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Printre cele mai bune lu
cratoare ale Filaturii „Da
cia" din Capitală se numără 
și tinerele VICTORIA RA
DULESCU și CONSTANȚA 
T RAN CA. Ele își depășesc 
zilnic sarcinile de producție, 
iînd peste plan numai iire 
ie cea mai bună calitate.

Foto: O. PLECAN

cînteia 
tineretului

Vizita delegației guvernamentale 
romîne la Paris
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SE MPÎEIESC M/UAMENJELE
Zilnic oamenii muncii de pe 

întreg cuprinsul țării raportea
ză noi succese în îndeplinirea

planului și a angajamentelor 
luate in cinstea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei.

• BUCUREȘTI — Aplicînd o mare parte din măsurile tehnico-organi- 
zalorice prevăzute, colectivul Fabricii de pielărie și încălțăminte „Fla
căra roșie" din Capitală, a realizat 9 000 perechi încălțăminte peste pre
vederile angajamentelor, a introdus în fabricație aproape 40 de noi mo

dele. Economiile obținute peste plan se ridică ia aproape 600 000 lei, 
iar beneficiile depășesc 800 000 lei.

• DEVA — Minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului 
livrat de la începutul anului cu peste 73 000 tone cărbune 
cocsificabil mai mult decît era planificat. Ei au realizat și depășit cu 
mult angajamentele luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei. Succesele înregistrate de către minerii Văii Jiului s-au ob
ținut îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii și sporirii vite
zelor de înaintare. In prima jumătate a anului s-a realizat în medie zilnic 
cu peste 300 kg cărbune pe post mai mult decît în anul premergător șe- 
senalului.

au extras și 
energetic și

Pe ultimii
400 metri de tunel

® BAIA MARE — Îndeplinind înainte de termen planul pe primele 7 
luni din acest an, întreprinderile industriale și unitățile economice din 
Maromureș au sporit volumul producției globale industriale cu aproxi

mativ 9 la sută față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut și au realizat o producție de aproape 
7 ori mai mare decît aceea dată în întreg anul 1938.

• PLOIEȘTI — Constructorii de utilaj petrolier 
din regiunea Ploiești care realizează mai mult de 29 
la sută din producția industrială a regiunii, au în- 
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luni cu 3 zile mai devreme.

(Agerpres)

După cum se știe, în planul șo- 
senal se prevede, printre alte 
obiective, să fie dat în folosință 
complexul industrial minier Leșul 
Ursului-Ostra, care să permită va
lorificarea zăcămintelor de mine
reu piritos și cuprifer, a zincului, 
plumbului, cuprului — metale de 
mare importanță pentru economia 
națională. Una dintre principalele 
construcții ale complexului este 
tunelul, lung de peste 6 km care, 
traversînd o zonă muntoasă va 
lega mina Leșul Ursului din apro
pierea văii Bistriței de Uzina de 
preparare a minereurilor de la 
Tamița.

La construcția tunelului prin 
care se va transporta minereul lu
crează colective încercate de mun
citori, care, fără îndoială, vor ră- 
mîne înscrise în cartea de onoare 
a viitorului obiectiv industrial.

La frontul Tamița-Ostra al tune
lului, lucrează o brigadă de înain
tare, condusă de un vestit miner, 
Petru Crișan. Brigada cuprinde 21

de mineri, majoritatea tineri între 
25—35 de ani și mulți dintre ei au 
lucrat și la alte tunele ca cel de 
Ia Hidrocentrala „V. I. Lenin’ de Ia 
Bicaz. Experiența celor care 
lucrat și pe alte 
bină armonios cu dorința și stiă- 
duința celor tineri de a munci tot 
așa de bine, de a mînui cu price
pere complicatele mecanisme ale 
mașinilor cu care lucrează.

Dar, dacă vrei să-i cunoști mai 
bine pe acești oameni trebuie 
pătrunzi în inima muntelui, la 

cui lor de muncă.
Intrăm în galeria betonată 

sute de metri înaintînd prin tune
lul proaspăt străpuns de oamenii 
din brigada lui Crișan Petru. în 
galeria neagră, la lumina lămpilor 
de carbid, so văd colțurile rocilor 
dure, rupte de explozie, urme alo

au
șantiere se îm-

să 
lo-

pe

AURELIA CARUNTU

(Continuare în pag. a Il-a)

La hotelul Matignon
Telefoto : A. PASAT — AGERPRES

COMUNICAT ROMINO- FRANCEZ
A.

• Țiței cu 10 la sută peste angajamente

In așteptarea
primei coli

In urmă cu doi ani în zona ora
șului Călărași au poposit' excava- ■ 
toarele și buldozerele, sonetele și 
marile macarale, iar în portul Că
lărași au ancorat nave de transport 
cărînd material de construcție. In 
24 de luni, lingă Borcea, a apărut 
silueta elegantă a modernului 
Combinat de liîrtie și celuloză. 
Automatizat în întregime, combi
natul este utilat cu 16 000 tone de 
mașini și instalații dintre cele mai 
moderne. In zilele acestea, con
structorii — care și-au luat anga
jamentul ca, în cinstea lui 23 Au
gust, combinatul să dea primele 
tone de hîrtie — au trecut la pro
bele tehnologice Ia mașinile de hîr
tie A și C, iar la fabrica de celu
loză și la secția bioxid de clor — 
prima instalație de acest fel din 
țara noastră — la montaj.

Stăteam de vorbă cu Mihai Oni- 
ca, un maistru tînăr, decorat pen
tru energia, priceperea și entuzias
mul cu care a condus lucrările de 
construcții-montaj la giganții in
dustriei noastre chimice.

— Constructorii au o meserie 
deosebită, reflecta el. Vin într-Un 
loc și iau totul de la început, de la 
cota zero. Creează edificii mărețe 
și. cînd totul este gata, pleacă în 
altă parte, unde iau din nou totul 
de la cota zero... Dar ceva din 
ființa ta se încăpățînează să rămî- 
nă acolo, acolo unde ai avut par
te de mari satisfacții care ți-au dat 
tărie și ai răbdat vîntul și ploaia, 
praful și arșița ca să construiești. 
Și nu e o mîndrie mai adîncă decît 
aceea de a ști că și tu ai ajutat la 
nașterea unui nou obiectiv indu- 
striaL Sudorii obișnuiesc să-și scrie 
numele cu negru de fum pe rezer
voare, înainte ca acestea să fie 
acoperite cu miniu de plumb și 
vopsea. Numele lor rămîne acolo, 
legat de obiectul la care au lucrat... 
Ei nu-și scriu, de fapt, numai nu- 
raele lor ci într-un fel numele 
--stm al tuturor, al constructori
lor. Căci fiecare nume poartă cu 
s.no însemnul muncii noastre.

FLORIN PETRESCU

• Economii suplimentare la 
de cost: 1496000 lei

• Un schimb de experiență 
toată tara

cum părăsești 
șoseaua Craiova— 
Tîrgu-Jiu și apuci 
drumul ce merge 
spre Schela de ex
tracție Țicleni, 
rămîi îneîntat de 

priveliștea ce ți-o oferă sutele 
de sonde care-și ridică semețe 
turlele metalice pe dealurile 
din împrejurimi.

Anii din urmă corespund și 
perioadei cînd cele mai multe 
dintre sondele de aici au în
ceput să producă din plin — 
ritmul producției aflîndu-se 
într-o continuă ascensiune, 
găsindu-și an de an echiva
lența în mii de tone de țiței 
extrase peste plan.

Un asemenea ritm viu, tre
pidant, aveam să întîlnim și 
în aceste zile de sfîrșit de iu
lie cînd am făcut o vizită son
dorilor de la Țicleni. Anii de 
lucru în schele i-au înzestrat 
nu numai cu experiența mî- 
nuirii granicului, a troliului

FESTIVALUL CÎNTECULUI,

DANSULUI ȘI PORTULUI

sau cu manevrele de la gura 
puțului ci și cu cunoașterea 
posibilităților, a rezervelor de 
care dispun și care îi ajută să 
extragă din adîncuri mai mult 
țiței și la un preț de cost cît 
mai redus. Acesta este de fapt 
și obiectivul pe care sondorii 
de aici îl urmăresc în întrece
rea socialistă, în cinstea zilei 
de 23 August, ziua celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării. 
Pe graficul întrecerii socialis
te sondorii au înscris realizări 
deosebite. Angajamentele lua
te pînă la 23 August au fost 
depășite în întregime. Am 
reținut cîteva din acestea: 
tone țiței peste plan: cu 
circa 10 la sută mai mult 
decît prevede angajamentul; 
economii realizate prin redu
cerea prețului de cost: 
1 496 000 lei — angajament, 
un milion de lei. însemnate 
sporuri sînt înscrise și la pro
ducția globală și la producția 
marfă.

„Iar aceste sporuri le-am 
obținut în cea mai mare parte 
pe seama creșterii productivi
tății muncii" — ne spunea to
varășul inginer Alexandru 
Ciorăscu, directorul schelei.

Una din căi a fost și folo
sirea tuturor rezervelor exis
tente, îndeosebi reactivizarea 
sondelor din fondul inactiv. 
Efectuarea unor operații de 
acidizări și tratamente cu sub
stanțe tensio-active, precum și 
consolidarea cu nisip în strat, 
cu scopul de a îmbunătăți re
ceptivitatea și a mări afluxul 
de țiței la sondele în reacție

prețul

între sondorii

— a dus la obținerea unor 
cantități considerabile de 
țiței în plus.

„La acest succes — ne spu
nea tovarășul Valentin Gavri- 
liță, inginerul șef al secției
— și-au adus o contribuție 
prețioasă și echipele care au 
executat reparațiile capitale”.

Așa aveam să-i cunoaștem 
pe oamenii din brigada condu
să de Gheorghe Cazan. în
drumați cu pricepere de șeful 
lor de echipă, acești băieți 
„unul și unul“ au redus timpul 
calendaristic la reparațiile ca
pitale cu peste 17 la sută.

Multe din măsurile cuprinse 
în planul M.T.O. aveau să se 
întîlnească pe platforma son
delor sau la gura puțului cu 
inițiativele oamenilor.

în urmă cu o săptămînă și 
ceva, la Țicleni a fost organi
zat un schimb de experiență 
la care au venit sondori din 
toate schelele de extracție din 
țară. Tema schimbului de ex
periență : injecția intra și ex- 
traconturală cu apă sărată. 
Ca punct de experiență au fost 
aleși Țiclenii fiindcă aici 
existau, de fapt, rezultate care 
permiteau participanților să-și 
dea seama cel mai bine de efi
ciența aplicării acestei metode. 
Metoda a fost prevăzută încă 
de la începutul anului, ca 
o măsură cuprinsă în plan. 
Dar oamenii, folosind-o, i-au

V. DINULESCU 
C. PRIESCU

(Continuare în pag. a II-a)

POPULAR
Marea întrecere a artiștilor 

amatori, în cadrul celui de-al 
VII-lea concurs, aduce pe scenă, 
în fața miilor de spectatori, bo
găția tematică și de conținut a 
artei noastre populare, evidenția
ză un înalt nivel interpretativ, 
un rezultat al condițiilor care 
favorizează astăzi larga valorifi
care a talentelor, dezvoltarea unei 
mișcări artistice de amatori de o 
înaltă ținută artistică. Publicul 
spectator a avut pînă acum pri
lejul, în cadrul fazelor concursu
lui desfășurate în diverse locali
tăți, raioane și regiuni, să cu
noască frumusețea programelor, 
măiestria interpreților acestora 
demonstrînd valoroasele tradiții 
ale folclorului romînesc precum 
și îmbogățirea lor cu noi aspec
te, specifice vieții de azi.

Acum, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă organizează 
între 2—9 august Festivalul cîn- 
tecului, 
popular,

dansului și portului 
r. _____ manifestare închinată
celei de-a XX-a aniversări a Eli
berării patriei.

