestui Con
siliu. Maurice Ponte, președin
tele Societății „Constructi
ons sans fils" (T.F.F.), Georges 
Glasser, președintele Societă
ții „Alsthom et Neyrpic", Jean 
Louis, vicepreședinte al Fede
rației industriilor mecanice și 
președintele societății de con
strucții „Babcock et Wilcox", 

Marcel de Boissieu, reprezen
tantul firmei „Schneider et 
Co.“, Michel Jouven, vicepre
ședintele și directorul general 
al societății „Pechiney“, repre
zentanții altor societăți din in
dustria construcțiilor electrice 
și industria mecanică.

In timpul dejunului, Geor
ges Villiers și Alexandru Bîr
lădeanu au rostit toasturi.

Joi după-amiază membrii 
delegației guvernamentale ro
mîne au vizitat sediul radio
difuziunii franceze.

La sosire, în fața impresio
nantei clădiri, care se înscrie 
printre cele mai mari și mo
deme construcții ridicate în 
ultimii ani în Paris, delegația 
romînă a fost întîmpinată de 
Alain Peyrefitte, ministrul in
formațiilor al Franței, Wladi
mir d'Ormesson. președintele 
Consiliului de Administrație al 
Radioteleviziunii franceze și 
de alți conducători ai Radio
difuziunii franceze.

Adresîndu-se președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și 
celorlalți membri ai delegației, 
președintele radioteleviziunii 
franceze. Wladimir d'Ormes
son, membru al Academiei 
franceze, a spus printre altele :

lrt vizită la Versailles
Telefoto: Keystone
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„Este pentru noi o mare 0- 
noare și plăcere de a saluta pe 
reprezentanții Romîniei de 
care Franța este în mod tra
dițional atașată prin trăinicia 
legăturii spirituale, culturale 
și de prietenie.

Noi cunoaștem, noi iubim 
literatura dv., muzica, pe scri
itorii și poeții dv., pe artiștii 
din toate domeniile, folclorul 
romînesc. Noi prețuim pe sa- 
vanții romîni, pe cercetătorii 
dv. Admirăm măreția și fru
musețea peisajului romînesc, 
a pădurilor și munților, a hol
delor de aur ale Romîniei.

Președintele radioteleviziu- 
nii franceze a subliniat în în
cheiere importanța unei cola
borări tot mai strînse între 
radioteleviziunea franceză și 
radioteleviziunea romînă, ară- 
tînd că această colaborare con
stituie, în afara aspectului său 
colegial, o contribuție la cau
za păcii și colaborării interna
ționale.

Delegația romînă a vizitat 
apoi cîteva din studiourile ra
diodifuziunii, primind explica
ții ample din partea specia
liștilor.

La plecare, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne a mulțumit cordial 
președintelui radioteleviziunii 
franceze pentru primirea căl
duroasă făcută delegației ro-

mîne și pentru cuvintele fru
moase exprimate la adresa Ro- 
nuniei și a poporului său. 
Conducătorul delegației romî- 
ne a dat o înaltă apreciere 
frumosului edificiu al radio
foniei franceze și dotării sale 
tehnice.

în continuare, delegația ro- 
mînă a făcut o vizită la sediul 
Companiei franceze de televi
ziune (C.F.T.).

Adresîndu-se 
mini, Maurice 
al Institutului Franței, pre
ședintele C.F.T., directorul ge
neral al Companiei generale 
a, telegrafiei fără fir, a scos 
în evidență rezultatele fruc
tuoase ale discuțiilor purtate 
cu specialiștii romîni. Indife
rent de concepțiile lor ideo
logice și sistemele social-eco- 
nomice ale țărilor în care 
trăiesc — a spus el — oamenii 
trebuie să se respecte, să-și 
îndeplinească nobila misiune 
de a fi oameni.

Delegația romînă a asistat 
apoi, la un program experi
mental al televiziunii franceze 
în culori — sistemul Secam.

Joi seara, membrii delega
ției guvernamentale romîne în 
frunte cu președintele Consi
liului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au luat 
parte la un dineu oferit de 
grupul industrial „Schneider1-.

oaspeților ro- 
Pont, membru

trul cu 11 la sută față de anul 
trecut.

înainte vreme, la deschide
rea unui nou orizont, filonul 
nu era exploatat în întregime 
ci numai prin cîteva panouri. 
Maiștrii, inginerii și tehnicie
nii nu puteau fi prezenți la 
fiecare front de lucru. Disper
sarea abatajelor nu îngăduia 
asistența tehnică și îndruma
rea la timp a șefilor de echi
pe. Utilajele nu puteau fi fo
losite în mod rațional iar cos
tul materialului consumat pen
tru instalații de apă, aer și 
energie era ridicat deoarece 
ele deserveau un număr mic 
de agregate. Prin concentra
rea producției (exploatarea în 
întregime a filonului deschis 
la un anumit orizont) toate a- 
ceste dezavantaje au fost com
plet înlăturate. în loc să ali
mentăm de la conducta de 
aer comprimat 2—3 mașini- 
unelte, asigurăm funcționarea 
bună a cîte 8—10 agregate. 
Dacă pierderile de energie, la 
orizonturile superioare, se ri
dicau pînă nu de mult la 20-25 
la sută și la orizonturile infe
rioare chiar la mai mult, acum

ITU VASILE — maistru, ION 
IZVORAN — inginer, ION 
ANDREICUȚ — miner, VA
SILE ANDRON — preparator

(Continuare în pag. a 111-a)

de Ion Brad

șosezza Mihal Bravii din. Capitală.
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proporție de 30 la sută, rezul
tatele pozitive erau evidente. 
Abatajul se făcea continuu, nu 
mai executam ziduri de ram
bleu pe timpul exploatării unui 
panou, rostogolur.le create de
asupra galeriilor de bază

in acest fel reprezintă 60 la 
sută din volumul producției 
totale extrase. La fiecare front 
de lucru, viteza medie de îna
intare a crescut în trimestrul 
II cu 7 la sută față de tri
mestrul Liar pe întreg semes-

UZINA DE
început 
tehno- 

din ca-

Zilele acestea an 
probele mecanice și 
logice ale instalațiilor 
drul uzinei de preparare a mi
nereurilor de fier din Teliuc.

Situată la 3 km de Combina
tul Siderurgic Hunedoara, Uzi
na de la Teliuc — prima de a- 
cest gen din țara noastră — 
este destinată îmbogățirii mi
nereurilor de fier slderitice ex
trase din minele de la Teliuc

PREPARARE DIN TELIUC
și Ghelar. Prin aplicarea pro
cedeului prăjirii magnetizante 
urmată de separare magnetică 
umedă, conținutul în fier va 
dește de la 26—27 la sută, cit 
are minereul brut extras. Ia 
53—55 la suta In minereul 
concentrat, ce va fi livrat uzi
nelor siderurgice.

Punerea în funcțiune a aces
tei uzine va determina crește-

rea valorii metalurgice a mine
reului concentrat livrat Com
binatului Siderurgic Hunedoa
ra, ceea ce duce la realizarea 
unor importante economii de 
cocs metalurgic, folosirea mai 
bună a capacității furnalelor 
în care va fi folosit, precum și 
la reducerea prețului de cost 
a tonei de fontă.

(Agerpres)

Onouă casă a pionierilor
Lingă Casa de cultură a ti

neretului și studenților din 
Iași se amenajează o nouă 
Casă a pionierilor. Ea este 
prevăzută cu numeroase în
căperi în care își vor desfășu
ra activitatea cercurile : foto, 
mîini îndemânatice, traforaj, 
artă plastică, muzică etc. Se 
amenajează, de asemenea, o 
încăpere destinată bibliotecii 
care va conține mii de volume 
pentru cei mici, precum și o 
elegantă sală de festivități.

șa cum sugerează 
și afișul „Săptă- 
mînii poeziei" din 
acest an ,pe chipul 
țării noastre s-a 
întipărit expresia 
frumosului, deve

nind parcă muza modernă a 
poeziei și totodată lumina care 
joacă pe fața tinerilor născuți 
acum douăzeci de ani. Patrie 
— Tinerețe — Poezie, iată 
coordonatele acestei vaste și 
originale acțiuni de răspîndire 
a cuvîntului înaripat, inspirat 
poeților noștri de noblețea mo
rală a poporului, a oamenilor 
muncii, creatorii tuturor fru
museților cu care se împodo
bește necontenit tara.

„Săptămînă poeziei", organi
zată de Uniunea Scriitorilor în 

i colaborare cu alte instituții 
[ culturale, se află la cea de-a

treia ediție, deci putem spune 
că a intrat pe făgașul unei 
promițătoare tradiții. în mod 
firesc, anul acesta, desfășurîn- 
du-se în prima săptămînă a 
lunii august, ea este dedicată 
celei de-a 20-a aniversări a 
Eliberării.

Poeții din toate generațiile, 
de la maeștri pînă la debutanti 
și chiar unii membri ai cercu
rilor literare, vor participa la 
șezătorile organizate în toate 
regiunile țării, precum și în 
Capitală. Întîlnindu-se cu iubi
torii de poezie în sate și ora
șe, pe marile șantiere de con
strucții, în taberele studențești 
și pionierești, în stațiunile 
balneo-climatice, poeții vor 
citi din lucrările lor, vor as
culta părerile oamenilor mun-

(Continuare In pag. a II-a)
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Apă rece să fie! Din bazin ori de la duș 
n-are importanță. Pe căldura asta...

Foto: O. PLECAN

Oaspeți
ai Sovejei

1000 de elevi
Tabăra 
poartă, 
dincolo 

La al cincilea an de 
de toate posibilitățile

Orășelul studențesc

j ai sus de Predeal, 
i la 1 200 m altitu

dine, se află stați
unea climaterică 
Pirîul Rece. In a- 

I ceste zile de va
canță ea a devenit 

un veritabil orășel al studen
ților. Peste 1800 de studenți 
— în 6 serii — petrec aici, în 
decorul fermecător al naturii 
12 zile de neuitat.

Stațiunea, vilele cochete, 
cu camere confortabile, stră
lucind de curățenie, munții 
cu păduri de brazi și că
rări șerpuitoare care suie 1 = 
cabane — le-au trezit îneîn- 
tarea. „Totul aici — a scris 
Doina Tudor, de la Universi
tatea din București, pe o ilus
trată trimisă unei colege — e 
atît de primitor ! Vila noastră 
are turle și stîlpi sculptați în 
lemn, ca o mică cetățuie, ca
mera de trei persoane cu co
voare în motive naționale, cu 
perdele de mătase și ferestre 
mari, luminoase. Dar terasa 
îmi place cel mai mult. Este 
minunat să te scoli dimineața 
și să admiri soarele roșiatic 
ce-și trimite razele de după 
colțul unei stînci, risipind în
drăzneț ceața'.

Se poate spune că de la so
sirea studenților, la Pirîul 
Rece a pus stăpînire tinerețea. 
Cei 300 de băieți și fete au la 
dispoziție totul pentru organi
zarea unui program bogat în 
activități dintre cele mai in
teresante : club, bibliotecă, 
jocuri distractive, un aparat 
pentru proiecții cinematogra
fice, trei magnetofoane, mese 
de tenis, mingi, jocuri dis
tractive și... munții.

