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Cum pregătiți
oaspeți a avut loc o convorbire 
prietenească.

hc de Stat al R- P Roenire.
Au fost de față tovarășii 

Emil Bcdnăraș și Ch:vu Stoica.
îr.tre conducătorii noștri de 

partid și de stat și inalții

recoltatul porumbului? Pentru noul an școlar
VANGHELIE BOURAȘ

președintele Consiliului a- 
gricol raional — Iași:

Cultura porumbului în raio
nul Iași se întinde pe aproape 
28 000 de hectare. Deși anul 
acesta la noi clima a fost ex
cesiv de secetoasă, plantele, 
ca urmare a efectuării unui 
complex de lucrări la un bun 
nivel agrotehnic, s-au dezvol
tat bine, au ajuns la maturita
te și se prevede o recoltă 
bună. Ne așteaptă, deci, un 
volum mare de lucrări ce se 
cer executate cu multă opera
tivitate. Pentru efectuarea lor 
la timp noi am alcătuit încă 
de acum un plan amănunțit de 
acțiune' potrivit căruia la re
coltatul, transportul și depo
zitatul porumbului, la elibe
rarea terenului de coceni și 
pregătirea sa pentru viitoare
le însâmînțări, vor participa 
peste 43 000 de colectiviști, a- 
proximativ 4 000 de atelaje, 
circa 45 autocamioane pro
prietate a gospodăriilor colec
tive și un număr însemnat de 
mijloace de transport de la 
I.R.T.A și SALT. Toate mij
loacele de transport au fost 
revizuite, reparate.

Ne-am îngrijit, firește, și 
de pregătirea spațiilor de de
pozitare. în gospodăriile agri
cole din raion sînt deja pre
gătite spații pentru depozitare

a aproximativ 3 000 de tore 
de porumb. în această capaci
tate intră și cele 13 pătule și 
40 de magazii nou cocs^uite. 
La G-AC. din comunele Voi- 
nești, Andrieșeni, Golăeșfi ș: 
Sinești se impune însă grăbi
rea ritmului de execuție a lu
crărilor la cele 6 pătule aflate 
în construcție, care trebuie 
terminate înainte de începe
rea recoltatului. Condiții sint

PETKE DASCALU
inginer agronom la G-A.C. 

Țigănești:

Și pentru noi organizarea 
transportului pe timpul cam
paniei constituie problema 
principală căreia ne străduim

ancheta noastră
răspund azi

de colectiviști care vor parti
cipa, pe brigăzi, la recoltare, 
știu acum fiecare cu precizie 
unde trebuie să lucreze și ce 
anume vor face.

Operativitatea la transport 
nu depinde însă numai de noi, 
ci și de felul în care este or
ganizata munca la bazele de 
recepție unde am dori o mai 
bună organizare la preluare.

Pentru recolta care va fi îm
părțită colectiviștilor în contul 
zilelor-muncă, pentru cantită
țile repartizate fondului de 
semințe și furajării animale
lor am pregătit capacități de 
depozitare corespunzătoare. 
Recent, au fost terminate trei 
pătule noi a cîte 50 de vagoa
ne fiecare și au fost revi
zuite, spălate și dezinfectate 
cele trei magazii existente, cu 
o capacitate totală de 150 de 
vagoane.

TIMIȘOARA (de la 
corespondentul no
stru). — Prin genera
lizarea învățămintultn 
de 8 ani în acest an 
școlar, numărul elevi
lor din regiunea Banat 
va crește cu peste 
16 000. Pentru a asigu
ra spațiul de școlari
zare necesar în în
treaga regiune s-au 
construit numeroase 
școli și săli de clasă 
noi. Pînă în prezent

5-a termina* construc
ția a 166 săli de dasâ 
din care amintim șco
lile din comuna Arme
ni?, Mărul. Curtici iar 
alte 66 săli de clasă 
sînt în stadia de fini
sai <i vor fi terminate 
pină la data începerii 
cursurilor. Noile con
strucții au fost dotate 
cu mobilier nou. In 
alte comune, ca Tom- 
natec, Cenad, Pesac 
din raionul Sînnicolau

Mare s-au făcut ame
najări de spații șco
lare. In întreaga re
giune numărul sălilor 
de clasă amenajate
este de 24. In același 
timp s-a acordat o 
mare atenție întreți
nerii localurilor exi
stente, s-au făcut re
parații capitale acolo 
unde era nevoie, și re
parații 
număr 
clasă.

curente unui'
de 790 săli de

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). — 
In regftinea Glujs-au 
luat din timp măsuri 
pentru a asigura cele 
mai bune condiții de 
studiu pentru cei peste 
21 ooo elevi care în a-

cest an vor învăța în 
clasa a VllI-a. Toate 

■cele 260 săli de clasă 
planificate pentru a fi 
terminate în această 
toamnă sînt gata și pot 
să primească elevii. A-

600 de tineripro ape __ ____
absolvenți — învăță
tori și profesori își vor 
ocupa în curînd locul 
la catedră. Numărul 
cadrelor didactice din 
regiune va crește astfel 
la aproape zi 000.