Festivalul va avea loc în sta
țiuni de odihnă de pe Valea 
Prahovei (Predeal, Sinaia) și de 
pe litoral (Mamaia, Eforie nord 
și în orașul Constanța). Cu acest 
prilej vor prezenta programe for
mații muzical-coregrafice de 
amatori reunite în ansambluri 
folclorice ale regiunilor Brașov,

Maramureș, Ploiești, Oltenia, Ba
nat, Argeș. Mureș-Autonomă 
Maghiară, Dobrogea, Suceava. 
Alături de acestea participă An
samblul folcloric laureat al Festi
valului internațional de folclor dc 
Ia Cairo, în spectacolele căruia 
vor evolua formația de călușari 
din Frumoasa, regiunea București, 
Taraful din Slobozia și dansatorii 
Palatului culturii din Brașov.

Ansamblurile folclorice aminti
te sînt constituite din formații 
laureate ale mai multor concursuri 
ale artiștilor amatori, care și-au 
cîștigat unanima apreciere a 
spectatorilor în numeroase-ocazii. 
Alături de formațiile dansatorilor 
din Dăișoara (Brașov), Cornești 
(Ploiești), Negrești și Curtuiușul 
Mare (Maramureș), Tudora (Su
ceava), Vălișoara (Banat), Stoică- 
nești-Argeș — formație cu 100 
de dansatori ce prezintă progra
mul intitulat „Bucuria vieții noi", 
Luieriu, 
Căpîlna 
Maghiară), pe scena Festivalului 
vor evolua tarafuri în al căror 
repertoriu sînt înscrise piese de 
o rară frumusețe melodică, din 
diverse regiuni ale țării. în cele 
opt zile ale acestui mare Festival 
spectatorilor le vor fi astfel pre
zentate imagini de autentică fru
musețe ale folclorului nostru.

Săcalul
(Mureș

de Pădure, 
Autonomă-
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PARIS 31 (Agerpres). — în legătură cu vi
zita delegației guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne în Franța, la Paris a fost dat 
publicității următorul comunicat:

Președintele Consiliului de Miniștri al Ro- 
mîniei. Ion Gheorghe Maurer. însoțit de 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului, și de Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a făcut o vizită oficială în 
Franța, între 27 și 31 iulie, la invitația guver
nului francez.

Ion Gheorghe Maurer a fost primit de gene
ralul de Gaulle, președintele republicii.

Președintele și vicepreședintele Consiliului, 
precum și ministrul afacerilor externe romîni, 
au avut întrevederi cu dl. Pompidou, primul 
ministru, dl. Joxe, ministru de stat, primul 
ministru ad-interim, și dl. Couve De Murville, 
ministrul afacerilor externe. Aceste întreve
deri au permis schimburi de vederi aprofun
date asupra relațiilor dintre cele două țări și 
asupra principalelor probleme ale politicii in
ternaționale. Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că există posibilități pentru a dez
volta și mai mult bunele relații tradiționale 
dintre Romînia și Franța.

Al. Bîrlădeanu s-a întîlnit cu G. Palewski, 
ministru de stat, însărcinat cu cercetarea știin
țifică, V. Giscard d’Estaing, ministrul finanțelor 
și al afacerilor economice și cu Maurice Bo- 
kanowski, ministrul industriei, și a avut con
vorbiri la Comisariatul general pentru Plan.

Discuțiile s-au referit, de asemenea, și la 
problemele economice și au permis, îndeosebi, 
să se examineze condițiile în care se execută 
acordul comercial romîno-francez. Au fost tre
cute în revistă metodele și mijloacele suscep-

tibile de a favoriza o creștere a schimburilor. 
In această ordine de idei, a fost subliniat in
teresul pe care l-ar prezenta o dezvoltare a 
importurilor de mărfuri romînești în Franța, 
mai ales a produselor petroliere, precum și in
tensificarea fluxului regulat de comenzi romî
nești de utilaj industrial din Franța.

Cele două guverne au căzut de acord să tra
teze ansamblul acestor chestiuni cu prilejul ne
gocierilor care vor fi angajate în vederea în
cheierii unui nou acord comercial, a cărui du
rată ar putea, eventual, să fie mai lungă de- 
cît aceea a acordului în vigoare.

Convorbirile s-au referit, de asemenea, la re
lațiile culturale, științifice și tehnice dintre 
cele două țări. S-a hotărît să se dea o nouă ex
tindere acestor relații.

A fost recunoscută de ambele părți necesi
tatea de a dezvolta schimburile în numeroase 
domenii, mai ales în acela al studiului limbilor 
și al difuzării cărții și culturii. Ansamblul 
acestor probleme urmează să constituie obiec
tul unui acord cultural care va fi negociat în 
toamnă.

In cursul șederii delegației romîne, a fost 
semnat un aranjament de colaborare științifică 
și tehnică.

De asemenea, cele două guverne au căzut de 
acord să înceapă, tot la toamnă, convorbiri în 
vederea încheierii unei convenții consulare.

Diferitele schimburi de vederi, care au avut 
loc și care s-au desfășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă vor fi continuate la nivel 
corespunzător, cu dorința exprimată și de o 
parte și de alta, de a dezvolta relațiile romîno- 
franceze în spiritul de prietenie, care caracte
rizează sentimentele celor două popoare unul 
fată de altul.

întrevedere la Consiliul de Miniștri al trântei->

PARIS 31. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Vi
neri după-amiază, membrii de
legației guvernamentale romî
ne, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, condu
cătorul delegației, Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, au avut o în
trevedere la Hotel Matignon, 
președinția Consiliului de Mi
niștri al Franței, cu Georges 
Pompidou, primul ministru al 
Franței.

După întrevedere, la solici
tarea ziariștilor, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion

Gheorghe Maurer, a făcut ur
mătoarea declarație:

Schimbul de păreri pe care 
l-am avut cu domnul prim-mi- 
nistru, Georges Pompidou, atît 
în timpul întrevederii de după 
amiază, ca și în timpul deju
nului atît de agreabil oferit în 
onoarea delegației noastre, a 
fost, după părerea mea, foarte 
util și rodnic.

Acest schimb de păreri cu 
Excelența sa, domnul prim- 
ministru Pompidou, m-a con
vins o dată mai mult că con
tactele directe între oameni de 
stat prezintă un mare interes 
pentru cauza cunoașterii reci
proce, a înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

Am analizat posibilitățile 
care există pentru a promova

între Romînia și Franța rela
ții reciproc avantajoase.

Nu aș vrea să anticipez a- 
supra comunicatului final re
feritor la tratativele noastre, 
care va putea foarte curînd să 
vă lumineze pe deplin. De pe 
acum însă țin să vă exprim sa
tisfacția mea cu privire la re
zultatele acestor întrevederi.

Folosesc și acest prilej pen
tru a-i mulțumi primului mi
nistru, Georges Pompidou, de 
a fi avut amabilitatea să ne 
invite să vizităm frumoasa dv 
țară.

Sînt convins, și îmi place să 
o repet, că această vizită își 
va da roadele în opera de 
dezvoltare a relațiilor franco- 
romîne.

Dejun oferit de primul ministru Pompidou
PARIS 31. — Trimisul Ager

pres, Mircea Moarcăș transmite: 
Vineri la amiază, primul ministru 
al Franței, Georges Pompidou, a 
oferit un dejun în cinstea delega
ției guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne. La dejun au par
ticipat: președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihai 
Petri, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Mauriciu Novac, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, dr. • Victor

Dimitriu, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romîne 
la Paris, consilieri și experți ai 
delegației romîne.

Din partea franceză la dejun au 
participat: Louis Joxe, ministru de 
stat, Maurice Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe, Valery 
Giscard d'Estaing, ministrul finan
țelor și al afacerilor economice, 
Christian Fouchet, ministrul edu
cației naționale, Michel Maurice 
Bokanowski, 'ministrul industriei, 
Alain Peyrcfitte, ministrul infor
mațiilor, Michel Habib Deloncle, 
secretar de stat pentru afacerile 
externe, Maurice Schumann, pre
ședintele Comisiei pentru afacerile 
externe a Adunării Naționale, 
Jean Louis Pons, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Franței 
la București.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă .cor
dială, primul ministru al Franței 
Georges Pompidou a rostit urmă
torul toast :

Domnule președinte,

Sînt deosebit de fericit, acum 
cînd mijloacele de comunicație 
modeme mi-au permis să sosesc 
de Ia celălalt capăt al lumii, pen
tru a putea fi alături de dv, as
tăzi, Ia acest dejun, și pentru a 
avea împreună convorbiri, cărora 
Ie prevăd cele mai bune rezultate, 
după ceea ce știu despre con
vorbirile pe care le-ați avut dv și 
miniștrii dv cu membrii guvernu
lui francez.

Vizita pe care ne-o faceți, în 
cadrul prieteniei tradiționale din
tre Franța și Romînia, se situează 
astfel, într-un moment în care 
Franța, ca și Romînia, s-au schim
bat mult, au evoluat mult, și am 
certitudinea că ceea ce ați văzut 
din țara noastră, dacă ați făcut o 
comparație cu ceea ce cunoșteați 
din trecut, v-a convins de aceste 
schimbări.

Nu este nevoie să vă spun că 
aceste schimbări corespund vieții 
moderne, sînt în direcția progre
sului tehnic și științific, care este 
astăzi o lege a lumii, și că țara 
noastră, de o veche cultură ca și 
a dv, a devenit o țară industrială, 
o țară activă, o țară de savanți și 
de tehnicieni.

In ce vă privește, și la dv s-au 
produs mari schimbări, dar sînt 
fericit să constat că toate aceste 
schimbări s-au produs în toate 
domeniile, nu însă în ce privește 
prietenia tradițională între Franța 
și Romînia și că noi ne regăsim, 
ca și cum nu ne-am fi îndepărtat 
sau despărțit niciodată.

Această prietenie își are rădă
cinile în istoria noastră, în origi
nea noastră, în limbile noastre, 
în preocupările noastre culturale și, 
de aceea, am aflat cu multă plă
cere, astăzi dimineață, de la mi
nistrul afacerilor externe, că, în 
cursul convorbirilor pe care le-ați 
avut, au fost elaborate , proiecte 
pentru lărgirea schimburilor cultu
rale, pentru stabilirea unei con
venții consulare, pentru dezvolta
rea relațiilor noastre tehnice și 
științifice, în sfîrșit pentru trata
tive în vederea unui acord comer
cial, care ar trebui să 'ne permită 
să dezvoltăm considerabil schim
burile noastre.

Toate acestea sînt de bun au
gur pentru a permite celor două 
țări ale noastre să continue pe 
calea acestei prietenii și să stabi
lească împreună legături, pe care 
le doresc din zi în zi mai strînse.

Domnule președinte, exprimîn- 
du-mi satisfacția față de vizita dv, 
a vicepreședintelui Consiliului, 
domnul Bîrlădeanu, a ministrului 
afacerilor externe și a tuturor, ce
lor care vă însoțesc, ridic pa
harul în sănătatea președintelui 
Gheorghe Gheorghiu-Dei* în sănă-

(Continuare în pag a IV-a)
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ntr-un singur ceas, 
ieri, am numărat 
vreo opt tineri ca
re au deschis ușa 
secretariatului In
stitutului de con
strucții din Bucu

rești, solicîtînd informații ca 
privire la examenul de admi
tere. Toți însă, deopotrivă, 
prin simpla lor prezență aco
lo, mă duceau cu gindul la o 
întrebare căreia îi fusesem 
martor cu cîțiva ani în firmă 

...Se ridica unul din blocu
rile de pe Drumul Taberei 
Construcția ajunsese la etajul 
al șaselea. Pînă la al treilea, 
unde începuseră primele lu
crări de finisaj, se putea urca 
fără nici o complicație. De aici 
însă se deschidea un adevărat 
traseu alpin. Scara verticală 
de metal, țintuită de un co- 
fraj, era accesibilă numai spe
cialiștilor. Betoniștii. sudorii 
se plimbau pe ea ca pe un bu
levard, dar ceilalți, neînițiații. 
nu se încumetau nici măcar 
s-o privească.