O zi de tabără. Dimineața. 
Mulți studenți au venit la 
club. în toate încăperile se 
desfășoară o activitate inten
să, antrenantă. Iată, în sala de 
șah cîțiva studenți urmăresc 
o partidă pasionantă dintre 
doi colegi. în încăperea de 
alături iubitorii de muzică 
participă la o audiție muzica
lă „George Enescu". Iar pe te
rasă se desfășoară două între
ceri de tenis de masă. în sala 
de lectură sau pe băncile din 
fața vilelor mulți studenți ci
tesc.

Peste 60 de studenți au 
plecat în excursie : la Trei 
Brazi, la Piatra Arsă, la Rîș- 
nov. Cu corturi, toporașe

...Cînd am ajuns în Soveja se însera, 
ne-a primit cu tradiționala urare de pe 
„Bine ați venit", și cu glasuri vesele de 
de brazii ce-o înconjoară, 
existență, tabăra dispune ___  r____  ......
asigurării unor condiții minunate de odihnă. In 
cele patru serii, 1 000 de elevi din regiunea Galați 
își vor petrece în această vară aici cîte două săp- 
tămîni de vacanță. Acum se recreau 250 de elevi 
ai școlilor medii și profesionale din regiune. Dor
mitoare confortabile, cu paturi comode, club, cu 
jocuri de tot felul, o bibliotecă cu peste 2 000 de 
volume, cantina cu meniu bine asortat — totul le 
stă la dispoziție, pe lingă tentantul peisaj alpin — 
cadrul în care elevii își petrec majoritatea 
timpului.

Elevii veniți în tabără sînt împărfiți în 10 grupe 
a cîte 25 de elevi. Fiecare grupă are un instructor 
și o... ediție festivă. In ea consemnează toate acti
vitățile interesante din tabără.

Răsfoiesc cîteva din aceste ediții festive. Zece 
caiete de diferite forme, confecționate de elevi 
îmi oferă imaginea completă a acțiunilor zilelor 
de tabără, descrise într-un frumos limbaj reporte
ricesc. Iată cîteva fragmente alese la întîmplare : 
„Astăzi a avut loc concursul „Realizările poporu
lui nostru în cei 20 de ani de la Eliberare"■ Toți 
ne-am prezentat pregătiți, pentru că citiserăm din 
vreme bibliografia recomandată. Grupa noastră a 
cunoscut, în plus, realizările din regiunea Galați. 
Am vorbit despre Combinatul siderurgic, despre 
cele două șantiere navale de la Galați și Brăila, 
precum și despre gospodăriile colective milionare 
din regiunea noastră. Pentru aceasta am ocupat 
locul ir. Semnează: Georgescu Marcela, grupa a 
Il-a Școala medie nr. 6 Galați. Sau : „La concursul 
de orientare turistică de astăzi grupa noastră a 
găsit 9 bilețele din cele 10. La toate am dat răs
punsuri corecte, înregistrînd un timp record : 55 
minute. La desemnarea câștigătorilor, grupa noas

tră a ocupat locul al II-lea". 
Semnează : Popa Viorica, grupa 
a V-a, Școala medie nr. 3 
Brăila.

Și exemplele pot continua. 
Căci pentru elevii de la So
veja, cele două săptămîni pe
trecute în tabără au fost boga
te în acțiuni plăcute, instructi
ve, de care își vor aminti mul
tă vreme.

Elevii au pregătit programe 
artistice, au învățat cîntece, au 
organizat seri de dans, dezba
teri literare pe marginea unor 
cărți, s-au întrecut în competi
ții sportive și au drumețit prin 
împrejurimile taberei pentru a 
cunoaște

și aparate de fotogra
fiat — încep urcușul. Uneori, 
echipamentul e și mai bo
gat. Studenții Teodor Rădu- 
canu. de la Institutul de arte 
plastice și Ion Sas. de la I.S.E. 
— pasionați desenatori — 
și-au mai luat cu ei blocuri de 
desen, acuarele. La Rișrov. 
.înde au poposit, au picta*, 
ruinele cetâțzi și aspecte din 
cadrul fermei zoG'.ehnice.

Printre studenții din tabără 
sportul are mulți prieten:. O 
galerie însuflețită ne atrage 
la terenul de volei Aici își 
dispută intiietatea -reprezen
tativele" vilelor nr. 5 și nr. 14. 
Șansele înclină cind intr-o 
parte, cînd în alta, conduse 
parcă de însuflețirea suporte
rilor. Concomitent, se joacă 
handbal, fotbal, se organizea
ză jocuri de orientare turis
tică.

Seara, însă, centrul de 
tracție se deplasează 
club. Terasa clubului 
noaște o atmosferă plină de 
tinerețe. Timp de aproape o 
oră, studenții participă — Ce 
cu emoții de concurenți. Ce 
ca entuziaști încurajatori — 
la „Concursul celor mai buni 
recitatori și soliști de muriră 
ușoară și populară romineas- 
că“. Apoi începe dansuL

...S-a sfirșit o zi. O zi o- 
bișnuită de tabără. Din pro
gramul zilelor următoare mai 
desprindem și alte acțiuni, tot 
atît de interesante. Mai intii, 
excursii: pe Vîrful Omul 
(unde studenții vor vizita sta
țiunea meteorologică), la Cas
telul Bran, la Sinaia (unde vor 
vizita Castelul Peleș) etc. Mai 
notăm prezentarea unor fil
me romînești (printre care 
„Străinul* și „Comoara de la 
Vadul Vechi"), conferința „Un 
secol de pictură romînească", 
un concurs „Cine știe, răspun
de" pe tema : „Realizări obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea P.M.R. în cei 20 
de ani de la Eliberare". Apoi, 
un concert prezentat de corul 
Universității din București, 
jocuri de cabană, audiții mu
zicale.

Firește, fiecare student se 
străduiește să aibă cit mai 
puține „absențe nemotivate" 
de la acest program al odih
nei active.

frumusețile peisaju-

Patrie

Formația de dansuri populare a Cooperativei „Electrobobinn ful"-București.
Foto: O. PLEC AN

DIN POȘTA DE IERI
ACȚIUNI
CULTURAL
EDUCATIVE

Zilele trecute, în sala cine
matografului 11 Iunie din Brăi
la, comitetul orășenesc U.T.M., 
în colaborare cu comitetul 
orășenesc pentru cultură și 
artă, a organizat un concurs 
„Cine știe, cîștigă" dotat cu 
premii, pe tema: „Din istoria 
filmului romînesc după 23 Au
gust". Concursul, condus de 
tînărul actor Eugen Popescu 
Cosmin, de la Teatrul de stat 
din localitate, a fost urmărit 
de peste 900 tineri. Cîștigător: 
tînăra muncitoare Victoria 
Iorcic, de la Fabrica de con
fecții. Pe locurile II și III 
s-au clasat Vasile Condoiu de 
la Combinatul de fibre artifi
ciale și Vasile Mihai de la Uzi
na de utilaj greu „Progresul". 
Cu mult interes au urmărit alți 
peste 500 de spectatori simpo
zionul pe tema „Condiții de 
muncă și viață create de regi
mul democrat-popular tinere
tului", organizat de comitetul 
orășenesc U.T.M. în colabora
re cu comitetul orășenesc al 
femeilor, în sala cinematogra
fului Flacăra. Cu acest prilej 
au vorbit tov. profesoară Ele
na Purcârea, muncitorul frun
taș Mihai Timplaru de la

1.5. C.M., elevul Pavel Vizirea- 
nu din clasa a XI-a a Școlii 
medii nr. 2, tinarul inginer 
Axente Zamfir de la Comple
xul de industrializare a lem
nului. In continuare a rulat 
filmul „Intre maluri".

Comitetul U.T.M. de la
1.5. C.M. a organizat un intere
sant simpozion muzical-literar 
la care au participat peste 500 
de

„Steagul Roșu" din Brașov, 
Muzeul Doftana, Casa memo
riale N. Grigorescu. In Bucu
rești, colectiviștii au fost oas
peții muncitorilor de la Uzi
nele de mașini agricole „Se
mănătoarea". Un număr mare 
de excursioniști au făcut tu
rul litoralului cu autocarele.

tineri constructori.
TEODOR MANCAȘ 

corespondent

La Cluj se filmează!

„Gaudeamus igitur

ALEXANDRU COADĂ 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Brăila

COLECTIVIȘTI
IN EXCURSIE

Colectiviștii din regiunea 
Suceava 
tot mai 
ganizate 
țară.

Astfel, pînă în prezent 
număr de 2 235 colectiviști 
fost in cele 36 excursii orga
nizate. In afara excursiilor re
gionale — cu care prilej au 
fost vizitate unități agricole 
fruntașe, printre care G.A.C. 
Roma și Calafindești — au 
fost vizitate numeroase obiec
tive turistice și industriale din 
țară, făcind cunoștință cu rea
lizările obținute in cei 20 de 
ani de la Eliberare.

După ce au admirat frumu
sețile naturale ale Văii Pra
hovei, au vizitat Uzinele

iau parte în mtmăr 
mare la excursii 

în regiune sau
or-
în

un 
au

SEARA TEMATICA
în seria manifestărilor cul

tural-educative organizate de 
clubul schelei Băicoi, în în- 
tîmpinarea aniversării sărbă
toririi Eliberării — se înscrie 
și recenta seară tematică: „20 
de ani de mărețe realizări". 
Tinerii participant au ascul
tat cu deosebit interes expune
rea despre succesele obținute 
în toate domeniile de activi
tate de oamenii muncii din 
regiunea Ploiești.

Numeroși tineri s-au înscris 
apoi la cuvînt, răspunzînd la 
concursul-ghicitoare 
„23 August oglindit 
tură“. în încheiere, 
matori din formația
a clubului au prezentat spec
tacolul cu piesa lui H. Lovi- 
nescu „Surorile Boga“.

ovestea pe care o 
vom 
ecran 
tr-un 
de 
Cei 
dintre

mai poartă- încă uniforma 
școlară. Aparatul de filmat 
se plimbă printre ei, stu- 
diindu-le fizionomiile, ascul- 
tindu-le discuția, și la un 
moment dat, va apare titlul 
mare, luminos : „Gaudeamus 
igitur". Din generic vom reți
ne : regia — George Vitanidis ; 
scenografia — Marcel Bogos ; 
imaginea — Nicolae Girardi; 
muzica — H. Mălineanu. Sce
nariul noului film romînesc, 
inspirat din viața tineretului 
studios din țara noastră, apar
ține scriitorilor Vasile Rebrea- 
nu și Mircea Zaciu. Acțiunea 
acestui fragment de viață tu
multoasă este plină de drama
tism și candoare, urmărind 
evoluția unui grup de adoles
cenți in cîteva zile înainte și 
după examenul de admitere în 
facultate: „Este momentul
cind — ne spune regizorul 
George Vitanidis — tinerii ab
solvenți fac un pas hotărîtor 
în viață, cînd idealurile și le 
plasează pe o orbită proprie, 
de a cărei stabilitate depinde 
întreaga lor evoluție".