Simbâtă dimineața a plecat 
din Capitală spre patrie dele
gația de partid și de stat a 
R.S.F. Iugoslavia, care, la in
vitația CC al P.MJL, Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a eliberă
rii Rominiei de sub jugul fas
cist

Din delegație au făcut parte 
Lazar Kolisevski, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președinte al Co
mitetului Federativ al Uniunii 
socialiste a poporului munci
tor din Iugoslavia, deputat, 
conducătorul delegației, Sve- 
tislav Ștefanovici, membru al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru al Ve- 
cei Executive Federative, pre
ședintele Comitetului pentru 
politica internă a Vecei Exe
cutive Federative, Ivan Bozi- 
cevici, membru al C.C. al 
U.C.I., secretar general al Uni
unii asociațiilor luptătorilor 
din războiul de eliberare na
țională a Iugoslaviei, Șașici 
Jefte, general-colonel, șeful 
Direcției Politice a Armatei 
populare iugoslave și Arso Mi- 
latovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă.

La plecare, membrii delega, 
ției au fost salutați de tovară
șii Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Anton Breinten- 
hofer, membru al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Vasilichi, 
membri ai C.C. al P.M.R., Ro
man Moldovan, membru al 
Consiliului de Stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, general- 
locotenent Ion Ioniță, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
și C. Lăzărescu, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R.S.F. Iugoslavia 
în R. P. Romînă.

In drum spre patrie, mem
brii delegației de partid și de 
stat a R.S.F. Iugoslavia, au 
vizitat Uzinele „Electroputere4* 
și Combinatul chimic din 
Craiova.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al C.C. al P.M.R., Ion 
Stămescu, prim-secretar al Co
mitetului regional Oltenia al 
P.M.R., și Ion Predescu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional.

(Agerpres)
toate materialele fiind de a- 
cum achiziționate.

Socotim că dacă lucrările în 
această perioadă vor decurge 
așa cum am stabilit, întreaga 
campanie nu va dura mai mu-t 
de 25 de zile Toată atenția, 
deci, la folosirea Cu rhibriTin- 
tâ a mijloacelor de transport 
și mai ales a autocamioanelor, 
mijloace rapide și de mare ca
pacitate. Ar fi bine ca autoba
zele I-R.T.A. să se ocupe and 
acesta mai bine de asigurarea 
asistenței tehnice a mașinilor 
pentru a se reduce la minimum 
staționările din cauza defecți
unilor tehnice.

Ii retinei Pl»4c>n

asigurăm cea mal bună

TUȘNAD. Pentru aremenea priveliște merită să urc! Sllnca Șoimilor chiar cu familia In circa.

L DOBRE
directorul Întreprinderii 

regionale de transporturi 
auto — Iași:

Anul acesta, pentru perioa
da recoltării culturilor de 
toamnă unitățile agricole 00-

C. SLAVIC 
corespondentul 

.Scinteii tineretului* 
pentru regiunea Iași 

(Coorirngra în peg. a Ul-a)

Au fost terminate
arăturile
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Tabăra studențească de la Costinești, văzuta din avion.
Foto: EMIL COJOCARU

Soluții tehnice noi
TIMIȘOARA (de la corespondentul 

nostru). — Constructorii de mașini 
hidroenergetice de la U.C.M. Reșița 
au adoptat la construcția turbinelor 
de 11,5 MW o serie de soluții tehnice 
și tehnologice noi care au permis îm
bunătățirea calității constructive și

funcționale ale acestor hidroagregate, 
au dus la reducerea consumului de 
metal și de manoperă. în urma 
adoptării acestor soluții, constructorii 
de mașini au reușit să realizeze și să 
livreze cu 30 zile înainte de termen 
o turbină de 11,5 MW destinată hidro
centralei de pe Bistrița-avaL

unoașteți, desigur atmosfera 
specifică acestui gen de bi
rou. In ciuda avizului care 
limitează accesul la anumite 
ore, ușa purtînd chiar acel 
aviz se deschide în perma
nență, lăsînd să intre mereu