Și totuși, el ajunsese pică 
la etajul al șaselea. Cum ? 
Avea să rămînă un mister. 
Una dintre echipele de con
structori se trezise cu omul 

’ acolo.
s Omul avea cinci ani și pe 

cap o ciupercă roșie, stropită 
cu var.

— Cum ai ajuns aici, omu
le ? îl întrebă înspăimîntat un 
muncitor.

Omul zîmbea. Nu pricepea 
amestecul de uluire și teamă 
care născuse întrebarea. Cău
ta cu ochii scara, dar nemai- 
putîndu-se orienta, renunță 
fără pic de regret. înălță din 
umeri și-și țugui buzele, mi- 
mînd o mirare pe care cu to
ții o traduseseră prin: „Hai să 
lăsăm amănuntele. Sînt <’ 
gata, ce mai vreți de 
mine ?Imi place aici și — 
tă-mă-s 1“ Printr-un calm 
săvîrșit voia să convingă . 
toată lumea că nu se întîm- 
plase nimic neobișnuit. Și iz
buti. După ce maistrul îi așe
ză pe nas o pereche de oche
lari de sudură, îl lăsară să 
privească nestingherit ploaia 
torențială de seîntei. Dar, fi
rește, nimeni nu încetă să se 
întrebe cum de ajunsese omul

aici, 
Ia 

- ia
de- 
pe

Pentru 
noul an școlar

Foa

Librărie cu secție specială de creioane? Nu. Imaginea este luată 
la rampa de control a Fabricii „Republica' din Sibiu urse eu
genia Smeu controlează „citeva" creioane din cele 50 de mi- 

lioane care se fabrică anual aici.

Urmări din pag. I
Pe ultimii 400 
metri de tunel

luptei cu roca dură și extradură. In 
această luptă au fost înscrise ade
vărate fapte de eroism. Despre ast
fel de fapte povestesc mulți oa
meni ai șantierului.

— Intre metrul 1910 și 1982, ne 
spune maistrul Viorel Mușet — 
tunelul trece pe sub mai multe 
pîraie. Viiturile puternice de apă, 
precum și rocile de pe această 
porțiune cu rezistență puternică 
la rupere, au pus piedici grele pen
tru înaintare. Oamenii au lucrat 
în costume speciale, ca niște sca
fandri. Pentru ruperea rocii extra- 
dure s-au folosit metode noi de 
perforare și împușcare printre care 
metoda „Sîmburele cilindric cu 
găuri de degajare". Planul de îna
intare s-a realizat Membrii brigă
zii au învins apa și stînca. Dar 
iată că pe altă porțiune s-a pro
dus o surpare. Crișan cu oamenii 
lui au înlăturat în scurt timp de
fecțiunea croindu-și drum înainte...

Dar nn numai în condițiile deo
sebite, accidentale, își dezvăluie 
oamenii de aici entuziasmul și 
dîrzenia. Activitatea zilnică, nor
mală, este un prilej de muncă eroi
că, La frontul de înaintare am în- 
tîinit una din cele 4 echipe-schimb 
ale brigăzii, aceea condusă de mi
nerul Cucinschi Herman. Fiecare 
om din echipă își folosea din plin 
timpul de lucru. Se pregătea armă
tura, liniile decovil, explozibilul. 
Peste puțin timp oamenii s-au re
tras în adăposturi. încă o explozie 
și stînca cedează, oamenii își cro
iesc drum înainte cu încă 2 m.l. 
Pentru folosirea, fiecărui minut 
brigada și-a întocmit un grafic ci
clic ținîndu-se seama nu de sarci
na do plan, ci de angajamentele 
luate. Astfel, ciclograma prevede 
o înaintare lunară cu 80 m.l. față 
de plan.

Munca bine organizată, metodele 
bune de muncă, avîntul în între
cerea socialistă între echipe —- a 
făcut ca brigada de la înaintare, 
condusă de Crișan Petru, Să obțină 
rezultate deosebite : la 20 iulie bri-

SA FII

Octav

„ATENȚIE,

OTILIA
CAZIMIR

I. RAHOVEANU

de zonă s-au obiș- 
zumzetul de bondar 
de luat vederi. Aici, 
uneori pînă la ore

fisr w «zarad n

„POEZII"

CONSTRUCTOR!

UNDE MERGEM
SĂ învățam?

Secretara Institutului n 
în fiecare zi sute. Vor să de
vină srudenți la Construcția 
Visează de mult la clipa aste. 
Aripile le-au fost dăruite de 
însăși realitatea noastră. Vor 
să devină ingineri construc
tori. Se pregătesc pentru exa
menul de admitere. Algebră 
trigonometrie, calcul diferen
țial, geometrie plană și in spa
țiu, fizică — însușirea tuturor 
acestora are acum pentru ei 
un scop precis: reușita la exa
menul de admitere, primirea 
primului brevet de pilot care 
le va deschide întreaga per
spectivă spre mult visatele 
zboruri ale adolescenței.

Alegerea uneia dintre cele 4 
facultăți ale Institutului de 
construcții din București au 
făcut-o de mult. O simplă in
vestigație printre cei care vin 
zilnic să ia informații de la 
secretariat îți oferă replici 
precise, rostite fără nici o șo
văială :

— La Construcții! Secția 
clădiri civile !

gada străpunsese 172 md. —fit 
cu 50 m față de planul lunar !

într-o consfătuire recentă d®- 
brii brigăzii lui Crișan Petru au 
hotărît ca, inaintind zilnic cit» 
9—10 m, să străpungă tuneful și 
să se întilnească astfel in preajsa 
zilei de 23 August cu cea de-a H-a 
brigadă de înaintare, condusă de 
Nistor Flutor, de la cealaltă extre
mitate. Aceasta va însemna reali
zarea întregului plan anual la inz- 
intrare! In aceste zile intre cele 2 
brigăzi mai este o distanți de 
aproximativ 400 m.l. — mereu din- 
tr-o parte și din alta se aud împuș
căturile.

Tunelul va fi străpuns.

La
adus perfecționări, îmbunătă
țiri. Așa se face că acum la 
Țicleni injecția cu apa sărată 
se face concomitent pe țevile 
de extracție și coloanele de 
exploatare. Aceasta a permis 
să se injecteze cu debite și vi
teze mari un număr sporit de 
sonde și cantități masive de 
nisip. în acest fel, timpul de 
consolidare s-a redus simțitor, 
straturile fiind totodată mai 
bine consolidate, evitînd ast
fel mai ușor unele deranja
mente ce apar în timpul ex
tracției. în dezbaterile lor, 
participanții la schimbul de 
experiență au ajuns la conclu
zia că metoda injectării intra 
și extraconturală poate fi a- 
plicată, cu aceleași rezultate, 
în toate 
din țară 
similare.

Ceea 
aceste zile premergătoare lui 
23 August este avîntul cu care 
colectivul de la Țicleni se pre
ocupă ca fiecare sondă să lu
creze cu un randament cît mai 
sporit care să permită extra
gerea unei cantități de țiței 
tot mai mare.

schelele de extracție 
în straturi geologice

ce impresionează în

MICA*-

âr iiii

pentru 
trebuie 
să im-

mia

sare:

C. STĂNESCU

izxocdeasna Constan, 
ța a fost numita 
,-Poarta maritimă a 
țârii*. Salba de nes
temate a stațiunilor 
cahxine și de odih
na ridicate în anii din 

amu pe litoralul ruauncsc, a că
ror faimă a fi făcu: ocolul lumii, nu 
a micșorat cu nimic faima Și im- 
pomtanța Constanței ca unul din 
ede mai ari și moderne porturi 
la Marea Neagră.

Istoria portului se pierde în ne
gura 'ternii, cratopindu-se cu is
toria frlmiatată a poporului.

Bogăția comorilor de artă, des
coperite în ultimii ani, ne vorbește 
despre Tomis, nu numai ca de o ce
tate puternică, dar și ca de un port 
cu un mare trafic comerdaL Măr
turii stau în această privință nu- 
m^rul mare de amfore de toate 
mărimile si formele, uriașele vase 
de lut și piatră în care au fost 
depozitate mărfurile dt și vestitul 
mozaic ce se presupune a se fi 
aflat in incinta unei burse sau a 
unei clădiri ce avea directă legă
tură cu portul. Peste epoca de în
florire a Tonusului au trecut însă 
ani mulți și o dată cu decăderea 
cetății se pare că a slăbit și im
portanța portului.

Portul modern, așa cum l-a con
struit inginerul Anghel Saligninu 
are nici 100 ani. Modem — este 
un fel de a spune pentru că mo
dem a fost atunci dnd l-a con
struit Saligni, pentru acele 
muri.

în 1944 portul Constanța, aflat 
atunci pe locul doi, ca mărime, la 
Marea Neagră, avea doar 9 maca
rale. Patra dintre ele, de 3 tone, 
datau din anul 1927. Alte 3, de 
aceeași capadtate, din anul urmă
tor, 1928. Ung — din 1911, iar

vre-

FAjcjraj

După orele

de practică

le. din alte volume 
— o precisă f uncție 
pedagogică. Abun
dă. cine nu e vorba 
de figuri umane. 
pera:~ adi
că Lxrur4e_ «hit 
privite, sau se în
cearcă asta, in în
săși ftrâya lor inte
rioară. Intuiția, de
stul de veche, este 
exactă: ea se spri
jină pe animismul 
mfantiL O amimp

alta, de 40 tone, socotită atone 
a fi „cea mai grozavă*, luase pa:- 
te la construcția portului și _ se 
afla ad din 1890. Toate, la un loc 
de-abia puteau să ridice 64 tone.

Acesta era tot utilajul „modem’ 
mecanizat, de manipulare a mărfu
rilor in portul Constanța.

Munca grec, istovitoare a do
cherilor a inspirat pe nralți din
tre artiștii noștri, care k-au zu
grăvit truda în pinze de o mare 
valoare, în sculpturi și în alte 
opere de artă. împreună cu amin

Poarta maritimă
a țarii

tirile bătrimlor docheri, sint sin
gurele mărturii care s-au păstrat

Transporturile mai lungi se fă
ceau în port cu căruțele. In port 
lucrau zilnic, dnd era de lucru. 
300 pînă la 500 căruțe.

Dar vremurile acestea au trecut
An de an geografia economică 

a țării s-a schimbat; în aceeași 
măsură s-a schimbat și portul 
Constanța. Este un port nou, mo
dem — acum în sensul actual al 
cuvîntului, o adevărată „poartă* a 
unei țări noi.

în anul 1951 în portul Con
stanța este creată pentru prima 
dată o secție de mecanizate. Nou 4 
secție avea să schimbe complet nu

râpa cel 
panidulm

insă portul Co&sutața 
de-al III-lea Congres al . 
care stabilea ca sarcină a planu
lui șesenal creșterea de 7,5 ori. 
față de anul 1959, a traficului efec
tuat de flota noastră. An de ar 
docherii și marinarii au îndeplini- 
sarcinile încredințate de partid 
Lucrările de modernizare a por
tului efectuate în ultimii ani i-au 
mărit în primul rind capacitatea 
de depozitare cu circa 20 de nave 
zilnic Dar faptul că in anul 1963 
s-a ajuns să se manipuleze circa 6 
milioane tone mărfuri generale se 
datorește nu atit creșterii lungimi: 
danelor și a numărului de munci
tori docheri, dt mai ales raecam-

JURNAL DE LECTURA

• •

oarale moMe ăe W 3—16 tone $1 
ahe atehje dispozitive de 
mzmpoiare a uurfit

Datorită mecanizării și modenu- 
z-srii prnxrâ. un mundtor docher 
a ’BxmpalM in anul 1963 cu 548 
tone mri mal» mărfar. dedt în 
1959. Și. așa csm era șâ normal 
a sporit fi viteza medie de ope
rare a vaselor cu 3,75 la sută în 
1963 — față de 1959- Productivi
tatea «nm metru liniar de dană a 
crescut in 1963 cu 634 tone față 
de anul 1959.

în dnstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei, meca
nizatorii și docherii portului, 
luptind pentru îndeplinirea angaja- 

monotonie vine insa 
de aici, ca și din 
inevitabilul didac
ticism. Ciad nu e 
prea supus prejude
cății că versurile 
pentru copii trebuie 
să Ce absolut „inte
ligibile marcate de 
o logică strînsă. 
poetul alunecă mai 
lin, mai firesc și. as 
spune, mai acordat 
fanteziei cititorilor 
săi. In fond, o bună

„STRADAJ J

literatură 
copii nu 
numaidecit 
pună tipare, chiar 
abundența modele
lor e primejdioasă, 
ci să orienteze fin o 
mare bogăție afec
tivă. Și, In primul 
rind. copilul e un 
imaginativ fără pe
reche ale cărui vi
ziuni trebuie numai 
înțelese.

1963, dnd la sfirștt de an a fost 
declarată secție fruntașă i-au adău
gat pe cel de evidențiată în între
cerea soaalistă în primul semestru 
al anului. Obiectivul principal al 
angajamentului luat de mecaniza
tori (mai mult de 800 dintre ei 
sînt tineri) în cinstea zilei de 23 
August era depășirea planului cu 
2 la sută. Continua ridicare a ca
lificării profesionale, care a dus la 
o mai rațională exploatare a între
gului utilaj și la folosirea unui 
mare număr de dispozitive de 
mică mecanizare la manipularea și 
transportarea mărfurilor, introdu
cerea alimentării pe dană cu com
bustibil a utilajelor, preluarea

FUMAM!"
în aceste zile, la Timișoara se 

filmează. Muncitorii ceferiști de 
la Atelierele 
nuit deja cu 
al aparatelor 
printre ei, 
tîrzii în noapte, se realizează do
cumentarul „Ce nu știe călăto
rul". Operator: Szelhegy Karol.

Sîntem într-o sală de operație. 
Calm, atent, sigur, medicul ope
rează. Un om și-a pierdut vede
rea. Convalescența se scurge pli
nă de așteptare. A reușit opera
ția ? Pacientul încearcă să-și 
amintească unde a mai auzit 
vocea medicului. $i astfel cunoaș
tem preocupările medicului, un 
intelectual al zilelor noastre. Fil
mul artistic „Vocea prietenului 
meu", pe care îl va realiza San
du Dragoș, se anunță interesant, 

cineaștilor ama- 
se lucrează in-
un scurt me- 

bănățean", un 
de scurt me-

„studioul" 
timișoreni

Proiecte :
„Folclorul
artistic

„10 kilometri", un altul
despre cărți și oameni. Deci „al 
doilea festival al filmului timișo
rean de amatori" se anunță bo
gat. Primul festival, desfășurat în 
urmă cu 2 luni, a făcut un bilanț 
al potențialului artistic atins de 
cineaștii din Timișoara. Cele 5 
filme prezentate în festival au 
dovedit o creștere simțitoare a 
calității filmelor.

V. GRIGORESCU

Volumul, precedat de un exce
lent studiu al criticului ieșan Con
stantin Ciopraga, cuprinde piese 
din Lumini și umbre (1923), Flu
turi de noapte (1927)/ Licurici 
(1930), Cîntec de comoara (1930), 
Poezii (1939), Baba iama intră-n 
sat (1954), Versuri (1957)' Poezii 
(1959)» Partidului, de ziua lui 
(1961), precum și o serie de pie
se inedite intitulate generic „îm
plinire* (1960—1963) — , toate
ilustrînd o prodigioasă activitate 
creatoare. Poeta a scris într-o tha- 
pă inițială versuri ce evocă o at
mosferă apăsătoare, în tonuri ele
giace, cu o nostalgie vag emines
ciană. Se poate, apoi, vorbi cu în
dreptățire despre un specific senti
ment al anotimpurilor, prezent în 
lirica Otiliei Cazimir. Toamna, iar
na, vara sînt văzute în tablouri 
ce închid o atmosferă intimă, co
rdate, deci, unor coordonate afec
tive. Iubirea, una din constantele 
tematice ale acestei creații, colo
rează intens vibrația la peisaj.

Piese lirice’ remarcabile închină 
poeta universului mic, al lumii ve
getale și a insectelor, urmărit cu 
fiorul trezit de marile creații ale 
naturii. |

Versurile pentru copii (și fiu nu
mai pentru ei) au aceeași notă de
licată, de desen pe sticlă. Licuricii 
sînt bijuterii risipite de tainice 
domnițe „cu trup de fum*,- adă
postite în „palat plăpînd și năz
drăvan". Mirajul e însă spulberat 
(aid e și o sursă a poeziei gra
țios ironice cultivată intens de 
Otilia Cazimir), smaraldul nefiind 
dedt „un gîndăcel urît și prost / 
Pe jumătate mort de frică*. Un 
volum excelent de versuri pentru 
cei mid este „Baba intră-n 
sat* (1954)- Poeta transcrie 
scene îndntătoare, mid piese regi
zate cu umor înduioșat. Importan
tă, și perfect adecvată, e aici Sce
nografia lirică.

în gama variată a lirismului 
Otiliei Cazimir poezia cetățeneas
că are un loc aparte. Un volum 
intitulat elogios „Partidului, de 
ziua lui* exprimă, în întregime, 
bucuria poetei de a fi contempo
rană marilor realizări ale poporu
lui condus de partid. Versurile au 
fluența declamației entuziaste, 
sînt încărcate de lumină și cîn- 

schimbului la locul de muncă, sînt 
câțiva dintre factorii care au con
tribuit la succesele obținute de 
mecanizatori în primul semestru al 
anului, dnd au depășit planul do 
manipulări și transporturi cu 5,19 
la sută și au redus prețul de cost 
cu peste 1 000 000 lei.

Succesele vecinilor, ale secției 
de docheri, cu care sînt nu numai 
în întrecere, dar și într-o strînsă 
dependență de muncă, nu sînt cu 
nimic mai prejos. în primul se
mestru angajamentele au fost Și 
aid cu mult depășite. S-a obținut 
o depășire a planului de manipu
lări de 7 la sută, prețul de cost a 
fost redus cu 2 la sută, realizîn- 
du-se astfel economii și beneficii 
în valoare de 3 213 966 lei.

Panoul de onoare a început să 
devină neîncăpător pentru toți cei 
care obțin rezultate superioare în 
producție. în fiecare lună 150—200 
docheri au fost declarați eviden
tial în întrecere. Acum primul loc 
în întrecere îl deține brigada de 
docheri condusă de comunistul 
Arif Halit. In trimestrul doi, bri
gada a manipulat 10988 tone 
peste plan, cantitate aproape echi
valentă cu planul pe o lună al bri
găzii.

La primul loc candidează și bri
găzile conduse de Ardeleanu Vir
gil cu o depășire a planului în tri
mestrul doi de 9 407, Rusu Mil- 
tiade cu 7 865 tone și cea a tînă- 
rului Abil Neazim cu 6 897 tone.

Și tot ceea ce am spus despre 
port sînt numai succese ale unui 
început, destul de edificator. Pen
tru că, în următorii ani, pe baza 
unei hotărîri a guvernului portul 
Constanța va cunoaște o mare dez
voltare și modernizare.

ION ȘERBU



De la Comitetul pentru Premiul de Stat t' ■ 1
INFORMAȚII

al Republicii Populare Romine
La Comitetul pentru Premiul de Stat s-au primit propuneri pen

tru acordarea Premiului de Stat al Republicii Populare Romine 
pe anul 1964.

Comitetul pentru Premiul de Stat a examinat aceste propuneri 
și recomandă a ii distinși cu Premiul de Stat pe anul 1964 urmă
torii autori pentru lucrările menționate t

I. în domeniul 
științei

1. Acad. Prof. Dr. Ștefan
Procopiu — „Cercetări ale 
magnetismuluimagnetismului atomic" 
concretizate în 1962/1963 
în continuarea lucrărilor 
inițiate în 1912, propus de 
Academia R. P. Romîne.

2. Dr. Drăgănescu State — 
Aportul hotărîtor în lu
crarea „Encefalite virotice 
umane", propus de Acade
mia R. P. Romîne.

3. Acad. Prof. Dr. Constanti- 
nescu Gherasim, ing. Ne- 
greanu Elena, ing. Lăză- 
rescu Victor, ing. Poenaru 
Hie — „Ampelografia 
R.P.R* vol. II, III, IV, V, 
propusă de Academia R.P. 
Romîne.

4. Prof. Dr. Berza Mihail, 
membru corespondent al 
Academiei, Prof. Dr. Pascu 
Ștefan, membru corespon
dent al Academiei — „Is
toria Romîniei" vol. II, 
propusă de Academia R. P. 
Romîne.

5. Prof. Dr. Roșea Alexandra, 
membra corespondent al 
Academiei, Dr. Zorgo Be
niamin, Dr. Pavelcu Vasile 
— „Tratat de psihologie 
experimentală", propus de 
Academia R. P. Romîne.

6. Prof. Papahagi Tache — 
„Dicționarul dialectului 
romîn" general și etimolo
gic, propus de Academia 
R. P. Romîne.

7. Candidat în științe Corcio- 
vei Aretin — „Ansamblul 
lucrărilor de teoria corpu
lui solid sub formă de je- 
licule subțiri și a modifică
rilor structurale sub acți
unea radiațiilor nucleare*, 
propus de Institutul de Fi
zică Atomică.

8. Ing. Moțoc D. Mircea, 
membru corespondent al 
Academiei, ing. Popa Va
sile, ing. Mihalache Leoni
da — „Stabilirea metode
lor de valorificare a tere
nurilor în pantă, erodate, 
prin plantații de vii și 
pomi", propusă de Consi
liul Superior al Agricul
turii.

II. în domeniul 
tehnicii și invențiilor

I. Ing. Petcu C. Nicolae — 
„Procedeu, aparat și insta
lație pentru separarea de 
componenți dintr-un ames
tec gazos, prin absorbenți 
în strat fix", propus de

Cinematografe
COMOARA DIN LACUL DE 

ARGINT — cinemascop rulează 
Ia: Patria (orele 9,45; 12) '**" 
16,30; 19; 21.15). București 
9,15; 11.30; 13 45; 16,30;
21). Melodia (orele 9.45; 12; 
16,30: 18,45 - 21). Modern 
9: 11,15; 13,30; 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), Grădina 
Doina (orele 20,15). ------
NERALUL rulează _ , 
blica (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 Șl CELE ZECE PORUNCI - 
cinemascop rulează * —
(orele -- -- 
20,15)______ ___ ___ _____ ,
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 s Doina (ore
le 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20.30).
Cosmos (orele 16; 18; 20). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) rulează la : 
Giulești (orele 9? 12,30; 16,15; 20). 
OCOLUL PĂMÎNTULUI IN 80 DE 
711F. — cinemascop (ambele serii) 
rulează la : înfrățirea între po
poare (orele 11; 15; 18,45). Miorița 
(orele 10; 13; 16 30; 
cegi (orele 9.30; 13;

14,15) 
(orele 
18.45» 
14.15, 
(orele

UNDE-I GE- 
la: Repu-

la t Central 
10,15: 12 45: 15,15» 17,45) 
NĂZDRĂVĂNIILE ““LUI

20.15), Eu- 
_______ ___ 16,30; 20).

POPASUL rulează la : Buze$t! (o- 
rele 15; 17.15; 19.30). Cotroceni 
(orele 16< 18: 20). Adesgo (orele 
15,30; 18; 20,30). COMEDIANT!! 
rulează la : Cultural (orele 15: 17; 
19: 21). KOZARA rulează Ia :
Crîngasi (orele 15 30; 18; 20,30). 
AS ASTMUL DIN CARTEA DE TE
LEFON rulează la : Unirea (orele 
15; 1715: 19.30) Vitan (orele 16; 
18: 20) Ferentari (orele 15; 17; 19; 
21). ANOTIMPURI, rulează la 
Munca (orele 16; 18,30; 20 30). $E- 
HERAZADA — cinemascop rulea
ză la: Popular (orele II: 16), Au
rora (orele 10; 12,30; ** *”
20) KAIOIAN rulează 
Iar .(orele 18.15: 20,30) 
RUL rulează la t Arta 
17 15: 19 30) Moșilor 
17; 19). Flamura (orele . .
14,30; 1815; 20.30) Drumul Sării 
(orele 16; 18 15; 20.30) CAUZE 
DREPTE — cinemascop rulează la : 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).