20 iulie 1964. Soare puternic, 
care face inoportună mica in
stalație de iluminat. Pe tera
sa modernei cantine din noul 
orășel studențesc al Clujului 
se trage primul tur de mani
velă al filmului „Gaudeamus 
igitur". Protagoniștii, în ma
rea lor majoritate, sint stu- 
denți, unii dintre ei chiar ab
solvenți ai primului an. Iată-l 
pe Ilie Petre, cel care în vara 
anului trecut venise în Cluj 
pentru a se înscrie la cursuri
le de pregătire ale Facultății 
de filologie. Acum, aproape că 
nu-i vine să creadă că va in
terpreta unul din rolurile prin
cipale ale filmului.

— îmi iubesc tare mult 
eroul, ne spune; ca și noii mei 
prieteni pe platou, găsesc ne
numărate ocazii de a-mi amin
ti propriile trăiri dinaintea 
examenului de admitere.

Aceleași sentimente însufle
țesc și pe Ileana ~

urmări pe 
începe în- 
tren plin 

adolescenți, 
mai mulți 

călători

Dunăreanu,

In curind pe

premiera

cu tema 
în litera- 
artiștii a- 
de teatru

RADU JILĂVEANU 
corespondent

ION ANDBEITA

Vedere parțială a Combinatului de celuloză și hirtie — Brăila
Foto: AGERPRES

NOTE DE LECTOR

ADRIAN VASILESCU

Tinerețe
Poezie

(Urmare din pag. I)

cii despre poezia noastră 
nouă, vor răspunde la între
bări, vor da autografe. Un 
caiet cuprinzînd cele mai fru
moase poezii ale anului a fost 
tipărit, în acest scop, de Editu
ra pentru Literatură.

Revistele noastre literare 
vor dedica numere și pagini
„Săptămînii poeziei11', probleme
lor creației poetice, presa va 
găzdui cu bucurie, ca și în anii 

■*'**' atrecuți, pe această aleasă 
tuturor artelor : poezia.

în încheierea celor șapte 
zile sărbătorești va avea loc 
duminică, 9 august, în sala 
Radioteleviziunii, un festival 
literar-muzical, „Cîntare Ro-

miniei socialiste", organizat 
de Radioteleviziune, Uniunea 
Scriitorilor și Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
In deschidere va vorbi poetul 
Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor. Actori de 
seama vor recita din cele mai 
frumoase poezii scrise în ulti
mii 20 de ani, dedicate Patriei. 
Partidului, vieții noi din țara 
noastră.
și soliști 
ce pe 
noștri.

în pragul luminoasei sărbă
tori a Eliberării, poezia și ti
nerețea se găsesc mînă în 
mînă, așa cum le stă bine, ca 
simbol a tot ce are mai frumos 
viața nouă a țării întregi.

De asemenea, coruri 
vor interpreta cînte- 
versuri ale poeților

huepihtâ ai scrie aaae ie am o istorie a literaturii romîne între- 
prinzjUonl s-a aflat in situația de a lucra pe pămînt virgin, adică de 
--- 'tzțrie s-ar *: cuvenit par
curse fi de alții. FI s-a lovit de absența unor lucrări pregătitoare, în 
speță ediții fi monografii ale scriitorilor romini. Numărul mare de mo- 
itogrefii apărute in ultimul timp sint deci un răspuns la o cerere mai 
vedte. Unde din de vin după încercări anterioare (Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lengn. Paul Comea) dea pot profita 
ou dificultatea pionieratului (Mircea

de calitatea unor experiențe, altele 
Zaciu, Ov. S. Crohmălniceanu).

interpreta Ioanei, care în 
toamna aceasta va urma 
cursurile anului al II-lea la 
l.A.C.T. Ea trebuie să dea 
viață unui personaj tandru, 
plin de candoare, dar și 
hotărîre.

Emil, în interpretarea lui 
Șerban Cantacuzino (i-a

de

t_____________ . dat
viață lui Lucian, din filmul 
„Străinul") este personajul cel 
mai complex, punînd proble
me de importanță majoră pen
tru tineretul nostru. A fost 
printre cei 'mai buni elevi din 
școală, acum însă, în pragul 
examenului de admitere, nu 
știe ce-l pasionează mai mult. 
Optează pentru Facultatea de 
fizică, dar eșecul la admitere 
îl determină să ia hotărîri de 
care nu se credea în stare...

Problema foarte importantă 
ridicată de film este a modului 
cum reușesc acești tineri să-și 
apropie viitorul. Regizorul G. 
Vitanidis ne spunea : „Impor
tant este să surprindem eroii 
în frămîntările lor sufletești, 
date de importanța momentu
lui cînd își aleg noua profe
siune".

Clujul a devenit în aceste 
zile un imens platou de fil
mare. Se filmează pe Cetățuie, 
de unde panoramica orașului 
este fascinantă, în parcuri, că
mine, facultăți; multe din sce
ne vor fi filmate chiar în 
timpul examenului de admi
tere. La reușita filmului o 
contribuție deosebită o aduc 
studenții clujeni și candidații 
la examenul de admitere din 
acest an.

Alături de protagoniștii a- 
mintiți, îi vedem în primele 
planuri pe Sebastian Papaiani, 
proaspătul laureat al Festiva
lului de la Mamaia, eleva Iri
na Gărdescu, studentul Horia 
Pușcașu, artiștii Dem Rădu- 
lescu, Ștefan Iordache, Ana 
Szeles, Radu Zaharescu, Ma
ria Cupcea, Ovid Teodorescu 
și alții. Fiecare scenă se repetă 
de nenumărate ori, pentru r~ 
imediat aparatele de luat ve
deri să intre în funcțiune. Se 
filmează o dată, de două ori, 
de zece ori, pînă cînd proba 
este acceptată de regizori, sce
nariști, scenografi...

VALENTIN HOSSU

scena Teatrului de Operă și Balet

marii lucrări a lui Dcbussu

„Pelleas și
„Vreau să lucrez, pentru 

o operă originală, iar nu 
a nimeri mereu pe 
muri...*.

In aceste cîteva cuvinte, adresa
te arhitectului Vasnier, Claude 
Debussy afirma, încă din anii ti
nereții sale, hotărîrea de a căuta 
permanent drumurile unei arte noi, 
originale, drumurile ce duceau 
spre sondarea unor noi adîncimi 
sonore.

lnsușindu-și cele mai noi cuceriri 
ale artei europene, în special a ce
lei germane și ruse, pledînd cu 
hotărîre pentru reînnoirea tradiții
lor artei franceze, (compozitorul 
își semna partiturile „Debussy — 
muzician francez" și prietenii îi 
spuneau „Claude de France"), mi- 
litînd cu fervoare împotriva închis- 
taților reprezentanți ai academis
mului, Ci. Debussy a zămislit în 
deceniile de la încrucișarea ultime
lor două veacuri, o operă de uriașă 
valoare în istoria creației artistice.

Marile festivități muzicale, care 
vor avea Ioc cu prilejul celui de 
al III-lea Festival Internațional de
dicat memoriei lui George Enescu, 
vor prilejui iubitorilor muzicii au
diția pentru prima oară în istoria 
teatrului liric romînesc a uneia 
dintre cele mai de seama lucrări 
din catalogul creației lui Debussy 
— opera „Pelleas și Mălisande".

Rod al unei munci titanice, des
fășurate timp de un deceniu, opera 
poem „Pelleas" este inspirată din- 
tr-o piesă a poetului belgian Mae
terlinck. Trista poveste a celor doi 
tineri ce-și misluiesc curata dar 
arzătoarea lor pasiune în străve
chiul castel al lui Golaud, nimbul 
medieval al acestei sfișietoare poe
zii, a găsit rezonanțe adinei în su
fletul lui Debussy. Prin muzica sa, 
Debussy lărgește orizonturile li
bretului, acțiunii sale amorțite.

a crea 
pentru 

aceleași dru-

Melisande “
erei nd o operă ce scrutează zone 
adinei ale psihologiei eroilor, o 
operă care sintetizează toate ca
racteristicile originalei sale arte, 
(premiera Pellăas-ului a avut loc în 
1902, la Opera comică).

„Delicat, armonios, potolit — 
comenta Romain Rolland marea 
creație a teatrului liric francez — 
Debussy procedează prin tablouri 
muzicale din care fiecare cores
punde unui moment sufletesc fugi
tiv și nuanțat. Nimic in Pelleas nu 
e de prisos. Debussv a avut ge
niul gustului...

In muzica franceză contempora
nă, Pelleas e la unul din polii ar
tei noastre, „Carmen" la celălalt. 
Aceasta din urmă toată în afară, 
toată lumină, toată viață, fără um
bre, fără ascunzișuri. Cealaltă ope
ră toată lăuntrică, toată scăldată 
in crepuscul, toată înfășurată în 
tăcere. Este întreaga alternanță de 
soare fin și ceață diafană care ca
racterizează cerul de dulce lumină 
și de văluri al ținutului lie de 
France".

După cum am aflat la secretaria
tul Teatrului de Operă si Balet, 
premiera bucureșteană a marii 
creații franceze, se va bucura în 
cadrul Festivalului enescian de o 
montare de prim-ordin la care își 
vor da contribuția unele din cele 
mai bune forțe ale primei noastre 
scene lirice în frunte cu dirijorul 
Mihai Brediceanu, regizorul George 
Theodorescu, scenograful Roland 
Laub, cîntăreții Valentin Teodorian 
(in rolul Iul Pel/ăas), Teodora 
Lucaciu și Magda lanculescu (Mă- 
lisande), Octav Enigărescu (Go- 
laud) Nicolae Flotei și Viorel Ban 
(Arkel), Dorothea Palade (Gene
vieve), Ileana Cotrubaș (Yniold), 
Dumitru Brebenel (medicul).