alți solicitatori de informații, de adeve
rințe, de diverse acte. „Bună ziua, sînt 
tatăl lui cutare, aș vrea să știu cum a 
terminat băiatul meu anul II“. „Vă rog, 
pentru examentul de admitere, certifica
tul de 8 clase trebuie adus în original 
sau în copie ?“, „Mă mai țineți minte, to
varășe secretar ? Eu sînt X, iY, absolvent 
în anul... lucrez la întreprinderea... am 
venit să-mi iau diploma**; etc. întrebă
rile și răspunsurile, țăcănitul mașinilor 
de scris, fîșîitul paginilor din dosarele 
masive răsfoite neîncetat, pocnetul surd 
al ștampilărilor, toate la un loc alcă
tuiesc fundalul sonor de neconfundat al 
secretariatului școlii. Să deschidem și noi 
acea ușă, după o ciocănitură discretă, de 
altfel de nimeni auzită.

Școala profesională a Uzinelor meca
nice Timișoara, este în același timp cea 
mai veche și cea mai nouă din orașul 
de pe Bega. Cea mai veche, pentru că 
ea este depozitara arhivelor unor școli 
de meserii care au funcționat încă în 
ultimul deceniu al «ecolulul trecut; cea

mal nouă, pentru că abia de un an a 
început să pregătească în exclusivitate 
cadre de muncitori calificați pentru uzi
nele mecanice, toate celelalte numeroase 
secții — de la croitorie la radiofonie, și 
de ’a instalații sanitare pînă la panto- 
fărie — fiind

De aici, din 
să cucerească

actualmente în lichidare, 
această școală, au pornit 
viața multe promoții de

la secretariatul

ților: în fabricile timișorene de bunuri 
de larg consum, în Combinatul siderurgic 
Reșița, la vagoanele și strungurile fabri
cate la • Arad,, în uzinele de construcții 
metalice din Bocșa, în S.M.T.-urile din 
Jimbolia, Curtici, Remetea, în atelierele 
navale Orșova, în .întreprinderile indus
triei locale din Caransebeș, Sînnicolau 
Mare, Lipova... Dar plecînd tot de aici,

școlii • Ce înseamnă „a-și• Prolog
vedea de treabă" • E bine să-fi baji capul • Anton Urdeș 

sau dreapta încăpățînare • Mișcare in sus

tineri stăpîni pe o profesiune utilă; șl 
nu puțini au avut elanul și disciplina 
muncii necesare unui urcuș mai lung.

— Dintre bobocii mei — își amintește, 
cu un termen afectuos tovarășul Dobre 
Trandafir, de 14 ani directorul școlii — 
vreo 70 au ajuns ingineri. Unii sînt chiar 
profesori aici, la noi, și pregătesc promo
țiile care se succed pe aceste bănci.

Dosarele școlii strigă tainic un apel la 
care — pentru cine are urechi să audă 
— răspund „prezent" glasuri tinere din 
toate direcțiile rozei vînturilor. Banatul a 
primit, bineînțeles, majoritatea absolven-

din școala bănățeană, sîmburi răzleți ro
desc departe ; din promoția 1958, de pil
dă, iată strungari calificați cu vechime 
de 6 ani în producție la I.M.U. Medgidia, 
iată forjori la Fabrica de țevi Roman și 
iată lăcătuși la „Independența** Sibiu, 
tinichigii la I.C.I.A. Suceava-Burdujeni 
ori în Oltenia, la Direcția Regională Dru
muri și Poduri. Au împînzit țara, sute 
de cadre tinere în fiecare an, hotărîte 
să producă, chemate să producă știind 
cum să producă.

Lumea se vîntură prin încăperea plină 
de scripte. Se cer date despre cei 256

de absolvenți din anul 1963—1964. Se cer 
informații despre cei din promoții mai 
vechi. Se cer...

— Nu te grăbi băiete, ăsta e un act 
care merită o fotografie mai bună decît 
una făcută „la minut**.

Secretarul școlii e angajat într-o dis
cuție cu un absolvent de anul trecut. 
Ion Spineanu, un strungar din Topleț, 
a venit să-și ridice diploma.

— Păi îmi trebuie urgent, zice tînărul. 
Dă-o încolo de poză, mi-o face careva 
azi pînă în prînz. Cum o fi. •

— Ba nu-i așa, rezistă celălalt. Diplo
ma o ai pe toată viața, e un document 
serios. Ce, vrei să te privească din ea 
o figură în care nici să nu te recunoști ? 
Nu se poate. Cum ai lăsat să treacă un 
an, mai ai răbdare două zile și fă-ți o 
fotografie ca lumea. La ce-ți trebuie ? 
se mai interesează el.