15, 17.30, 
la ! Ponu- 
COMISA- 
(OTele 15 j 
(orele 15: 
10: 12.15:

Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei.

2. Ing. Timuș Marcel, ing. 
Hortopeleanu Aurel, prof, 
dr. ing. Suciu Gheorghe. 
membru corespondent al 
Academiei, ing. Teodores 
cu Ștefan, ing. Ioniță 
Gheorghe și ing. Moisuc 
Teodor — „Instalație de 
distilație atmosferică și 
sub vid combinată cu de- 
salinare electrică — pen
tru o capacitate de 3 mii. 
tone/an“ (Rafinăria Brazi), 
propusă de Ministerul In
dustriei Petrolului și Chi
miei.

3. Ing. Rusu Nicolae, ing. Pa- 
ladescu Adrian, ing. Radu
lescu Cristian, ing. Aldea 
Virgil — „Extinderea sec
torului de laminoare Pes- 
tiș de la Combinatul Side
rurgic Hunedoara", propu
să de Ministerul Industriei 
Metalurgice.

4. Ing. Hosu Vasile, ing. Pe
trescu Gheorghe, ing. Pe
trescu Paul, ing. Gaiță Ni 
colae, Ing. Dobrian Gheor 
ghe. ing. Bărăscu Ion — 
„Fabrica de aglomerare cu 
mașini de 100 mp de la 
Combinatul Siderurgic Hu
nedoara", propusă de Mi
nisterul Industriei Meta
lurgice.

5. Ing. Adam Nicolae, ing. 
Gabor Gheorghe, ing. Gu- 
tunoiu Gheorghe, ing. Ho- 
racek Dezideriu și ing, 
Mateescu Vaier — „Reali
zarea în țară a mașinilor 
speciale, a liniilor de a- 
gregate individuale și a 
liniilor automate pentru 
prelucrarea prin așchiere 
a metalelor*, propusă de 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

6. Ing. Kontza Constantin, 
ing. Bulgarescu Constantin, 
ing. Ștefănescu Florea și 
ing. Radocea Gheorghe — 
„Tehnologia și realizarea 
prin glisare a coșurilor 
înalte cu parament încli
nat", propusă de Ministe
rul Industriei Construcții
lor.

7. Candidat în științe tehnice 
ing. Constan tin eseu G. V. 
Nicolae —- „Lubrificația cu 
gaze", propusă de Acade
mia R. P. Romîne.

8. Ing. Patraulea N. Nicolae. 
membru corespondent al 
Academiei —- „Studii de 
aerodinamica hipersusten- 
tației", propusă de Acade
mia R. P. Romîne.

9. Prof. Giosan Nicolae, 
membru corespondent al 
Academiei, ing. Mureșan 
Tiberiu, dr. ing. Hulpoi 
Nicolae și dr. ing. Cocu- 
lescu Grigore — „Crearea 
unor hibrizi dubli de po
rumb autohtoni și stabili
rea agrotehnicii lor în cul
tura irigată și neirigată", 
propusă de Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

10. Costache Sava, ing. Teo
dora Aurel, ing. Neculau V. 
Gheorghe, ing. Petcov Ni
colae, ing. Ganea Vasile 
— „Concepția de profil și 
organizarea Combinatului 
Chimic Borzești", propusă 
de Ministerul Industriei 
Petrolului si Chimiei.

11. Ing. geolog Dumitrescu 
Dumitru, ing. geolog Popa 
Mihaî, ing. Bărbat Teodor, 
ing. Vierescu Viorel, ing. 
Popa Ion și geolog Dămăcuș 
Lidia — „Punerea în evi
dență a unor zăcăminte im- 
portante de minereuri ne
feroase la Moldova Nouă și 
Leșul Ursului", propusă de 
Ministerul Minelor și E- 
nergiei Electrice și Comi
tetul Geologic.

12. Geolog Popescu Atanasie, 
geolog Glavațschi Iaroslav, 
ing. Diaeonescu Constan-

tiu și ing. Cenușe Vasile
— ..Punerea în evidență și 
exploatare a zăcămîntului 
cuprifer Deva și realiza
rea uzinei de preparare*, 
propusă de Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice.

13. Conferențiar ing. Dragă- 
nescu Mihai — „Procese 
electronice în dispozitive 
semiconductoare de cir
cuit*. propus de Ministerul 
î n vățâmîntului.

III. In domeniul 
literaturii și artei

1. Acad. Prut George Câli- 
nescu — Pentru activitatea 
literară și publicistică din 
ultimii ani, propus de Co
mitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.
Ion Lănerânjan — „Cordo- 
vanii" — roman, propus de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.
Aurel Ciupe — Pentru lu
cirile de pictură realizate 
in ultimii ani «-Culori de 
toamnă". „Interior", ^Bal
conul*, 3 peisaje și altele), 
propus de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă.
Sxervatiusx Jeno — Pentru 
lucrările de sculptură rea
lizate în ultimii ani (..Ca
riatide*, „Țăran din Rod- 
na“, „Iubire*. .Alamă cu 
copil* și altele), propus de 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.
Ion VLad — Pentru lucră
rile de sculptură realizate 
în ultimii ani GVînturile", 
-23 August*. „Muzica’, 
-Mihail Sadoveanu" și 
altele), propus de Comite
tul de Stat pentru Cultură 
și Artă.
Pascal Bentoiu — Pentru 
lucrările „Concert pentru 
vioară și orchestră*; „Con
cert nr. 2 pentru pian și 
orchestră", propus de Co
mitetul de Stat pentru 
Cultura și Artă.
Nicolae Heriea — ,.Pentru 
merite excepționale în a- 
firmarea artei interpreta
tive romînești în ultimii 
ani", propus de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă.
Mircea Dragan, Țic Nico
lae, Eugen Mândrie. Teo
dor Grigoriu, Aurel Sam
son, ing. Coman Oscar, 
Lica Gheorghiu și Colea 
Răutu, — Filmul „Lupeni 
29“, propus de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă.

9. Arh. Dumitrașcu Gheorghe, 
ing. Popovici Constantin, 
arh. Săvulescu Theonic, 
arh. Manolescu Șerban, 
arh. Răducanu Ion — „An
samblul construcției • oii 
gări și ansamblul de 
blocuri de locuințe, cu do
tările respective, din zena 
gara veche — gara nouă 
Constanța", propus de Co
mitetul executiv al Sfatu
lui popular al 
Constanța.

’★

în conformitate cu 
rile Decretului nr. 
privind Premiul de 
Republicii Populare 
recomandările
pentru Premiul de Stat se su
pun opiniei publice pentru ob
servații și aprecieri.

După primirea observațiilor 
și aprecierilor, Comitetul pen
tru Premiul de Stat va defi
nitiva lista lucrărilor și a au
torilor lor și le va supune spre 
aprobare Consiliului de Mi
niștri.

Observațiile și aprecierile 
vor fi trimise, pînă la data de 
15 august 1964, la Comitetul 
pentru Premiul de Stat, la se
diul Secretariatului General al 
Consiliului de Miniștri, Bucu
rești, Piața Victoriei.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

orașului

prevede- 
170/1961 
Stat al 

Romîne,
Comitetului

W
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e cîteva zile, flori 
alese din cele mai 
frumoase flori 
din folclorul „Ță
rii de Sus" poar
tă cîntecul și 
jocul prin satele

colectiviste ale regiunii Su
ceava. Sînt cei mai buni din 
cei peste 60 000 de artiști a- 
matori care timp de doi ani 
s-au întrecut pe scena marii 
întreceri a artei amatoare, al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice și care în curînd vor 
participa la Festivalul cînte- 
cului, dansului și portului 
popular.

...Trei sunete scurte de bu
cium cheamă în scena inun
dată de lumină pe cei 150 de 
interpreți suceveni. Sînt solii 
creațiilor folclorice de pe șe- 
surile domoale ale Dornelor, 
din culmile Rarăului, din Ob- 
cinele Bucovinei, din luncile 
Șiretului; colectiviștii din Tu- 
dora, Iazlovățu, Hodornidul 
de Sus, Dolhești, țapinarii din 
Vatra Domei, textiliștii din 
Fălticeni, ciobani din Vama 
etc.

împreunîndu-și forțele, au

&<ir:
W:

In excursie la Poiana Brașov

GH. ALBU
I Cercul ioto — Casa tineretu

lui — Iași)

Cu prilejul aniversării a 37 
de ani de la înființarea Arma
tei Populare Chineze de Elibe
rare. atașatul militar al R. P. 
Chineze la București, colone
lul Sia Fei, a oferit vineri sea
ra un cocteil in saloanele am
basadei.

★
Cu aceeași ocazie, la Casa 

Centrală a Armatei, a avut loc 
o adunare organizata de Mi
nisterul Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne la care au parti
cipat generali și ofițeri din 
garnizoana București, precum 
și reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Chineze.

.★
Institutul romîn pentru re

lațiile culturale cu străinăta
tea a organizat vineri seara, 
la Casa universitarilor din 
Capitală, o seară culturală el
vețiană, cu prilejul sărbăto
rii naționale a Elveției — 1 
august.

Au luat parte Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al IRRCS, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, personali
tăți cultural-artistice, un nu
meros public.

A fost de față ambasadorul 
Elveției la București, Emil 
Bisang și membri ai amba
sadei.

★
Vineri dimineață a plecat 

spre New York Ștefan Andrei

membru al Biroului Comite
tului Central al U.T.M. care 
va participa la cea de-a V-a 
adunare generală a W.A.Y. 
(Adunarea Mondială a Tine
retului) și la cel de-al 17-lea 
Congres al Asociației Națio
nale a Studenților din S.U.A.

La plecare Ștefan Andrei a 
fost condus de membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.M. și ai C.E. al U.A.S.R.

♦

Vineri după-amiază. la Casa 
ziariștilor din Capitală a avut 
loc o adunare festivă cu pri
lejul împlinirii a 10 ani de la 
înființarea Editurii Scînteia.

Au luat parte cadre de 
conducere din redacțiile zia
relor centrale și altor publi
cații, din edituri și întreprin
deri poligrafice, membri ai co
lectivului Editurii Scînteia.

★

Printre oaspeții de peste 
hotare care ne-au vizitat zile
le acestea țara se numără și 
dl. Pierre Jean Bloch, fost 
ministru, membru al Biroului 
național al mișcării franceze 
pentru pace, sosit împreună 
cu soția la invitația Comite
tului național pentru apă
rarea păcii din R. P. Romînă.

(Agerpres)
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Corespondenții noștri din 
școli sint în vacanță. Dar în 
activitatea de corespondenți 
n-au luat vacanță. Dimpotrivă 
sînt mai activi acum, au mai 
mult timp liber să scrie ziaru
lui. Și.apoi au atîtea de po
vestit despre zilele vacanței 1 
Primim de la ei zeci de scri
sori : din tabere, din sate și 
orașe, despre activitatea clu
burilor, despre excursii și 
drumeții.

sportive, concursuri de orien
tare turistică și progra
me artistice. Bunăoară, în 
timpul excursiei la Porțile Bi
horului, elevii au prezentat un 
scurt program artistic cu poe
zii și cîntece închinate patriei 
și partidului. Ne bucurăm din 
plin de frumoasele zile de ta
bără petrecute împreună cu 
colegii — își încheie scrisoarea 
Florian Ciotea.