IOSIF SAVA

Subordonînd unor criterii im
proprii divizarea materia
lului pe 

comunică 
dese și insistînd 
unor adevăruri cunoscute, mono
grafia despre Ion Creangă a putut 
să pară unora — din cauza aces
tor insufidențe de organizare — 
dificilă și lipsită de inedit, de 
unde se vede cît de tare este pre
judecata stilului „frumos". S-a 
trecut astfel peste pioneratul de 

metodă al cărții cu ajutorul căreia 
autoarea desdfrează sensuri igno
rate și procedee artistice spedfice 
în opera humuleșteanului. Zoe
Dumitrescu-Bușulenga și-a asu
mat cu bună știință riscurile
modului analitic de a concepe o 
monografie numai a operei. O în
treagă perioadă — în care despre 
marea artă a lui Creangă s-a vor
bit numai în aserțiuni, fără apa
rat analitic, îneît se ajungea la 
paradoxul de a demonstra genia
litatea 
despre 
pare a 
cestui

pe capitole care nu 
între ele, cu repetiții 

uneori asupra

povestitorului cu banalități 
„limba vie, populară' — 
fi răzbunată în paginile a- 
volum de analiză. Opera

lui Creangă e demontată migălos 
pînă la cele mai intime intenții 
ale creatorului, și cititorul trebuie

de verbe în unele pasaje, persona
jele surprinse numai în mișcare, 
sînt explicate prin concepția auto
rului care vede realitatea numai 
sub chipul luptei contrariilor eti
ce, de unde dinamismul Tot ana
liza îi permite să pună în eviden
ță o latură neglijată, dar de prim 
ordin a operei lui Creangă : sati
ra hîtră cu o platformă etică pre
cisă. Ca într-un film cu personaje 
antediluviene 
năzdrăvanii

grotești de Bruegel ori Bo«ch. Și, 
din această confruntare, Creangă 
nu iese diminuat, d consolidat 
estetic. Apăsînd pe latura satirică 
a creației Iui Creangă, autoarea ne 
face să înțelegem mai bine omul 
și strînsa legătură dintre om și 
operă. S-ar fi cuvenit însă unor 
comentarii, cu o mare doză de 
inedit, o expunere mai sintetică, 
eliminînd minuția analizelor în 
sine și repetițiile, care fac un de- 
servidu ideilor ce erau de subli
niat.

pentru

care umplu zarea, 
și neisprăviții lui

Nimic mai potrivit 
popularizarea unei persona
lități literare — chiar de

complexitatea lui Anton Pann — 
decît maniera lui Paul Comea de

nile nu mai pot Împiedica trasa
rea unui exact portret al om ui ui 
și al dimensiunilor operei. Sentin
ța călinesdană a dat un nou im
puls cercetărilor antonpanești din 
a căror substanță se alimentează 
și prezenta contribuție. Paul Cor
nea are darul de a coborî spre 
cititor oameni și fapte din zonele 
aride ale abstracțiunilor documen
tare. Pagina este curățată dt mai 
mult de balastul arhivistic, gonit 
la subsol. Expunerea are limpidita
te, fluență jurnalistică, și, dnd i 
se cere, un mod familiar de a tra
ta problemele complicate. Atunci 
cînd este nevoie sînt riscate chiar 
ipoteze. Dificultățile lacunelor is-

STUDII MONOGRAFICE
• Zoe Dumitrescu Bușulenga: ION CREANGĂ

• Paul Cornea: ANTON
străbată dmpuri de disocieri, 

adesea obositoare, spre o conclu
zie estetică întotdeauna relevantă. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga a scris 
o carte de stilistică aplicată, pri
ma de acest fel, în care aspectele 
formale sînt explicate prin inves
tigația fondului. Ceea ce formala 
stilistică sau statistică lingvistică 
nu reușea să lămurească, avalanșa

să Creangă, Prepeleac, Stan Pățitul, 
Nică Oșlobanu, Ochilă și chiar 

Creangă, comentați și ținuți os
tentativ sub reflector, se întîlnesc 
cu Păcală și Til Buhoglindă, cu 
marii posesori de apetituri ai lui 
Bocaccio, Rabelais, Puici, cu urie- 
șenia poznașă a lui Gargantua, cu 
Guliver sau cu atmosfera cherme
zelor flamande și a personajelor

PANN
a trata istoria literară. Al său An
ton Pann vine după ce majorita
tea chestiunilor litigioase în jurul 
acestuia au fost rezolvate, (cînd 
nesiguranța asupra valorii scriito
rului a fost și ea curmată de G. 
Călinescu care nu a ezitat să-i a- 
tribuie un extraordinar simț al ver
sificației și genialitate), adică în- 
tr-un moment în care incertitudi-

toriografice sînt evitate printr-o 
tratare în capitole-problemă cu 
titluri expresive : „Bucuriile și ne
cazurile unei existențe modeste", 
care, ușor de dedus, e consacrat 
vieții scriitorului cu cîteva rectifi
cări de detaliu. Anton Pann tră
iește în paginile cărții indirect 
prin atmosfera epocii. P. Cornea

știe să ne prezinte un Anton 
Pann mai „dibaci' decît alții și 
foarte atent la consecințele prac
tice ale faptelor sale. Satira căr
ților sale moralizatoare, precum și 
nepăsarea la pudoarea formală, 
sint prezidate de o „filozofie a 
bunului simț' care îl izolează pe 
scriitor de contemporanii lui pa
șoptiști. Reluînd controversa : „a 
fost Anton Pann numai un sim
plu editor, sau un creator transfi
guram al materialului străin ?", 
P. Cornea deduce existența apor
tului personal, căci scrierile lui 
„exprimă energia unei personali
tăți'. o 
lume și
savoare 
ta e în 
posterității, pe care o trece în re
vistă, insistînd asupra neînțelege
rii însemnătății lui Anton Pann 
de istoricii $i criticii literari, re- 
mareînd în schimb adînca înțele
gere pe care scriitorii Alecsandri, 
Eminescu, Hașdeu, N. Iorga au 
avut-o pentru compunerile aces
tuia. E surprinzătoare absența, și 
nu numai din acest bilanț al opi
niilor, a citării lui G. Călinescu 
cel care a deschis, cu exactele-i 
judecăți estetice, calea noului șir 
al contribuțiilor de justă reconsi
derare a lui Anton Pann, cărora 
se aliniază și cea de față, semnată 
de Paul Cornea, și care reprodu
ce, general și exact, liniile esen
țiale ale vieții și activității lui 
Anton Pann.

viziune proprie despre 
.,o forță expresivă de o 
specifică". Opinia aceas- 
contradicție cu judecata

MIHAI UNGHEANU
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la cores- 
— Con-

PE SCURT
La Ruse

CICLIȘTII NOȘTRI CÎȘTIGĂTORI 
IN 4 PROBE

INSTANTANEE DIN G.A.S.
• La ordinea zilei - arăturile • Cum se prezintă 
porumbul? • Pregătiri pentru „pășunea de iarnă

Ambasadorul Elveției în 
R.P. Romînă, Emile Bisang, a 

j oferit joi după-amiază o re- 
| cepție cu ocazia sărbătorii na- 
Iționale a Elveției.
« Au luat parte Mihail Flo- 
$rescu, ministrul industriei pe

trolului și chimiei, Mircea Ma- 
■ lița, adjunct al ministrului a- 

facerilor externe, și Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului 

X învățămîntului, reprezentanți 
conducerii unor instituții 

? centrale, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
; misiuni diplomatice acreditați 
,J în R.P. Romînă și alți mem

bri ai corpului diplomatic.

Najdorf este nou! li
der al turneului de 
șah de la Buenos Ai
res, cu 9,5 puncte 
după 13 runcje.• Timp 

zile, pe 
din Ruse 
șurat întîlnirea ciclis- 
tă între echipa orașu
lui București și selec
ționata locală. Cicliș
tii romîni au cîștigat 
patru din cele 
probe incluse în

de două 
velodromul 
s-a desfă

gram. Victoriile echi
pei bucureștene au 
fost obținute de : 
Mircea Popescu la vi
teză (12" pe ultimii 
200 m), Victor Voro- 
șin la semifond (100 
ture), cursa italiană 
și urmărire pe echipe, 
cu timpul de 4'54".

★

Ungară — 17 puncte 
(1). In grupa B pe
locul întîi se află ț Africa de Sud. Rug- 
Anglia cu 15,5 pune- biștii francezi au în-

Suedia vins în ultimul meci 
ț cu 21—9 (8—3) se

lecționata Transval.

I s-a clasat eleva Suzana Fel- 
meri în vîrstă de 10 ani care 
a dovedit reale aptitudini 
sportive, o bună tehnică, gra
ție și eleganță în executarea 
exercițiilor. Rezultate bune a 
obținut și Ella Zveneac, Irina 
Cuc și altele. La ciclism curse, 
10 km, au participat reprezen
tanți ai localităților Satu-Mare 
și Sighet. 
lui Geza 
Mare care 
pregătire tehnică.

Tovarășul Gheorghe Lupes- 
cu, președintele U.C.F.S. Satu- 
Mare ne spunea că desfășura
rea concursurilor la Satu- 
Mare a orientat și mai mult 
activitatea sportivă de masă. 
Majoritatea finaliștilor sînt 
elevi sau sportivi consacrați. 
Ne vom îndrepta în viitor a- 
tenția spre a selecționa și pre
găti cît mai mulți tineri ta- 
lentați din toate sectoarele de 
activitate.

șase 
p ro

• Echipa de rugbi 
XV a Franței și-a în
cheiat cu siicces tUr- 

întreprins

de orchestra

BAIA MARE (de 
pondentul nostru), 
cursurile au început după de
filarea reprezentanților orașe
lor și raioanelor, regiunii.

încă de la bun început în
trecerile s-au anunțat pasio
nante. După o luptă încorda
tă, la tenis de masă, în sala
sporturilor „9 Mai“, victoria 
a revenit echipei C.S.O. Baia 
Mare. La baschet-băieți vic
toria a fost cucerită de spor
tivii asociației Unio Satu- 
Mare. în întrecerea fetelor la 
aceeași disciplină o mai bună 
pregătire a dovedit echipa șco
lii sportive Satu-Mare care s-a 
clasat pe locul I înaintea bas
chetbalistelor din Baia Mare 
și Sighet La gimnastică bă
ieți, categoria copii, locul I a 
revenit lui Andrei Maghiary 
din Satu-Mare cu 24.70 puncte, 
iar pe locul II s-a clasat loan 
Bâlint din Cehul Silvaniei cu 
23.90 puncte. La gimnastică 
fete, categoria copii, pe locul

Locul I a revenit 
Gorsan din Baia 
a dovedit o bună

★

• In finala 
pionatului 
studențesc de șah, 
care se desfășoară la 
Cracovia, după șapte

cam- 
mondial

pentru.

Amenajări hidrografice la Iași

și Nicolae Radu 
Drăghici (foto

griul a fost în- 
atenția specia- 
gospodărie s-a

După ce au încheiat cu 
succes treierișul, . 
mecanizatorii de la G.A.S. 
Borănești, regiunea Bucu
rești, la ordinea zilei sînt 
arăturile de vară. Ploile că
zute în ultimul timp au fa
vorizat urgentarea acestei 
importante lucrări care, la 
această gospodărie, se a- 
propie de sfirșit. Printre ti
nerii mecanizatori care au 
obținut rezultate deosebite 
se numără rînriti
și Ștefan 
nr. 1).

După ce 
magazinat, 
liștilor din 
îndreptat în mod deosebit 
asupra porumbului. Bine 
întreținute, plantele s-au 
dezvoltat frumos, promițînd 
o recoltă bună. Periodic, 
directorul, inginerul șef, 
brigadierii controlează sta
rea de vegetație a culturii 
(foto nr. 2).

De cîteva zile a început 
și recoltatul porumbului 
pentru siloz. La secția „cen
tru", de pe 94 de hectare 
s-a obținut o recoltă medie 
de peste 45 000 de kilogra
me la hectar. Timpul afec
tat acestei lucrări fiind des
tul de scurt, combinerii Ni
colae Ioniță și Ion V. 
Gheorghe folosesc zilnic 
întreaga capacitate a mași
nilor (foto nr. 3).
Fotoreportaj de*V. RUSU

ture conduce echipa 
U.R.S.S. cu 21 punc
te, urmată de S.U.A. 
— 19,5 puncte și R.P.