— Diploma ? La încadrare. $1, adaugă 
nestînjenit băiatul — mai pe urmă îmi 
trebuie pentru seral...

— Ei, vezi...
L-o fi^convins ? Nu ? Sfîrșitul discuției 

n-a încăput în rama timpului de care 
dispunem. Trebuia să facem cunoștință 
cu cîțiva absolvenți ai școlii. Din simple

STEFAN IUREȘ
(Continuare în pag. a Ill-a)



CALEIDOSCOP INTERVIUL NOSTRU
cu maestru! emerit at artei

560 de animale din ferma gosp odăriei colective Ar dusa t, raionul Somcuta, se vor hrăni Ia 
iarnă cu furaje însilozate, cu nutrețuri concentrate și cu asemenea „delicii". Doua hectare 
cu dovleci, ca cel pe care cu greu, dar cu vădită bucurie, îl poartă pe umeri tînărul co

lectivist din fotografie. Foto : VAS1LE PĂCURAR

Conductă 
de gaze 

pe fundul 
mării

In Marea Caspici. lingă 
insula „Jiloi", re instalează . 
prima conductă de gaze 
din Uniunea Sovietică al 
cărei traseu sa află pe fun- I 
dul mării. Pe mal se sudea- j 
ză tronsoane lungi de cite 
un kilometru sau chiar de ' 
doi kilometri care sînt I 
transportate apoi pe traseu I 
cu ajutorul unor remorche
re si a numeroase pontoa- I 
ne speciale. Aici un capăt I 
a! tronsonului este sudat I 
de capătul conductei deja I 
instalate, după care, prin 
îndepărtarea pontoanetor. | 
artera de otel coboară pe ! 
fundul mării.

Nu peste multă vreme 
din regiunea insulei irJ*- I 
loi“. unde au $i fost forate I 
«apte sonde marine, gazele I 
— piuă la un milion de j 
metri cubi pe zi — vor 
pomi spre mal prin noua I 
conductă submarină.

Muzeul
omului

Unic în felul său, Muzeul 
omului de pe colinele 
Chaillot din Paris reprezin
tă un centru cultural unde 
sînt păstrate și expuse nu
meroase colecții antropolo
gice, preistorice și etno
grafice. El este și un pre
țios centru de cercetări 
științifice și de învățămînt.

Sălile muzeului ocupă o 
suprafață de 6 500 metri 
pătrați și conțin peste 
60 000 de obiecte expuse în 
450 de vitrine. în depozi
tele muzeului se mai află 
circa 400 000 de piese etno
grafice, 300 000 de rămășițe 
preistorice, 150 000 de piese 
de antropologie fizică, 
boratoarele, fototeca și 
blioteca constituie 
de documentare, 
importanță.

Colecțiile aflate 
feră posibilitatea unei 
structive călătorii în timp și 
în spațiu, din preistorie și 
pină în zilele noastre, prin 
toate continentele.

La- 
bi- 

mijloace 
de mare

aici o- 
in-

„întoarcerea

celor 7

magnifici"

Regizorul american John 
Sturgess a cărei realizare 
„Cei șapte magnifici" rulea
ză în prezent și pe ecrane
le noastre, intenționează să 
turneze o continuare a aces
tui film „întoarcerea celor 
șapte magnifici". Rolul prin
cipal va fi interpretat tot 
de actorul Yul Brynner.

Acesta din urmă va mai 
apare alături de un alt cu
noscut actor 
Ion Brando 
„Morituri" 
moiții") —
Wicki (R.F.G.). Filmul înfă
țișează un episod din ulti
mul război mondial.

american, Mar- 
și în filmul 
(„Cei sortiți 
regia Bernard

/i/m BASABAB despre

• Pregătiri pentru
Festivalul „Enescu"

• Festivitățile muzicale
de la Salzburg

Chirurgie fără... bisturiu

■
 III n ultimul timp, 

oamenii de știin
ță încearcă în
locuirea bisturiu- 

I lui în unele cazuri 
111 prin instrumente 

mult mai perfec
ționate. Operații din cele mai 
dificile se pot face fără „ma
nopera" chirurgului (cuvîntul 
grec chirurgie înseamnă „lu
cru de mină") și chiar fără... 

bisturiu.
Primul înlocuitor al bistu- 

riului la care s-au gîndit oa
menii de știință au fost un
dele ultrasonore. Puterea lor 
a fost încercată mai întîi pe 
animale la care s-a reușit di
zolvarea calculilor din vezica 
biliară, fără deschiderea aces
teia. Tot astfel au putut fi 
„fărîmițate" pietrele de la ri
nichi.