Eleuul FLORIAN CIOTEA 
din Săldăbajul Mic, raionul 
Salonta, regiunea Crișana, a 
ținut să ne trimită vești des
pre tabăra de elevi care s-a 
deschis în localitatea Nucet. 
..352 de elevi din cadrul șco
lilor medii, profesionale și 
tehnice din raioanele Aleșd, 
Beiuș. Salonta. Oradea, Șim- 
leu, Marghita, Criș și Gura- 
honț și-au dat întîlnire în ta
băra din orașul Nucet. Din 
prima zi de tabără, elevii au 
pornit în drumeție pentru a 
cunoaște localitatea. Excursiile 
sînt pentru noi adevărate lec
ții de istorie; cu prilejul lor 
se deschide în fața noastră 
cartea vie a realizărilor, bo
gățiilor și frumuseților patriei. 
De la deschiderea taberei au 
trecut mai multe zile. în acest 
timp, s-au organizat mai mul
te excursii: la peștera din lo
calitate cu prilejul căreia au 
putut admira frumusețile na
turii din Munții Bihorului, 
apoi au mai făcut o excursie 
la Porțile Bihorului. în timpul 
excursiilor, cu prilejul popa
surilor în locurile pitorești, 
elevii organizează diferite ac
tivități îndrăgite: competiții

Eleva ANGELICA BUFTEA 
din comuna Racova, raionul 
Buhuși, regiunea Bacău, poves
tește și ea despre tabăra la 
activitatea 
alături de colegi. I-a plăcut 
foarte mult jocul organizat cu 
prilejul unei excursii și a ți
nut să ni-l descrie. „Este vor
ba de un joc care pune la în
cercare agerimea concurenți- 
lor și-i solicită să-și aminteas
că numeroase cunoștințe însu
șite la școală. Jocul a fost 
foarte distractiv, plin de ne
prevăzut. El s-a desfășurat în 
pădure, elevii fiind solicitați 
să caute bilețele pe care erau 
consemnate întrebări la care 
trebuiau să răspundă1*. Ange
lica Buftea ne scrie cn mîn- 
drie că echipa din care a fă
cut parte a cîștigat jocul da
torită răspunsurilor bune pe 
care le-a dat.

căreia participă

Despre entuziasmul cu care 
elevii participă la pregătirea 
unor manifestări închinate zi
lei de 23 August am primit 
vești și din Turnu Măgurele:

„în cadrul clubului din lo
calitate, elevii au pregătit

montajul literar „20 de ani de 
la Eliberare", iar acum un 
grup de elevi, sub conducerea 
tovarășului profesor Constan
tin Motoc, se pregătește pen
tru concursul „Cine știe, răs
punde" intitulat „20 de ani de 
viață liberă", care se va des
fășura pe scena Casei de cul
tură și la Combinatul chimic. 
Pentru viitor se anunță un 
simpozion literar care va o- 
feri elevilor prilejul să cu
noască mai bine creația muzi
cii populare romînești.

Elevii vorbesc cu însufleți
re și astăzi despre vizita la 
Combinatul chimic Dunărea. 
Mulți dintre ei se și văd lu
crători ai acestui combinat. 
Despre excursia care se pre
gătește șl care va cuprinde în 
itinerariul el: Hidrocentrala 
„16 Februarie" de pe Argeș, 
orașele Victoria, Sibiu, Pește
ra Dîmbovicioara și Valea Ol
tului o să vă scriem în cu
rînd".

Asemenea scrisori am primit 
și de la tovarășii Victor Mar- 
gină din Galați, Maria Vlă- 
descu din Rm. Vîlcea, Rodica 
Crețu din Sibioara, raionul 
Medgidia, Aurel Theodor din 
Călărași, Pricope Vulpe din 
Bîltenii raionul Tg. Jiu, Petri- 
na Dem din Babadag, Ion Mi- 
hăilescu din Bîrlogeni, raionul 
Strehaia. Veștile lor adaugă 
fapte pline de semnificații la 
filele „Jurnalului de vacanța".

Funicular In Valea Jiului

VPORT
O competiție 
tradițională:

L. IEȘEANU

Dansatorii din Curtiușul Mare, membri ai ansamblului folcloric al regiunii Maramureș. 
Foto: T. IQANEȘ

Concursul 
de mare fond 
pe Dunăre

'A 'devenit o tradiție ca în fiecare an, tn prima 
duminică a lunii august, să se desfășoare o mare 
competiție deschisă tinerilor înotători : „Concursul 
de mare fond pe Dunăre11.

Ediția din acest an se anunță deosebit de dîrză, 
ținînd seama de numărul mare de participant — 
peste 40 — și valoarea ridicată a acestora. Între
cerile se vor desfășura, pentru băieți, pe o distan
ță de 20 km. Startul se va da din fața portului 
Brăila, iar sosirea va avea loc în fața portului 

.Galați, Fetele vor avea de parcurs 10 km.
Și-au anunțat participarea înotători fruntași de 

la Dinamo, Steaua, Progresul, de la C.S.M. Cluj, ca 
și din orașele Brăila și Galați. De asemenea, re
giunea București va fi reprezentată de o serie de 
înotători tineri și talentați de la asociația sportivă 
„Bumbacul" a Fabricii de vată Buftea. Aici s-a 
creat, în acest an, un centru puternic de înot, cu 
un număr de 70 de tineri. Aceștia au participat, 
recent, la cîteva concursuri de amploare, cum au 
fost întrecerile din cadrul Spartachiadei republica
ne, Concursul de fond de pe Borcea, Campionatul 
lacului Buftea, la care au obținut unele rezultate 
bune. Cu acest prilej s-au remarcat tinerii: Aurel 
lonescu, electrician, Dinu Rădulescu, tehnician, 
Constantin Marin, muncitor textilist și tînăra Ana 
Nicuța. Ei vor fi prezenți la „Concursul de mare 
fond pe Dunăre'*, ce se va desfășura duminică 2 
august, pe traseul amintit. De asemenea, la între
cerile finale pe țară ale 'Spartachiadei republicane, 
asociația sportivă Bumbacul-Buftea va fi reprezen
tată de o echipă de polo, înființată recent și care 
se pregătește intens, cuprinzînd o serie de elemente 
valoroase.

S. SPIREA

alcreat Ansamblul Folcloric _ 
regiunii Suceava, cu scopul 
de a conserva comorile artei 
populare de pe meleagurile 
regiunii lor și a stimula crea
ția populară nouă. Sinteza 
muncii lor: un spectacol plin 
de varietate și culoare, inedit, 
tineresc, cu care ansamblul

lor vechi de cînd basmul pe 
meleagurile acestea și totuși 
atît de noi.

Fiecare sat aduce ceva spe
cific zonei folclorice pe care o 
reprezintă. Cei doisprezece 
flăcăi din Iazlovățu au pre
zentat o suită de da nani bă- 
trînești: Tipțiroiu, Corocasca. ft» j

Pe s
• Pe lacul Bosbaan 

în apropiere de Am
sterdam au început 
vineri întrecerile celei 
de-a xo-a ediții a 
campionatelor europe
ne feminine de cano
taj academic la care 
participă sportive din 
11 țări. în proba de 
4 plus 1 (rame) echi
pajul țârii noastre a 
câștigat seria în 3'35" 
55/100 califidndu-se 
pentru finală care va 
avea loc duminică. De 
asemenea în finale vor 
participa și echipajele 
noastre în probele de 
8 plus 1 și 4 plus x 
(vîsle).

• Echipa iugoslavă 
de fotbal Spartak Su-

curt

prezentăm Ansamblul folrloric
al regiunii Suceava

cutreieră satele Scceve- cen
trele muncitorești, stațiunile 
de odihnă. T-am însoțit o vre
me pe itinerariul lor.

Iată-ne împreună, la sfirșît 
de săptămină, trecind prm 
trei locuri: Suceava, Gura 
Humorului, Vatra DomeL La 
fiecare popas, preț de citeva 
ceasuri, in atmosfera estivala 
răsună doina și balada, cinte- 
cul din cimpoi sau trișcâ. stri
găturile de bucurie ale bore-

V. GRIGORESCU 
L MARCOVICI

botița și-a continuat 
turneul în țara noas
tră jucînd la Cărei cu 
formația locală Recol
ta. Fotbaliștii romîni 
au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (1—1).
• Stadionul Dinamo 

a găzduit vineri noi 
întîlniri din cadrul 
întrecerilor fazei pe 
Capitală a Spartachia
dei republicane. în 
semifinalele turneului

de fotbal Granitul a 
dispus cu 1—o (0—0) 
de Dinamo Băneasa 
iar Acumulatorul a 
întrecut cu același scor 
dar în prelungiri pe 
Metalo-Casnica. Alte 
rezultate înregistrate : 
baschet masculin; Vo
ința—Ipromet 66—47; 
Metalul—Ispe 25—23; 
Dinamo — Electrifica
rea 57—41; handbal 
(masculin) Grivița Ro
șie—Dinamo Băneasa 
16—«5; Electra—I.T.B. 
32—30; volei (femi
nin); Tricotajul Roșu— 
Voința 3—2; C.P.B.— 
Flacăra Roșie 3—0. 
Astăzi și duminică au 
loc ultimele întreceri 
ale acestei faze.

• între 5 și 10 au
gust se vor desfășura 
la Istanbul întrecerile 
turneului balcanic la 
tenis de cîmp. La a- 
ceastă competiție țara 
noastră va fi repre
zentată de I. Țiriac, 
G. Bosch, Al. Bardan 
și C. Năstase. Jucăto
rii romîni au părăsit 
Capitala joi plecînd 
cu avionul la Istanbul.

• Ștrandul Tinere
tului din Capitală va 
găzdui astăzi și mîine 
un concurs de natație 
organizat de clubul 
sportiv Steaua. între
cerile se vor desfășu
ra astăzi de la orele 
18 și duminică de Ia 
ora 10 dimineața.

(Agerpres)



de peste hotare
Vizita delegației guvernamentale 

romine la Paris
Dejun oferit de primul ministru Pompidou
(Urmare din pag. I) 

tatea dv personal și pentru prie
tenia celor două popoare ale 
noastre.

Răspunzînd, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romî- 
ne. Ion Gheorghe Maurer, a spus :

Domnule prim-minist-u.
Domnilor miniștri.
Domnilor,

Permiteți-mi să vă exprim re
cunoștința delegației romine pen
tru urările pe care le-ați formulat 
la adresa țării noastre și a po
porului nostru, pentru atenția cu 
care guvernul francez ne-a încon
jurat în timpul șederii noastre in 
Franța.

Convorbirile franco romine se 
apropie de sfirșit și aș vrea să 
folosesc acest prilej spre a vă 
6pune, domnule prim-ministrx ti: 
sîntem de fericiți de a împărtăși 
sentimentele dv de satisfacție a 
privire la rezultatele lor.

Schimburile de vederi asupra 
relațiilor dintre Romînia și Fran
ța au permis nu numai să se con
state evoluția favorabilă > rela
țiilor franco-romine. dar și să se 
examineze metodele și mijloacele 
menite sâ le dezvolte și mai mult

Miniștrii noștri ai afacerilor 
c terne au semnat un aranjament 

colaborare științifică și tehni
că, care creează un cadru și mx 
propice pentru noi schimburi în 
acest domeniu important de cola
borare.

a

>-

întrevedere la Ministerul M’acerihr Externe
al franței

PARIS 31 — Trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Moarcăs- 
transmite :

Vineri, 31 iulie, la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței 
a avut loc o întrevedere între 
membrii delegației guverna
mentale romine in frunte cu

niFtri. Ioc Gherz^e Mare. t 
ministru] afacezDor eorrae 
Franței. Caere fer
Murvate.

După icutredst. a xk

ItalHffîB K
S3V Ife-

Recepție oferită de ambasada

.. Tunam ■ jiwt

L ar 1Six pansa

» 1 XE3E3T CMsa* fer 

jggik ^aortior

R. P. Romine la Paris
PARIS 31. — Trimisul spe

cial Agerpres, M. Moarcâș. 
transmite :

Vineri seara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romine la Paris, dr. 
Victor Dimitriu, a oferit o re
cepție la sediul ambasadei cu 
prilejul vizitei în Franța a de
legației guvernamentale ro
mine condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

La recepție au luat parte 
Louis Joxe, prim ministru 
interimar al Franței. Maurice 
Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe, Maurice 
Schumann, președintele Comi
siei pentru afaceri externe al 
Adunării Naționale Franceze. 
Comte Offenbach, președintele 
grupului de prietenie franco- 
romîn din Adunarea Națională 
Franceză, Waldeck Rochet se
cretar general al P.C. Francez,

Jules Morri, ryr.br: al Corr- 
trtnhri de al
Partidului Socialist Pkaaces 
(S_F-LO-L ayrr.br. a. seereta- 
riatului UNESCO, numeroase 
personalități ale vieții poLtaee 
și culturale din capitala Fran
ței, conducătorii unor aar. 
firme industriale, redactor- 
șefi ai unor cunoscute tire 
pariziene și alți nar^t-

Au participat pre$eduxse> 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romine. Ion Ghecrgbe 
Maurer. Alexandru Blriiăea- 
nu. vicepreședinte al Cces- 
liului de Miirijtri. CkneBa 
Mănescu, ministrul afacerikr 
externe, consilier, ta 
ai delegației routine.