O nouă motonavă

GALAȚI (de la corespondentul nostru).
Constructorii de nave gălățeni au trăit ieri încă un eveniment 

deosebit. Pe cala șantierului s-au strîns numeroși constructori 
de nave. La un semnal dat, parîmele au fost tăiate și in uralele 
făuritorilor ei. a 41-a motonavă de 2 000 de tone a fost primită 
de undele line ale Dunării. Cu această nouă realizare, construc
torii navali gălățeni și-au îndeplinit angajamentul luat în cin
stea marii sărbători naționale a poporului nostru, ziua de 23 
August, angajament care prevedea lansarea la apă pînă la 
această dată a 5 cargouri de 4 500 tone și a 4 motonave de 2 000 
de tone. Fapt semnificativ — numai în decursul unei singure 
luni, constructorii navali gălățeni. au lansat la apă 2 cargouri 
de 4 500 tone și o motonavă de 2 000 de tone.

te. Urmează
— 15 puncte, Finlan
da — 14 puncte, R.P. 
Romînă — 13,5 punc
te (2). Șahiștii romîni 
au cîștigat cu 3,5—0,5 
întîlnirea cu Belgia 
și conduc cu 1,5—0,5 
în meciul cu Islanda, 
două partide 
trerupte.

fiind în-

• Marele 
argentinean

maestru 
Miguel

• In prima zf* a 
campionatelor uniona
le de ciclism (pistă), 
Viktor Logunov a 
stabilit un nou record 
mondial la 500 m 
lansat cu timpul de 
29’' 4/10.

(Agerpres)

•} un concert susținut
| de mubică ușoară din R.S.F. lugo- 
\ slavia, condusă de George Maria- 
, novici, care să află în turneu în 
’ țara noastră. Soliști au fost cîntă- 5 reții George Marianovici, Olga 

Nicolici, Mirjana Besirevici și Zo
ran Georgiev. Cu concertul de vi
neri seara, organizat, tot Ia Teatrul 
de vară „23 August", formația iu
goslavă își va încheia turneul pe 
care l-a început la 15 iulie și în 
cadrul căruia a concertat în 15 
orașe din tara noastră.

(Agerpree)

aceste zile, se lucrează in- 
pentru terminarea in cinstea 
de 23 August a barajului de 

acumulare de la podul lloaiei cu 
un volum de apă de peste 
17 000 000 mc. Plnă la sfirsitul a- 
nului, se va da in folosință și ba
rajul de la Cucuteni care va re
ține aproape 6 000 000 mc de apă. 
Aceste lucrări care se execută in 
prezent în regiunea Iași fac parte 
din prima etapă de amenajare 
complexă a bazinului hidrografic 
al riului Bahlui.

Lucrarea este de mari proporții 
ș- afectează întregul bazin hidro
grafic al riului cu o suprafață de 
1 960 kmp. Ea are drept scop să 
asigure gospodărirea complexă și

stâpîiurea apelor riului Bahlui. Lu
crările au început in anul 1962 și 
se vor termina in 1965.

Pînă in prezent s-a executat și 
s-au dat în folosință acumulările 
de la Ezăreni. Ciurbești, Aroneanu 
și Chința, care au o capacitate 
totală de acumulare de 17 270 000 
mc și care reușesc să rețină astfel 
o mare parte din apele de viitură 
ale afluenților cu caracter toren
țial.

Este de menționat că prin lucră
rile proiectate și în curs de reali
zare a fost posibilă amplasarea în 
zona din aval a orașului Iași a nu
meroase obiective industriale.

acum

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
ta cabana Babele din Mun

ții Bucegi

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru).

Zilele acestea în frumosul cen
tru al întineritului Galați, a fost 
deschisă o expoziție care oglinde
ște „Principalele realizări ale re
giunii Galați în cei 20 de ani de 
la Eliberare". Exponatele vorbesc 
convingător despre dezvoltarea 
continuă a industriei regiunii, de 
pre metamorfoza nemaiîntîlni 
prin care ateliere ca fostele șa 
tiere navale Galați, Laminorul < 
tablă, întreprinderile textile Gala

Uzinele Progresul ș.a. s-au trans
format în adevărate uzine și șan
tiere, cu o importantă pondere in
dustrială în economia regiunii și a 
țării noastre. Expoziția consemnea
ză în imagini fotografice nașterea 
unor noi unități industriale pa har
ta regiunii, ca de pildă, Fabricile 
de conserve Zagna Vădeni și Te
cuci, întreprinderea fruct-export 
Focșani, Combinatul chimic Brăila, 
precum și marele Combinat side
rurgic.

■
<«

Turneul masculin de handbal disputat cu prilejul edapei regionale a Spartachiadei republica
ne la Cluj, a oierii partide spectaculoase. In fotografie: vâ prezentăm o fază de la meciul 
decisiv pentru primul loc dintre echipele A.S. Cluj și S.S.E. Bistrița, cîștigat de 

mafie.
prima for-

Postul nostru de corespondenți

(Urmare din pag. I)

transmite
descarcă în întregime. Vago- 
netul se întorcea în abataj cu 
0,3—0,5 tone de material prins 
de pereții săi (capacitatea ma
ximă a unui vagonet este de 
1,7 tone). Soluția am găsit-o 
în adaptarea la colbutor (dis
pozitivul de descărcare) a 
unui rotor cu dinți care cu
răță automat vagonetul. Re
zultatul? O economie de a- 
proape 27 000 lei într-un se
mestru și o creștere a coefici
entului de utilizare a capacită
ții de încărcare a vagonetu- 
lui de la 1,2 tone la 1,5—1,6 
tone pe vagonet. Cu alte cu
vinte, aceasta înseamnă că 
dacă într-o lună extragem — 
să zicem — 10 000 de va
goane, putem transporta în 
plus mai bine de 300 tone de 
minereu.

In exploatarea noastră lu
crează peste 1 000 de tineri. 
Participînd cu însuflețire la 
întrecerea socialistă, ei au con
tribuit la obținerea rezultate
lor amintite. Comitetul U.T.M. 
a studiat inițiativele tinerilor 
de la Flotația centrală și de la 
Exploatarea minieră Herja — 
„La flotație, minereu de cali
tate" și „Nici-o echipă sub 
plan". La Herja au fost peste 
30 de mineri, ajutori de mi-

neri, artificieri 
locomotivă. Au 
experiența noastră tinerilor de 
acolo, dar au învățat și de la 
ei. Cînd s-au înapoiat la or
tacii lor, le-am vorbit despre 
experiența dobîndită de brigă
zile complexe în acord global 
și despre metodele folosite de 
minerii de la Herja în crește
rea duratei de funcționare cu 
6 luni, a perforatoarelor. Azi, 
în exploatarea noastră, aceste 
metode au fost generalizate.

Tinerii mineri și preparatori 
— dintre care peste 100 sînt 
evidențiați lună de lună în 
întrecerea socialistă — parti
cipă cu însuflețire la aplicarea 
unor noi măsuri, fac propu
neri interesante pentru crește
rea vitezei de înaintare în toa
te fronturile de lucru, contri
buie la generalizarea folosirii 
screperelor și a altor mijloace 
mecanizate noi la transportul 
în abataje.

Preocupările colectivului 
nostru de a găsi noi căi pen
tru creșterea producției de 
minereu și a calității acestuia 
sînt garanție sigură că. în în- 
tîmpinarea celei de-a XX-a a- 
niversări a Eliberării patriei, 
vor fi adăugate noi realizări 
la cele obținute pînă acum.

și mecanici de 
împărtășit dinele au fost reduse cu 6—10 

la sulă.
Ca să reducem cantitatea de 

steril din minereul extras, 
plasarea găurilor de mină se 
face numai la indicațiile mai
ștrilor și inginerilor și nu la 
voia întâmplării. Se știe că de 
executarea corectă a găurilor 
depinde randamentul explo
ziei. Această „axiomă" a fost 
și este pentru fiecare miner 
din exploatarea noastră un 
etalon al muncii sale, respec
tat cu strictețe. Culcușul și 
acoperișul filonului sînt mai 
bine protejate împotriva sur
pării. sterilul se îndepărtează 
cu atenție înainte de a încărca 
vagoneții.

La extragerea porțiunilor 
bogate, o parte din 
s-ar pierde în vatra lucrării 
care constă dintr-un strat de 
steril fin sfărîmat și bine bă
tătorit Ca să evităm aceste 
pierderi luăm sistematic probe 
din vatră pentru a determina 
conținutul în metal. Cînd se 
înscrie în limitele industriale 
de exploatare, îl recuperăm și 
numai după aceea are loc ram- 
bleerea.

Sporirea cantității de mi
nereu evacuat depinde și de 
utilizarea cît mai completă a 
capacității de încărcare a va- 
goneților. Am constatat că mi
nereul fiind umed, rămîne pe 
fundul vagoneților și nu

minereu

19; 
la 

ȘE-

15» 17,30: 
la : Popu- 
COMISA- 
(orele 15; 
(orele 15- 
10; 12,15;

18,45s

DRUMUL MATURIZĂRII

COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop rulează 
la : Patria (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), București (orele 
9,15; 11,30-, 13,45-, 16,30; •'
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

18; 20), Ferentari (orele 15; 17; 
21). ANOTIMPURI, rulează 
Munca (orele 16; 18,30; 20.30). 
HERAZADA — cinemascop rulea
ză ia ; Popular (orele 11; 16), Au
rora (orele 10; 12.30; "
20) . KALOIAN rulează 
Iar (orele 18,15; 20,30) 
RUL rulează la : Arta 
17.15; 19,30), Moșilor 
17; 19), Flamura (orele 
14,30; 18.15; 20,30), Drumul Sări: 
(orele 16; 18.15; 20,30). CAUZE 
DREPTE — cinemascop rulează la : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBA ALBAS
TRĂ rulează la Colentina (orele 
15,30; 17,30; 19,30). CĂLĂTORIE 
SPRE CENTRUL PĂM1NTULUI - 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Floreasca (orele 10,30; 15; 18;
21) . „CUBA 58" rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15) DOI 
COLONEI rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20). FRAȚII CORSICANI 
— cinemascop rulează la Lira (o- 
rele 10,30; 14,30; 16,45; 19; 21).

I

I

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. 
IUMEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD — rulează la : Doina (ore
le 11,30; 13,45; 16; 18 15. 20.30). 
Cosmos (orele 16; 18; 20). CO
MOARA DIN LACUL DE ARGINT
— Grădina Doina (orele 21,30). CEI
TREI MUȘCHETARI - cinema
scop (ambele serii) rulează la : 
Ciulești (orele 9; 12,30; 16,15; 20). 
OCOLUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii) 
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), Adesgo (orele 
15,30; 18; 20,30). COMED1ANȚII 
rulează Ia : Cultural (orele 15; 17; 
19- 21). KOZARA rulează la :
Cr'îngași (orele 15,30; 18; 20,30). 
ASASINUL DTN CARTEA DE TE
LEFON rulează la : Unirea (orele 
15; 17.15; 19,30), Vitan (orele 16;

I
on C. Barbu a 
F crescut, cum se 
spune, la școala 
Șantierului naval 
I maritim din Con
stanța. Aici a în
vățat meseria de 
sudor, aci a făcut primele lu

crări, de practicant și tot șan
tierul l-a promovat în funcția 
de șef de echipă, în anii din 
urmă datorită priceperii, hăr
niciei și disciplinei de care a 
dat dovadă. Dar astea sînt în 
fond calificative comune tutu
ror celor peste 500 de tineri 
care lucrează în șantier și cu 
cîțiva ani in urmă el nu se 
deosebea prin ceva anume de 
ceilalți tovarăși de muncă.

Era încă, cum spune un bun 
prieten de-al lui, pe drumul 
maturizării ca om și ca mun
citor și nici nu avusese prile
jul să se remarce. Și iată că 
în urmă cu doi ani s-a ivit și 
momentul. In atelierul de su
dura, prin măsurile tehnice 
luate de conducerea șantieru
lui se introduseseră două apa
rate automate și două semiau
tomate, de sudură.

In prealabil, la cursurile de 
ridicare a calificării și la ca
binetul tehnic, inginerii Rusen 
Mitică și Orban Adalbert fă

cuseră cunoscute tuturor 
sudorilor aceste aparate, le 
descrisese minuțios, arătaseră 
avantajele noului procedeu de 
sudat care ducea la îmbunătă
țirea calității și la creșterea 
productivității cu 50 la sută. 
Mai trebuia ca, practic, apara
tele să intre în lucru. Care e- 
chipă face prima experiență ?

Ion C. Barbu le-ar fi luat 
dar a ezitat să le ceară el în
tîi și pînă să-și exprime do
rința s-a găsit un alt șef de 
echipă. Aparatele noi cereau 
însă cunoștințe temeinice, tre
buia să știi să le reglezi la 
perfecție regimul de lucru, vi
teza de avans în raport cu 
grosimea tablei care se sudea
ză, masa de flux și cîte și mai 
cîte. Toate acestea au îngreu
nat munca primilor experi
mentatori și văzînd că rămîn 
în urmă, șeful de echipă a re
nunțat. Atunci Ion C. Barbu, 
după ce s-a consultat cu oa
menii din echipă a cerut el 
aparatele. Firește, el și oame
nii lui s-au izbit de aceleași 
greutăți. Atunci el a mers la 
inginerul Orban și l-a rugat 
să-l ajute. I-a cerut și cărți de 
specialitate pe care împreună 
cu membrii echipei a început 
să le studieze cu asiduitate.

Treaba începea să meargă din 
ce in ce mai bine, dar apara
tele nu dădeau încă întregul 
lor randament. Barbu a cerut 
atunci să fie trimis în schimb 
de experiență. A fost la între
prinderile metalurgice din Ti
mișoara, Arad și Galați, unde 
se lucra cu asemenea aparate 
și s-a întors de acolo bine pre
gătit. Mai mult chiar, a venit 
de acolo cu idei noi și într-un 
interval foarte scurt a făcut 
două propuneri de inovații 
care duceau la perfecționarea 
procedeului de lucru cu noile 
aparate. Una din acestea era 
o mașină pentru băgat sîrma 
pe tamburii aparatului auto
mat, care se folosește și azi cu 
rezultate excelente. In felul a- 
cesta, una din operațiile care 
li se părea tuturor sudorilor 
din echipă anevoioasă, aceea 
de a înlocui sîrma de sudat, 
care permite o lucrare conti
nuă și de bună calitate, cu 
clasicul electrod, a fost ușura
tă. A mai născocit și un dis
pozitiv pe care se întindeau 
grinzile care trebuiau sudate 
cu noile aparate și munca s-a 
ușurat și mai mult. Victor 
Vulpe, Vișan Marin și Boghea- 
nu Marin din echipă începeau 
acum să deprindă la fel de

bine tehnica nouă, ca și șeful 
lor de echipă care le împărtă
șise experiența lui și apara
tele erau mînuite acum cu a- 
ceeași siguranță de cîțiva inși.

Rezultatul a fost că echipa a 
început să-și depășească lunar 
planul cu procente care o si
tuau în permanență în fruntea 
celorlalte, iar la sfîrșitul anu
lui trecut trei din cei șapte 
membri împreună cu șeful ei 
au primit steluța de fruntaș 
în întrecerea socialistă.

Dar Barbu nu e mulțumit 
cu acest rezultat. Parcă obiec
tive mari îl frămîntă în aceeași 
măsură. Unul e legat de ma
rea lui pasiune : tehnica nouă. 
In atelier s-au adus aparate 
noi, de sudat în mediu de bio
xid de carbon. Ele permit îm
bunătățirea calității lucrărilor 
printr-un strat protector care 
se formează deasupra sudurii, 
împiedicînd oxidarea și mai 
ales se pot suda piese foarte 
mici și foarte subțiri. E una 
din cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii în acest domeniu și 
Barbu împreună cu echipa lui 
trebuie s-o cunoască. Și din 
nou sînt solicitați specialiștii 
și cărțile tehnice, iar sudorii 
învață. Primele experimentări 
au dat ți primele rezultate

bune, așa că există certitudini 
de izbîndă.

O altă preocupare a lui Bar
bu e mărirea numărului pose
sorilor insignei de fruntaș. E 
adevărat că și aci sînt șanse 
sigure. Față de angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 Au
gust de a depăși lunar planul 
de producție cu 2 la sută, echi
pa l-a depășit cu 5, cu 6 și în 
unele luni chiar cu 7 la sută, 
dar experiența anului trecut a 
dovedit că asta nu e suficient.

Bogheanu Marin, de pildă, a 
fost și anul trecut unul din 
sudorii foarte buni ai echipei 
dar o absență nemotivată în- 
tr-o lună, o altă abatere de la 
disciplină în alta au făcut <-ă 
nu i se confere titlul de frun
taș. Pe urmă în echipă sînt și 
tineri cu o calificare mai sla
bă, ca Victor Mușat care a ter
minat școala profesională abia 
cu doi ani în urmă și care mai 
are multe încă de învățat din 
tainele meseriei de sudor. Ion 
C. Barbu trebuie să fie dar și 
un bun pedagog în meseria lui 
și pentru a-și atinge scopul 
propus și angajamentul luat 
față de adunarea generală 
U.T.M. își îndeplinește cu pa
siune și această sarcină.

GEORGE MIHĂESCU

Ciclu de conferințe închinate 
zilei de 23 August

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru). — Comitetul re
gional de cultură și 
artă Suceava, prin co
misia de răspîndire a 
cunoștințelor științifi
ce, a organizat la toa
te căminele culturale, 
cluburi, case de cul

tură, un ciclu de con
ferințe consacrate ce
lei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării pa
triei. In peste două 
sute de cămine cultu
rale s-au expus pînâ 
acum conferințe pe 
teme ca: „R.P.R., pa
tria noastră socialis

tă", „Prestigiul inter
național al R.P.R.", 
„Se dezvoltă industria 
regiunii Suceava", „A- 
gricultura regiunii Su
ceava, în plină dez
voltare", „Oameni de 
seamă ai țării de 
sus".

NOILE UNIFORME 
ȘCOLARE

Frumoase, practice, comode, rezistente. Se pot 
cumpăra și cu plata în rate



Vizita delegației guvernamentale
romîne in Franța

întrevederi ale vicepreședintelui

Consiliului

PARIS 30 — De la trimisul 
special Agerpres, Constantin 
Benga ; Joi dimineața, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ale
xandru Bîrlădeanu, a avut o 
întrevedere cu Jean Ripert, 
comisar general ad-interim al 
Planului. La sfîrșitul întreve-

Presa internațională 
despre vizita delegației romîne

PARIS 30 (Agerpres). — 
Presa franceză de miercuri 
seara și joi dimineața acordă 
spații largi vizitei delegației 
guvernamentale romîne, con
dusă de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Cotidianul „Combat" de joi 
consemnează într-un comen
tariu : „Se poate declara, în 
general, că dezvoltarea rela
țiilor economice, tehnice și 
culturale între Franța și Ro- 
mînia este dorită de ambele 
părți. Aceasta nu poate decît 
să fie favorabilă păcii“ — 
scrie ziarul.

Sub titlul „Franța-Romînia 
— convorbiri cordiale", ziarul 
„Les Echos" inserează un ar
ticol consacrat în mare parte 
ședinței Consiliului de Miniș
tri francez, care a discutat 
despre relațiile franco-romîne. 
Problemele economice și teh
nice — scrie ziarul — sînt a- 
celea care au fost în centrul 
convorbirilor, vizînd îndeosebi, 
să permită creșterea schimbu
rilor comerciale între Franța 
și Romînia".

Intr-un comentariu, ziarul 
„Le Monde" subliniază faptul 
că „în cercurile competente se 
apreciază că domeniul petro
lului este unul dintre cele în 
care cooperarea și schimbul 
de tehnicieni pot deveni deo
sebit de fructuoase între Ro
mînia — cea mai veche țară 
producătoare de petrol din 
Europa — și Franța — deve
nită de puțin timp o țară pe
trolieră". Potrivit ziarului, în 
aceleași cercuri se afirmă că 
„Romînia joacă rolul unui 
pionier pentru celelalte țări 
europene în domeniul tehnicii 
petroliere, în care ea se men
ține mereu la un nivel ridi
cat".

Referindu-se la faptul că 
convorbirile franco-romîne au 
fost trecute în revistă la șe
dința de miercuri dimineața a 
Consiliului de Miniștri al 
Franței, ziarul „France Soir" 
scrie că „dl Couve de Mur- 
ville a evocat atmosfera cor
dială în care se desfășoară 
convorbirile franco-romîne".

Ziarele „Paris Presse", „La 
Croix" și altele publică, de 
asemenea, relatări ample des
pre vizita delegației romîne la 
Paris.

Ziarul „L'Humanite" rela
tează despre vizita delegației 
la Saclay.
. Săptămînalul „France Ob- 

servateur" și „L'Express" pu
blică, de asemenea, articole 
consacrate vizitei.

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
Ziarul „Borba" publică pe pri
ma pagină un articol intitulat 
„Vizita la Paris a delegației 
guvernamentale romîne".

„Vizita premierului romin in 
Franța — scrie coresponden
tul ziarului la Paris — repre
zintă un eveniment căruia i se 
dă o importanță excepțională 
la Paris'1. In legătură cu a- 
ceasta, ziarul subliniază rela

de miniștri al R. 
AL Bîrlădeanu 

derii, Jean Ripert a declarat, 
printre altele, ziariștilor că 
s-a procedat la un schimb util 
de păreri în probleme intere- 
sînd cele două țări.

In zilele acestea, vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Alexandru 
Bîrlădeanu, asistat de consi- 

țiile de colaborare economică 
dintre R- P- Romînă și Franța.

Ziarul „Politika" publică o 
corespondență Taniug din Pa
ris despre desfășurarea vizitei.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
Ziarul „Trybuna Ludu“ din 30 
iulie publică o știre despre 
vizita delegației guvernamen
tale romîne la sediul 
UNESCO, precum și declara
ția purtătorului de cuvînt al 
guvernului francez, ministrul 
Peyrefitte, care a arătat că 
„primele convorbiri franco- 
romîne s-au desfășurat în con
diții bune de ambele părți".

PEKIN 30 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă a relatat 
despre primirea lui Ion 
Gheorghe Maurer de pre
ședintele Franței, Charles de 
Gaulle, declarația făcută de 
președintele guvernului R. P. 
Romîne, precum și despre alte 
manifestări cuprinse în pro
gramul vizitei delegației gu
vernamentale romîne în 
Franța.