De asemenea, au '.uit pane 
șefi ai misiunilor dîpSccnatxe 
acreditați la Paris.

Recepția, la care aa loaC 
parte peste 450 de persoane, 
s-a desfășurat tetr-o atinasi»- 
ră cordială.

S. U. A.î înainte de congresul
partidului democrat

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul R.P. Romine 

in Afganistan
KABUL 51 (Agerpres). — La 

30 iulie. Aurel Ardeleana, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al R. P. Romine in Afga
nistan. a prezentat scrisorile de 

. acreditare regehri .Afganistanului, 
M --hx.TL.T -gd Zatar Shah.

In csvtatarta rostită cu acest 
perle-. y —~<**T- romi a 2 transmis 
jrșrici Afganistanului din partea 
preșeetazeis Ccastaakn de Stat 
d L ?. Rcc-.-tx, Gâec.-ghe 
CWixgn'f Dey ate trai sincere 
cir: de sksătaae șz fenrire per

sonală și de prosperitate și 
pace harnicului popor afgan.

In cuvîntul său, regele a mul
țumit și a transmis aceleași bune 
urări președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-DeJ, și poporului romîn.

După solemnitate, între regele 
Afganistanului și ministrul ro- 
min a avut loc o convorbire cor
dială.

In aceeași zi, Aurel Ardeleanu 
a depus o coroană de flori la mor- 
mintul lui Mohammed Nadir Shah, 
tatăl regelui.

Japonia: Vizita ambasadorului 
R. P. Romine in orașul Hokaido
^toqd 51 h

Lnm.-nr ta ’uoru. ion Obtado-

caode șa yrnr.cam ccașsus Sap-
<a cat • pnat Anși <*-

-rxs-cxvrrjiKuxmxs :re\nru Hc-

do ambasadorul romîn a subliniat 
utifitatea unor astfel de manifes
tări pentru o mai bună cunoaștere 
leoprocă a vieții și succeselor ob- 
tumte de poporul romîn și japo
nez și la întărirea relațiilor de 
rueteue și colaborare dintre cele 
dc*â țări.

Președintele universității japo
neze a mulțumit călduros pentru 
dnssria de cărți, subliniind nece- 
Ktatea dezvoltării relațiilor dintre 
---ft: rutele de învățămînt superior 
âa Japonia și cele din R. P. Ro- 
ataX a schimbului de profesori și 
aasertale didactice.

Cetemoria predării cărților a 
fose transmisă la posturile de te- 
ÎEt-uue din Sapporo, iar presa lo
cală a pobhcat fotografii și știri 
âespee aceasta manifestare.

Cascada Ban-Gioc din R. D. Vietnam

„Ranger 7" a transmis 
fotografii ale suprafeței Lunii

Certei/ la amăawla R. P. Romine 
din Moscova

M38CCTA. — Azteafea 
B. P- BtrmgA la Mnsey» a 
xdaee â* S «Se m escfeeE ca 
JEÎCTXÎ TZC3E. kx U BSS A 
ferayirțgț Canfe^nfis. BaCit- 
xat. aî Frtnrucr fezz SL P 3t>- 
xstaâ. Ax. Q. A

* a. AncaQKL ce pramrmr

TT.iJVl WÂ * ^tW^IIlTI

resăaeSar-șef al revistei ~So- 
Jersctna* și alte ac- 

vnsae ale Ccrr.;tecului femei- 
kie sen-jeexe șt ale Asocia ției 
fee fexteme scmeto-romiDe- 

Ao roscât toastam lGcolae 
Gartii amhasartorul R. P. Ro- 
zzuae M Moacora. prod. Scza-

rpnr. > Ol A. Svalebnova. 
^2 cruzi sper pafioe. âefieța- 

ria Cranii 111111, MaCrrrnta. ai Fe- 
tan. x. P- Mmzusâ ▼» 

Saca • rsrii ta Karr

WASHINGTON 31 (Ager
pres). —

La 31 iulie, vehiculul spațial 
,.Ranger-7u, lansat la Cape 
Kennedy cu trei zile în urmă, 
și-a îndeplinit cu succes misi
unea. La ora 13,08 GMT pos
turile de recepție ale Admi
nistrației naționale pentru 
aeronautica și cercetarea spa
țiului cosmic, (NAS.A.) au 
început să recepționeze prime
le fotografii ale suprafeței 
lumii luate de cele șase came
re de televiziune instalate pe 
bordul vehiculului spațial. 
Camerele au început să func
ționeze cind .Ranger-7- se afla 
la aproximativ 2 000 km de 
Lună și au înregistrat ultime
le imagini cu puțin înainte de 
atingerea suprafeței satelitu
lui natural al Pâmîntului.’ Că
derea pe Lună s-a produs la 
1X25 GMT. viteza vehiculului 
&ad in acel moment de 9 934 
km pe :râ.

Pxt.tU ijr4.1r america

ne de presă, cele aproximativ 
4 000 de fotografii recepționa
te sînt de bună calitate. Ele 
dau o imagine a regiunii Mă
rii Norilor, unde potrivit pro
iectelor, urmează să aselenize- 
ze peste cîțiva ani primii cos- 
monauți.

„Ranger-7" a parcurs în 67 
de ore și 35 minute distanța 
de 392 140 km care desparte 
Pămîntul de Lună.

Aflînd de rezultatul pozitiv 
al experienței, președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a 
adresat felicitări persoanelor 
care au contribuit la realiza
rea și lansarea vehiculului 
spațial ,Ranger-7

Agenția United Press Inter
national menționează că ex
periențele cu vehicule spația
le de tipul „Ranger" au în
ceput în a doua parte a anu
lui 1961, dar primele șase lan
sări nu au fost încununate de 
succes.

Vedere din Paris
Foto: KFiSTOS-p

întrevedere intre N. S. Hrușciov 
și D. Rockefeller

MOSCOA'A xx (A^ȚȚpce»} TASS 

□M, pe&cf.T'xje CcqssIs^k de 
Mivșf ii URSS l-a pnarit 
La Ibesâa pe Dm2 R-TrXrtnkc. 
țooeânBBt Siaux arwricair. 
jChaae Mrrirura» Irxk * case se 
atfii ta M-zsă ta U-KSS ca pn- 
iexxt oâe âe-a a-a tacSrirî a xe-

Dtoi cam «nurd TA95 tace 

a rrxc iac • cacrxtars scacecă ta 
iexfccă cx pccHoae cce ptr- 
E3Eâ ăaaeaes c miui îa ănytl 
cnsTceâtr.; ax taae abcrăaae pco-

La 31 tata» a rvr£ tac ia Moaeera 
• cneir-ncă de presă a peeasd 11- 
«elB băacz coeracce «ZX» 
Munhcraa Bani*, Dmd R»e- 
feCer, afiax ta vizeta ta Ux-aaea 
Sovxtata.

David Rockefeller a ralatat zia
riștilor că în timpul convorbirii cu 
N. S. Hrușciov a fost atins un 
cerc larg de probleme.

Referindu-se, în speță, la pers
pectivele lărgirii comerțului dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite, 
Rockefeller a arătat că i-a comu
nicat lui N. S. Hrușciov că în pre
zent ta America „părerile tind să 
se fonceze în general în favoarea 
Bxgirii acestui comerț". Rockefel
ler a mertionat, de asemenea, că 
el prrrece o oarecare lărgire a 
csâețahn dintre cele două țări.

în cursul convorbirii cu șeful 
Ț-ve—utui sovietic Rockefeller a 

■- :wdat problema plăților lend- 
*.egea americană de împru- 

s. închiriere de materiale stra- 
•egx» către UJLS.S. și alte tari, 
11 tiapBl itzboiului împotriva Ger- 
iscmex fasciste), plății patentelor 
»- aZfeta. Dnpă cum a afirmat con- 
tacătcral băncii americane, N. S. 
Htscct i-a declarat că Uniunea 
>-rrjtcxi «r fi gata să reglemente
ze problesa plăților de lend-lease 
ta cazul ctad UJLS.S. va obține 
credita ci o durată suficient de

Comentariul
zilei

Formulă 
fără viitor

Iarăși se discută la Seul despre 
studenți. Tinerii din universități 
provoacă sumedenie de griji diri
guitorilor sud-coreeni. Chiar a- 
tunci când în amfiteatre domneș
te tăcerea, oficialitățile sînt neli
niștite. Privirile le sînt mereu a- 
țintite către instituțiile de învăță
mînt superior. Un funcționar cu 
rang înalt al poliției din Seul ase
muia universitatea cu o magazie 
încărcată cu explozibil: prima seîn- 
teie declanșează incendii de pro
porții. Iar poliția — adăuga surî- 
zător funcționarul în uniformă — 
își atribuie rolul pompierilor. Pom
pierii aceștia, se pare, nu mai 
inspiră destulă încredere lui Pak 
Cijan Hi. Dovadă — renunță să 
se bizuie doar pe ei—

Pak Cijan Hi a căutat febril o 
formulă care să-l dispenseze de 
necazurile pe care i le provoacă 
atitudinea protestatară a studenți- 
mii. O vreme a sperat că ares
tările îi vor domoli pe studenți. 
După arestări au urmat condam
nările. Trepte intermediare au fost 
anchetele desfășurate sub semnul 
brutalității. Zadarnic. într-o zi din 
acelea furtunoase cînd tinerii din 
universitate inundau străzile Seu
lului, a stat de vorbă cu o dele
gație a studenților. Le-a vorbit 
calm, politicos, a făcut promisiuni 
(amenințările le-a plasat doar între 
paranteze). Spera că tinerii neex
perimentați în materie de șiret
licuri politice vor cădea în cursă. 
Inutil. A mai încercat să închidă 
universitățile ordonînd vacanțe 
puțin obișnuite în calendarul stu
dențesc. Totul fără folos. Exista o 
soluție convenabilă însă irealiza
bilă : să desființeze universitățile. 
Doar trăim în 1964...

Oficialitățile, nervoase, au con
tinuat căutările și fructul ultime
lor strădanii îl constituie un pro
iect de lege ajuns în fața parla
mentului de la Seul. Prin lege, Pak 
Cijan Hi vrea să oblige pe stu
denți și pe profesorii lor să nu 
mai aibă opinii politice. Politica 
trebuie alungată din universitate 
și din mintea studenților — de
clară autorii legii convinși, în pu
blic, de reușita lor.

Deocamdată, proiectul de lege 
a declanșat doar reacții negative. 
Agenția americană „ASSOCIATED 
PRESS" vorbea chiar despre o at
mosferă încordată la Seul. De pe 
băncile parlamentarilor opozițio- 
niști s-an auzit glasuri vehemen
te de protest. Opoziția acuză gu
vernul de a fi încălcat o înțelegere 
elaborată în comun. Pale Cijan Hi 
n-are vreme să asculte reproșuri
le adversarilor săi politici. El se 
grăbește. La 4 august, sesiunea 
parlamentară ajunge la punctul 
final. Iar Pak Cijan Hi dorește să 
obțină aprobarea proiectului de 
lege înaintea vacanței parlamen
tare.