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Ziarul britanic „Times" publi
că un comentariu pe marginea 
vizitei în Franța a delegației 
guvernamentale romîne, în 
care se ocupa in special 
de întrevederea dintre Ion 
Gheorghe Maurer și generalul 
de Gaulle. Ziarul publică de
clarația făcută la sfîrșitul în
trevederii de Ion Gheorghe 
Maurer, subliniind faptul că 
cu acest prilej primul minis
tru romîn a transmis președin
telui de Gaulle mesajul cor
dial al președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „care 
și-a exprimat convingerea că 
relațiile dintre Romînia și 
Franța vor marca noi progre
se in interesul reciproc al 
celor două țări".

Ziarul relevă, de asemenea, 
că în cursul întrevederilor 
dintre Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
cu oficialitățile franceze s-a 
discutat posibilitatea unor

întilnirea delegației Consiliului național al femeilor 
din R.P.R. cu reprezentante ale femeilor sovietice

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
La Casa prieteniei popoarelor 
din Moscova a avut loc la 30 
iulie o întîlnire a delegației 
Consiliului național al femei
lor din R. P. Romînă, care se 
află în Uniunea Sovietică, cu 
reprezentante ale femeilor so
vietice. Cu acest prilej, prof. 
Suzana Gîdea, conducătoarea 
delegației, a împărtășit asis
tenței impresiile din călătoria 
făcută în orașele Moscova, 
Leningrad și Riga. In încheie
re, Suzana Gîdea a vorbit des
pre participarea activă a fe-

'♦ Romîne,

lieri și experți ai delegației 
romîne, a avut întrevederi la 
Paris cu conducători ai unor 
mari firme franceze, printre 
care „Societee Alsacienne des 
Constructions Mecaniques", 
„Heurtey", „Renault", „Chan- 
tiers d'Atlantique", „Fives- 
Lille Cailles", și alte firme.

schimburi tehnice și științifi
ce între cele două țări.

„Daily Telegraph" și alte 
ziare engleze publică informa
ții privind întrevederile de la 
Paris dintre membrii delega
ției romîne și oficialitățile 
franceze.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — „Estul și Vestul Eu
ropei s-au întîlnit la Palatul 
Elysee, în persoanele genera
lului de Gaulle și premierului 
romîn Ion Gheorghe Maurer, 
pentru discuții la înalt nivel 
în cadrul actualei vizite de opt 
zile în Franța a unei impor
tante delegații romînești", scrie 
ziarul „Washington Post" în 
articolul său consacrat vizitei 
delegației guvernamentale a 
R. P. Romîne în Franța.

După ce menționează decla
rația lui Ion Gheorghe Maurer 
făcută la sfîrșitul întrevederii 
cu generalul de Gaulle, ziarul 
arată, între altele — că „Ro
mînia a militat pentru ideea 
încheierii unui tratat de nea
gresiune între Tratatul de la 
Varșovia și pactul N.A.T.O.".

Ziarul relatează apoi despre 
vizitele delegației romîne la 
Paris și întrevederile care au 
avut loc, menționînd posibili
tatea extinderii relațiilor din
tre cele două țări.

BONN 30 (Agerpres). — 
Presa și radiodifuziunea din 
R.F.G. acordă o deosebită a- 
tenție vizitei în Franța a de
legației guvernamentale con
dusă de Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne.

Televiziunea vest-germană a 
transmis un reportaj filmat 
despre vizită. Ziarul „Die 
Welt" din 29 iulie publică ști
rea întrevederii dintre Ion 
Gheorghe Maurer și generalul 
de Gaulle, înserînd extrase din 
declarația făcută la sfîrșitul 
acestei întrevederi de către 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne.

Presa vest-germană publică, 
de asemenea, știri în legătură 
cu telegrama trimisă de la 
bordul avionului de Ion 
Gheorghe Maurer, cancelaru
lui Erhard și răspunsul a- 
cestuia.

meilor din R. P. Romînă la o- 
pera de construcție a socialis
mului.

In numele femeilor sovieti
ce, Ana Țukanova, vicepreșe
dinta Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, a salutat cu 
căldură delegația Consiliului 
național al femeilor din R.P. 
Romînă. Ea a vorbit apoi des
pre manifestările ce vor fi or
ganizate în U.R.S.S. cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a 
Eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

FRANȚA: In fotografie ve
dere de ansamblu a Casei 

radiodifuziunii din Paris
Foto: Keystone-Paris

inminarea titlului 
de dr. Honoris Causa 

lui U Thant
MOSCOVA. — Lui U Thant, 

secretar general al Organiza- 
ziei Națiunilor Unite, i a fost 
înmînat la 30 iulie la Mos
cova, titlul de doctor Honoris 
Causa în științe juridice al 
Universității de stat „Lomo
nosov".

Cu acest prilej U Thant a 
declarat că activitatea sa ca 
secretar general al O.N.U. va 
consta în a chema neîncetat 
statele să trăiască în pace și 
bună vecinătate și să-și 
unească eforturile pentru rea
lizarea păcii și securității ge
nerale.

----- •------

„Cosmos-36“
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 iulie, :n 
Uniunea Sovietică a fost hnsat sa
telitul artificial al Pămmîuhti 
„Cosmos-36".

La bordul satelitului este insta
lat aparataj științific destinat con
tinuării cercetării spațiului cosmic 
în conformitate cu programul a- 
nunțat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

Satelitul a fost lansat pe o or
bită cu următorii parametri; peri
oada inițială de revoluție — 92,9 
minute, distanța maximă de supra
fața Pămîntului (la apogeu) 303 
km, distanța minimă — (la peri- 
geu) 259 km, unghiul înclinației 
orbitei față de Ecuator — 49
grade.

Comunicatul comun 
greco-cipriot

ATENA 30 (Agerpres). — 
La Atena s-a dat publicității 
un comunicat comun cu pri
vire la tratativele dintre Ma
karios și membrii guvernului 
grec. în comunicat se arată 
că „guvernele grec și cipriot 
vor utiliza toate mijloacele 
prevăzute de Carta Națiuni
lor Unite, spre a asigura o 
independență totală Ciprului, 
care să ofere poporului ci
priot dreptul de a-și hotărî 
singur soarta".

Soluționarea acestei proble
me în cadrul Națiunilor Unite 
rămîne principala linie direc
toare a celor două guverne.

Potrivit unor observatori, 
președintele Makarios și pri
mul ministru Papandreu in
tenționează să ridice proble
ma cipriotă la Adunarea Ge
nerală a O.N.U., ce se va 
deschide în noiembrie ă.c.

Conferința de presă
a președintelui Johnson

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a ținut joi o 
conferință de presă la Casa 
Albă. Referindu-se la faptul 
că se împlinește un an de la 
semnarea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în trei medii, el a declarat că 
„un an fără experiențe în at
mosferă a lăsat aerul nostru 
mai curat și acest lucru este 
în folosul familiilor de pretu
tindeni.

în legătură cu problemele 
economice el a spus că guver
nul este preocupat să lichide-
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CONGO: Acțiunile forțelor
răsculate iau amploare

LEOPOLD VILLE 30 (Agerpres). 
— După ce a parcurs 5 632 km 
prin țară în speranța de a lua 
contact cu conducătorii forțelor 
răsculate per.tru a trata o even
tuală reconciliere. primul ministru 
congolez, Chombe, s-a înapoiat 
miercuri la Leopoldville fără nici 
un rezultat. în cadrul unei scurte 
conferințe de presă, Chombe a 
declarat că nu a putut avea în
trevederi cu nici un conducător al 
răsculaților deoarece ei sînt im
posibil de găsit în locurile acce
sibile tratativelor. In cursul tur
neului său prin țară, Chombe a 
făcut o scurtă escală la Bujumbu
ra, capitala regatului Burundi, 
unde, potrivit spuselor lui a avut 
convorbiri cu unii lideri ai opozi
ției.

între timp agențiile de presă 
relatează că acțiunile forțelor 
răsculate capătă o mare amploa- 

Orașul Kabongo, importantre.

Tratative
comerciale 

itaio-ungare
BUDAPESTA. — După 

cum transmite M.T.I., la 
Budapesta a avut loc vizita 
unei delegații a Camerei de 
Comerț italiene, la invitația 
Camerei de Comerț a R. P. 
Ungare. Delegația condusă de 
Gianni Anacleto, președintele 
Camerei de Comerț din Roma, 
a dus tratative cu conducă
torii Camerei de Comerț și ai 
Ministerului Comerțului Ex
terior al R. P. Ungare, în le
gătură cu dezvoltarea relații
lor comerciale dintre cele 
două țări. Președintele Came
rei de Comerț italiene a invi
tat o delegație ungară în Ita
lia, în vederea continuării 
tratativelor.

nouă spirală a pre- 
și orice încetinire a 
vieții economice.
altă parte, președin-

ze orice 
țurilor 
ritmului

Pe de 
tele a adresat un apel cetățe
nilor americani de a sprijini 
legea asupra drepturilor civi
le, a respecta legea în general 
precum și ordinea și calmul. 
Răspunzînd la o întrebare, el 
a declarat că nu a luat încă 
nici o hotărîre în ce privește 
alegerea unui candidat din 
partea partidului democrat la 
postul de vicepreședinte al 
S.U.A. și a spus că pe lista 
candidaților posibili figurează 
numeroase personalități.

cursul zilei de

relatează că 
din regiunea

centru feroviar situat la 250 km 
nord de baza militară Kamina, a 
căzut în mîinile răsculaților. O 
altă localitate, Mushie, situată la 
aproximativ 100 km de frontiera 
dintre cele două republici Congo, 
a fost cucerită în 
29 iulie.

Agenția Reuter 
forțele răsculate 
orașului Kabongo au doborît un 
avion de bombardament „T-28", 
pilotat de un mercenar cuban 
care a făcut parte din forțele ar
mate ale dictatorului Batista.

într-un apel lansat către po
porul congolez, Gaston Soumialot, 
a declarat că forțele răsculate se 
îndreaptă spre orașul Stanleyville.

I Comentariul zilei:

Problema
| „boabelor de aur“

Recent, Comitetul executiv al 
Consiliului internațional al ca
felei și-a încheiat lucrările la 
Londra. Acest organ, a luat fi
ință în anul 1962, în scopul 
„reglementării cotelor de ex
port și al prețurilor" între ță
rile exportatoare și cele con
sumatoare. Agenția „ASSO
CIATED PRESS" relata că lu
crările au fost terminate în 
condițiile unui total „impas a- 
supra fixării cotelor de export 
din producția de cafea a anului 
agricol 1964—1965". Un purtă
tor de cuvînt a declarat că 
„Comitetul nu a reușit să cadă 
de acord asupra problemei co
telor". O decizie finală în acest 
sens nu a putut fi luată în cele 
14 zile de dezbateri. Care au 
fost piedicile în adoptarea unei 
hotărîri ? După cum a transmis 
agenția „UNITED PRESS IN
TERNATIONAL" divergențele 
de vederi în aprecierea privind 
totalul importurilor erau inevi
tabile. Țările latino-americane 
doresc o reducere a cotelor lor 
de export în vederea „salvgar
dării prețurilor" în timp ce 
principalele țări consumatoare 
sînt neliniștite de orice tendin
ță de sporire a prețurilor.