După liderii oficiali de la Seul, 
această măsură antistudențească, 
căreia i se conferă putere de lege, 
„ar avea un rol esențial în preve
nirea tulburărilor studențești" 
(relatarea agenției „UNITED 
PRESS INTERNATIONAL"). Ilu
ziile ce și le cultivă autoritățile 
sud-coreene vor fi destrămate de 
viitor. Remediul la tulburările stu
dențești nu sînt legile draconice, 
d renunțarea la o politică pe care 
tineretul universitar o consideră 
antipopulară și împotriva căreia 
acționează. Acest adevăr n-a gă
sit și, probabil, nid nu poate găsi 
recunoașterea în sferele guverna
mentale de la Seul.

EUGENIU OBREA

WASHINGTON 31 (Agerpres'. 
— John Bailey, președintele Co
mitetului național al Part culta 
democrat, a anunțat ordinea de zi 
a Congresului național al parti
dului, care se va deschide la 24 
august, la Atlantic Gty. In prima 
zi, senatorul John Pastore va rosti 
„discursul-cheie". La 25 august 
John McCormack, președintele Ca
merei reprezentanților și al Co
mitetului pentru elaborarea plat
formei electorale a Partidului De
mocrat, va prezenta uiedarația 
de principii" în legătură cu *- 
ceasta platformă.

Lista candidaților demccrați 
eventuali la postul de vicepre
ședinte a fost considerabil redusă, 
în urma declarației făcute joi de 
președintele Johnson, care a

R. R. S. S.: Experimentarea unor noi tariante 

de rachete purtătoare de obiecte cosmice
MOSCOVA 31 (Agerpres).— 

TASS transmite:
în cadrul programului lu

crărilor de explorare a spa
țiului cosmic, în Uniunea So
vietică vor fi experimentate 
noi variante de rachete pur
tătoare de obiecte cosmice.

Lansările de aceste rachete 
vor fi efectuate în regiunile 
Oceanului Pacific limitate de 
circumferințele avînd o rază 
de 65 mile marine.

în regiunile de cădere a ra
chetelor măsurătorile vor fi 
efectuate de nave speciale ale 
flotei sovietice, înzestrate cu 
aparatele de măsură necesare. 

anența? ci aid c aerirz ta 
cabtaieroko fiadaur
Tuscpă. Recent KraxrȘ , m t» 
rano-da la acest pose ta deoasa- 
pa pceșed.2 ietac kcmjcs se spere 
că d cccstJeta ta r=a e«e sa
pe vreo majn^ra^aT gxig-AJu" 

și ci va acaeda .rea mc mrr? 
atrație" aSesesB otas pe are 2 
va mxmii.

Ca crsare a aceste detarm: 
se pare că ceie za: sari sause de 
deseeaare le a scasxul Hsberz 
Hxzahprer. Mai stat taap ta 
cousideraue «mirrrta Fgyre 
MacCardrv, eta Mr—«escca, se
natorul Btamad Mastae. dm 
Maine, și gzvematerta Edazxj 
Brown, din California.

Programul experiențelor cu
prinde perioada pînă la sfîr- 
șitul anului 1964.

în scopul asigurării securi
tății, agenția TASS este îm
puternicită să comunice că 
guvernul Uniunii Sovietice 
solicită guvernele altor țari 
care folosesc căile mari
time și aeriene din Oceanul 
Pacific să dea instrucțiuni or
ganelor de resort ca navele și 
avioanele să nu pătrundă în 
aceste zone de navigație și în 
spațiul aerian, în a doua ju
mătate a fiecărei zile, între 
orele 12 și 24 (ora locală).

M0500TA. — eml je- 
xr-ta ta Orrxxtasfxz

U Tiin. csre t fhot a r:- 
ztai ie tac ta> U AU-scttx. u 
tatatata» pccrxztas scrâtsc « 
p-lrzxf ta ji talta ta Ker York.

Pe «repr-tid 5 c-cartiere, U
x fesi ie A. Ă-

G^v^cko f xr xita r-cTc vy efi- 
citar.

Producția mondială 
de zahăr

LOND5LV — Dcpâ mm rela
tezi agsțta UTX, potrivit apre- 
rirrilor ueirxrilor londoneze, pro- 
Avp» aootaali de zahăr pe anul 
296^'64 este evxlcata la 534 mi- 
fioase tone, cu 3,5 milioane tone 
mu zralt dedt anul precedent 40 
1a sută dm această cantitate este 
fabricata din sfeclă, restul din 
trestie de zahăr. Partea europeană 
la producția mondială este apre
ciata la 19,3 milioane tone.

RIO DE JANEIRO. — încercă
rile de conciliere a divergențelor 
dintre președintele Braziliei, Cas
telo Branco, și guvernatorul sta
tului Guer.aoara, Carlos Lacerda, 
au eșuat din nou. Intr-o scrisoare 
adresată ziarului „Tribuna da 
bnprensa", care apare la Rio de 
Janeiro, Carlos Lacerda a decla
rat că s-a desolidarizat de măsu
rile guvernului. Agenția Prance 
Presse relatează că statul Guana- 
bara este singurul stat care nu a 
fost reprezentat la conferința con
vocată de înaltele oficialități ale 

mcnahii cure a exzminat pro- 
blesia refotKui agrare, întrucit 
L^cerdz se opune a înverșunare 
iegifererii reformei agrare.

NEW YORK. — lames Landis, 
care a fost rind pe rind consilier 
al președinților Roosevelt, Tru
man și Kennedv, a fost găsit 
mcr: in pisrir.a locuinței sale din 
Harrison, statul New York încer
cările făcute de a-1 reanima prin 
respirație artificială au rămas fără 
rezultat

Tulburările din Guyana 
Britanică

GEORGETOWN. — Din Guya
na Britanică se anunță că în 
cursul ultimelor 48 de ore au 
fost înregistrate noi provocări în 
mai multe localități din țară. în
tr-o suburbie a orașului George
town o persoană a fost molestată 
pînă a încetat din viață. In ora
șul Petershall, situat la 6,4 km 
de Georgetown, capitala țării, te
roriștii au făcut să explodeze o 
bombă într-un restaurant în care 
se aflau 17 persoane. Poliția a 
arestat patru dintre persoanele 
care se aflau în restaurant. în lo
calitatea Black Bush, situată la 
160 km de capitală, poliția a 
descoperit cadavrul unui tînăr 
dispărut în urmă cu două zile.

CAIRO. — Comitetul de pregă
tire a Conferinței țărilor neanga
jate s-a ■ întrunit la 30 iulie, la 

Cairo, în ca de-i F-z șestata ta 
care an psrțiâpzl sstrzscdm ttx 
ILA.U., IitduL Sierx Lec^e. Cre
ion, Gh^za. Algeria. Ixyostamz. 
Indonezia, Irak și Gnăseez. A fzsi 
discutată probleme adaiPrTu ta 
conferință a îtaziritatai și iorda
niei, precum și a EnLssdâ in ca
litate de obseiTztcr.

PARIS. — în hz azgșst vor 
începe primele lucrir. pregitimare 
în vederea realizării prtaectulm 
tunelului sub Canalul Sîtaemi. are 
urmează să lege Ar.gtas de con
tinentul european. Grupul de stu
dii din Paris a anunțat câ în pri
mul rînd vor începe studiile geo
logice și geofizice în vederea sta
bilirii traseului celui mai favora
bil pentru viitorul tunet

BELGRAD. — Agenția Taniug 
anunță că delegația Partidului 
Socialist din Japonia, condusă de 
Tomomi Narita, secretar general al 
partidului, care la invitația Comi
tetului federativ al Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia, a făcut o vizită de patru 
zile în Iugoslavia, a părăsit Bel
gradul plecînd spre patrie.

Obiecte în vîrstă 
de... 3000 ani

PARIS. — O echipă de scafan
dri francezi a descoperit în Marea 
Mediterană, în apropierea localită
ții Beziers, un depozit de obiecte 
avînd, după aprecierea arheologi
lor, o vechime de aproximativ 

3000 de Depcatata cactafa. 
pusse tastae, 300 bere de arzrr x 
» breex. So de aapocre și jo de 
btatarir txze fceme taae coctser-
vrt.

WâSHNGTOK. — Ub 
veszzx ta ioc^dcc nsvaje a&e 
SX'-A. a zuum: ta ue nave 
Eidmzre —r-wi-i» cx prvcuăăe 
«tesmta — pcttzviaacl -Eater- 
p rise" de S 5 noc tone, crucșătorcl 
. Lcug Beata" și tregia _3um- 
bridge" — au tacepm vtaeri o 
cursă ta tarm hait Dk» ce vor 
tace escale la Ca^ablrrxa. ta Aus
tralia <: la Rio de Janeiro, ele vor 
ajunge la New York la 2 octom
brie.

Sondaj electoral britanic

LONDRA. — Ziznl Mly Te
legraph" rrleteri ci nitânul son
daj întreprins de Institutul jGal- 
lup' în rindul opiniei publice en
gleze arată ci Partidul laburist se 
bucuri de o popularitate crescân
dă in rindul alegătorilor. 49 ta 
sută din cei chestionați au spus 
că dacă s-ar organiza alegeri ime
diate, ei și-ar da votul laburiști
lor. In favoarea conservatorilor 
s-au pronunțat doar 41,5 la sută 
din cei întrebați.

ALGER. — Președintele Alge
riei, Ahmed Ben Bella, secretar 
general al Frontului de eliberare 
națională, a numit pe Mahmud 
Anaz, comandant al miliției 
populare din Algeria. Mahmud 

pe scurt * pe scurt

Axxr este deputat ta Adunarea 
tapeetaâ.

Arestări in Repablica 
Sud Airicană

hOHANNE5BURG — PaL’ția 
sud-afriarti a arestat ia cursul 
rile de joi doi lideri ai partidului 
liberat Aceștia stat Emest VetzeL 
membru al Ccmi tecului național 
exeanrv al partidulm, și Van Den 
Bergk ccndKutonil filialei din 
Pretoria a partidului. Cei,doi oa
meni politici, deținuți in baza le
gii cu privire la arestarea preven
tivă pe termen de 90 de zile, sînt 
acuzați de activitate antiguverna
mentală. în aceeași zi poliția sud- 
afti cană a arestat la Capetown pe 
McConkey, una din conducătoarele 
Partidului progresist din R.S.A.

LONDRA. — Rezoluțiile parla
mentului britanic privind acorda
rea independenței insulei Malta și 
Zzmbiei (Rhodesia de nord), au 
căpătat vineri putere de lege, 
prin comunicarea acceptului regal 
în Camera lorzilor.

După cum s-a mai anunțat, 
Malta urmează să-și dobîndească 
independența în cursul lunii sep
tembrie, iar independența Zambiei 
vj fi proclamată la 24. octom
brie ax.

TOKIO. — ta Tokio s-a des
chis o conferință internațională a 
studenților, la care participă re
prezentanți din 15 țări.

Lucrările conferinței vor dura 

17 zile. Tema principala a discu
țiilor va fi anul acesta înțelege
rea reciprocă a studenților din în
treaga lume pentru menținerea 
păcii mondiale.

LAGOS. — La Lagos își conti
nuă lucrările Conferința interna
țională în problemele păstrării și 
folosirii bogățiilor naturale ale 
Africii. In cadrul conferinței au 
fost prezentate o serie de propu
neri privind efectuarea unui 
schimb de experiență și de cadre 
științifice între țările africane. 
S-a propus, de asemenea, crearea 
unui centru african unit de cerce
tări științifice, care urmează să 
contribuie la descoperirea mai ra
pidă și la folosirea bogățiilor con
tinentului african.

Conferința țărilor 
producătoare de cacao

LOME. — La Lome a avut loc 
conferința țărilor producătoare de 
cacao din Africa și America de 
sud. Conferința a revendicat pre
țuri mai bune pentru acest produs 
și a preconizat exercitarea unui 
control mai eficient asupra pieței 
internaționale. La conferință au 
participat reprezentanți ai țărilor 
africane Togo, Ghana, Coasta de 
fildeș, Camerun și Nigeria, iar A- 
merica de sud a fost reprezentată 
de Brazilia. Viitoarea conferință a 
țărilor producătoare de cacao va 
avea loc în septembrie la Rio de 
Janeiro.
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