Scăderea continuă a prețului 
cafelei are consecințe dintre 
cele mai grave în dezvoltarea 
unor țări în care predomină 
monocultura „boabelor de aur", 
cum mai este denumită ca
feaua. Intr-un raport al Birou
lui panamerican al cafelei se 
arată că scăderea persistentă a 
prețului cafelei a devenit un 
obstacol aproape de netrecut 
în dezvoltarea economiei Bra
ziliei, Columbiei, Salvadorului 
și a altor 12 țări din America 
latină. Brazilia este cel mai 
mare producător de cafea din 
lume (aproximativ 50 la sută 
din producția mondială). In Co
lumbia valoarea exporturilor 
de cafea ajunge la 85 la sută 
din valuta țării și 40 la sută 
din venitul național. In fiecare 
an din cauza reducerii prețu
rilor în scopul asigurării unor 
profituri de monopol pentru 
marile companii, aceste țări 
pierd sute de milioane de do
lari. Ziarul „PRENSA GRAFI
CA" care apare la San Salva
dor sublinia că din cauza pre
țurilor scăzute la cafea statul 
Salvador a pierdut peste 
240 000 000 de dolari. Ziarul ci
tat amintea că de pe urma ex
portului de cafea această țară 
încasează peste 50 Ia sută din 
valuta străină. Din aceasta 85 
la sută revin companiilor stră
ine care efectuează comerțul 
cu ridicata. „Cercurile de afa
ceri — arată ziarul — cer cu 
tot mai multă insistență ca ța
ra să primească pentru mărfu
rile sale prețuri echitabile". 
Recent și ministrul de finanțe 
al Salvadorului într-o declara
ție a subliniat că „țara are ne

voie nu numai de prețuri sta
bile dar și de prețuri care să 
compenseze cheltuielile de 
producție". Salvadorul a cerut 
în virtutea surplusului de cafea 
pe care-1 înregistrează de cîtă- 
va vreme o sporire cu 350 000 
saci a cotei sale pe acest se
zon. „Această sporire — așa 
cum spunea reprezentantul Sal
vadorului în Comitet — ar pu
tea ușura gravele probleme e- 
conomice care se ridică în iața 
țării".

Etiopia a cerut, de asemenea, 
o sporire cu 100 000 saci, pe 
motivul că actuala cotă a fost 
fixată după date inexacte, ne- 
luîndu-se în calcul capacitatea 
productivă a țării. Se observă 
din partea țărilor exportatoare 
pe de o parte, o tendință de 
menținere a unor prețuri care 
să le permită cel puțin acope
rirea cheltuielilor de producție, 
iar pe de altă parte, o tendință 
de desfacere a surplusurilor 
create din anii precedenți. în 
ceea ce privește țările consu
matoare, din partea acestora se 
manifestă intenția menținerii 
actualelor prețuri sau chiar o 
eventuală reducere. în vederea 
asigurării creșterii pe mai de
parte a piofiturilor compani
ilor care se ocupă cu importu
rile de cafea. De altfel, în ciu
da dificultăților prin care trece 
comerțul cu cafea, producția a 
înregistrat o creștere. Anuarul 
statistic al Biroului panameri
can al cafelei arată că în anul 
1963 producția mondială a 
crescut, iar pe această bază ex
porturile au ajuns la 48 631 000 
saci, comparativ cu 48 256 000 
saci în anul precedent. Se re
marcă însă o pondere mult mai 
mare a exportului de cafea 
crudă. Valoric exporturile de 
cafea crudă au fost de 1259 
milioane dolari, iar la cafea 
prelucrată numai 369 milioane 
dolari. Industria de prelucrare 
ar putea crea noi locuri de 
muncă în țările producătoare, 
ridicînd totodată valoarea pro
dusului exportat. Monopolurile 
au însă calculele lor...

In cadrul Consiliului inter
național al cafelei, pentru lua
rea unei hotărîri sînt necesare 
două treimi din numărul toțg.1 
al voturilor. Cum însă obține
rea unei asemenea majorități e 
foarte dificilă, de multe ori lu
crările consiliului se transfor
mă într-un „dictat al consuma
torilor". Problemele cafelei sînt 
luate în discuția Consiliului ale 
cărui lucrări au început la 
Londra. Dintre ele „cap de a- 
fiș" se anunță: regulamente 
pentru penalizarea exceselor 
de cote, problema piețelor, so
luționarea problemei surplusu
lui de cafea, taxele vamale 
pentru importul de cafea și 
mult dezbătută problemă a pre
țurilor.

IOAN TIMOFTE

pe scurt*pe scurt
GENEVA 30 (Agerpres). — 

La 30 iulie, la Geneva a avut 
loc o nouă ședință a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare.

în cadrul dezbaterilor, care 
s-au referit la problemele le
gate de reducerea bugetelor 
militare și oprirea răspîndirii 
armei nucleare, au vorbit re
prezentanții Canadei, Ceho
slovaciei, Italiei, Poloniei, Sta
telor Unite și Uniunii Sovie
tice. La ședință a luat cuvîn- 
tul și conducătorul delegației 
R.P. Romîne, Vasile Dumi
trescu.

întrevedere
Țarapkin—T imberlake

GENEVA. — Cei doi copre
ședinți ai Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, repre
zentantul U.R.S.S.. Țarapkin, 
și reprezentantul S.U.A., Tim
berlake, au avut o nouă între

vedere în legătură cu proble
mele ce stau în fața comite
tului.

De asemenea, reprezentanții 
celor opt state, aparținind 
grupului neutrilor — R.A.U„ 
Nigeria, Etiopia, Suedia, Bir- 
mania, India, Brazilia și Mexic 
— au organizat o ședință de 
lucru.

Ambasadorul Braziliei 
primit de președintele 

de Gaulle

PARIS. — Președintele 
de Gaulle a primit pe amba
sadorul Braziliei, Mendes 
Vianna, care i-a remis un 
mesaj personal din partea 
președintelui Castelo Branco, 
în acest mesaj, șeful statului 
brazilian repetă invitația fă
cută de predecesorul 6ău, 
Joao Goulart, președintelui 
de Gaulle de a veni în Brazi
lia în cursul călătoriei sale în 

America Latină. Brazilia va 
fi ultimul stat latino-american 
vizitat de președintele de 
Gaulle în cursul călătoriei 
sale. Cu acest prilej, el va vi
zita orașele Rio de Janeiro, 
Sao Paulo și capitala Brasilia.

SANTIAGO DE CHILE. — 
După cum anunță agenția Prensa 
Latina, în orașul Santiago de Chile 
a avut loc un miting care a adop
tat un mesaj adresat primului mi
nistru al Cubei, Fidel Castro. Me
sajul exprimă sentimentul de so
lidaritate frățească a poporului 
chilian față de poporul cuban și 
condamnă poziția adoptată la 
O.S.A. față de Cuba.

PARIS. — In departamentul 
Seine-et-Mame, la 20 kilo
metri de Melun se află în pre
zent în construcție o rafinărie 

pe scurt • pe scurt

cu o capacitate anuală de 
2 800 000 tone de petrol brut.

Aceasta va fi prima rafină
rie de pe Ile-de-France și va 
fi dotată cu aparatajul cel 
mai modem

Expoziție fotografică 
rominească în Etiopia

ADDIS ABEBA. — Recent 
s-a deschis în holul bibliotecii 
Universității .,Haile Selas
sie I", din Addis Abeba, o ex
poziție de fotografii intitula
ta „Dezvoltarea învățămîntu- 
lui superior în R.P.R.", pusă 
la dispoziție de către Institu
tul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

WASHINGTON. — Senatorul 
democrat, Hubert Humprey, a de
clarat la 28 iulie ca Partidul re
publican din S.U.A. a fost „cap
tat" de minoritatea care s-a pro
nunțat împotriva Tratatului privi

tor la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare și împotriva le
gii cu privire la drepturile cetă
țenești ale negrilor. Luînd cuvîn- 
tul la mitingul tinerilor membri 
ai Partidului democrat, senatorul 
a condamnat concepțiile lui Gold
water, subliniind că el are preten
ții la funcția de președinte „cu o 
mînă grea pe trăgaciul nuclear".

Ministrul agriculturii al S.U.A., 
Freeman, luînd cuvîntul recent în
tr-o localitate din Wichita, statul 
Kansas, a declarat că concepțiile 
lui Goldwater „reprezintă o pri
mejdie pentru pace".

Convocarea Adunării 
Naționale a Algeriei

ALGER. — Adunarea Națio
nală a Algeriei a fost convo
cată pentru 4 august, urmînd 
să fie pusă în discuție — po
trivit agenției M.E.N. — ridi
carea imunității parlamentare 
a unor deputați.

— —•— —

Ratificarea acordului 
comercial și de plăti 

intre Brazilia și Polonia
VARȘOVIA 30 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
P.A.P., senatul brazilian a 
aprobat decretul cu privire la 
ratificarea acordului comer
cial și de plăți, încheiat între 
Brazilia și Polonia in anul 
1960.

Acordul a fost încheiat pe 
5 ani, începînd din momentul 
schimbului instrumentelor de 
ratificare. El poate fi prelun
git în mod automat pe perioa
dele următoare. Conform a- 
cordului, se creează o Comisie 
mixtă, a cărei sarcina constă 
în reglementarea problemelor 
legate de dezvoltarea schimbu
lui comercial între cele două 
țări. In acord, ambele părți 
declară că sînt gata să con
tribuie la încheierea cit mai 
grabnică a unor contracte de 
import-export.

Astăzi se sărbătorește Ziua femeii africane. în lupta pentru 
eliberarea continentului negru din robia colonială și pentru 
formarea unei vieți noi, independente, femeile africane au adus 
o contribuție activă. Multe din ele își dedică energiile înlătu
rării urmărilor colonialismului și în special luptei pentru răs
pândirea științei de carte, așa cum se poate vedea în fotogra- 
iia noastră care înfățișează o tînără educatoare înconjurată 

de elevii ei

Evoluția vehiculului spațial
..Ranocr - 7“

WASHINGTON 30 (Ager- 
î preș). — Administrația națio

nală pentru aeronautică și 
* cercetarea spațiului cosmic 
: (NASA) a anunțat că joi, la 

ora 16.30 Gmt., vehiculul 
spațial ,JRanger-7“ a străbătut 
jumătate din distanța între 
Pămînt și Lună. Savanții care 
urmăresc zborul au declarat 
că aparatura de pe bordul ve
hiculului funcționează foarte 
bine astfel îneît se consideră 
că nu va mai fi necesară ma
nevra prevăzută să aibă loc în 
ultima clipă pentru a se asi- 

1 gura că cele șase camere de 

televiziune vor transmite ima
gini ale suprafeței Lunii.

Reprezentanții NASA au 
observat că o defecțiune de 
ultimă oră continuă să fie po
sibilă în stadiul actual al ști
inței Cosmosului.

Potrivit calculelor se așteap
tă ca primele, fotografii ale 
suprafeței Lunii să fie retrans
mise de „Ranger-7“ vineri la 
ora 13,10 Gmt. Ciocnirea ve
hiculului cosmic de acest as
tru va avea loc 15 minute mai 
tîrziu, cu o viteză atît de ridi
cată îneît acesta se va pulve
riza.
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