Ulterior, cîțiva cercetători 
americani și englezi au rea
lizat simultan un „bistu
riu ultrasonic", de fapt un 
emițător care produce un fas
cicol de ultrasunete atin- 
gind frecvența de 10 mili
arde de vibrații pe secundă, 
cu care s-a reușit să se acțio
neze §i asupra altor țesuturi. 
Bisturiul ultrasonic are o 
„țintă" atît de precisă încît 
poate distruge chiar o singură 
bacterie izolată într-o pică
tură de plasmă sanguină.

După o serie de experiențe 
pe animale de laborator, me
toda a fost recent aplicată în 
S.U.A. în clinică. S-au putut

astfel distruge leziuni foarte 
limitate din creier, tumori ce
rebrale de mici dimensiuni și 
s-au făcut primele intervenții 
chirurgicale ultrasonice nedu- 
reroase pe ochi, urechi și mă
duva spinării.

O altă metodă intrată de 
acum in practică este bazată 
pe electrocoagulare și foto- 
coagulare.

Electrocoagularea este in 
mod special destinată să re
zolve operațiile ce necesită e- 
vitarea traumatismului chi

iectat pe locul lezat. Indica
țiile cele mai bune ale foto- 
coagulării sînt bolile de ochi. 
Cu ajutorul acestei metode au 
putut fi tratate tumori malig
ne, angioame, rupturi reti
niene și multe oițe afecțiuni 
oculare. Astfel de operații se 
fac în prezent și la noi în țară 
la Spitalul clinic de ochi nr. 
22 din Capitală care este în
zestrat cu un aparat de foto
coagulare.

O inovație de mari perspec
tive este utilizarea în anumite

De la chirurgia ultrasonică la chirurgia 
atomică • Operații pe creier furi 

bisturiu

rurgical. Ea înlătură totodată 
riscul de a dăuna — dată fiind 
extrema micime a părții ce 
trebuie distrusă — in zone 
imediat învecinate, părți des
tul de delicate ale țesutului 
nervos cerebral. Metoda a fost 
aplicată cu rezultate foarte 
bune în „Boala lui Parkinson" 
și constă în introducerea unui 
electrod minuscul în zona ce
rebrală bolnavă.

Un au bisturiu modern este 
aparatul de fotocoagulare care 
folosește pentru operații un 
bec de xenon ce reproduce d« 
două ori intensitatea luminii 
solare. Prin acest aparat, un 
fascicol de lumină este pro

PICTORII
FABRICII

intervenții chirurgicale a ra
diației corpusculare compusa 
din protoni. Această tehnica 
permite performanțe uluitoa
re in chirurgia creierului prin 
aceea că se pot efectua inter
venții foarte precise fără des
chiderea craniului sau incizia 
pielei.

Recent au fost comunicate 
de doi neurochirurgi din Box
ton (S.U.A.), dr. Raymond 
Kjellberg și William Preston, 
rezultatele primelor 26 inter
venții chirurgicale care cu fo
losit ru&cț&e protomce pro
duse de un cicloîron biome
dical. Din cele 36 operații, 2> 
au fost pe glanda hipofiză, & 
tumori cerebrale și 2 maladii 
Parkinson

Concomitent, un neurochi 
rurg suedez a utilizat aceeași 
tehnică la Upsala pentru ,.o- 
oerarea* bolnavilor atinși de 
diverse boli neuro-psihice.

Folosirea protonilor a de
pășit deci stadiul experimen
tal, deschizînd o nouă eră in 
medicină — chirurgia atomică

în sfîrșit, un alt instrument 
chirurgical ingenios cu largi 
aplicații, a fost descris de cu- 
rind in revista „Science et 
vie". Prof. E. N. Frei și dr. 
M. N. Neufeld, utilizează cct 
magnetice de cițiva milimetri 
care se pot deplasa singure în 
interiorul corpului, fund diri
jate cu ajutorul unui c rr,p 
magnetic care este modificat 
în funcție de schimbarea di
recției. Urmărirea traiectului 
acelor sc face print-un ecran 
Roentgen, iar controlul ctmpu- 
lui magnetic se face printT-un 
ordinator electronic. Prin a- 
ceastă metodă, nu mai rămine 
nici un punct din organism 
care să nu fie accesibil chi
rurgilor. După nevoie, „bistu
riul magnetic" poate mciza 
mușchii, iărgi vasele de singe 
sau depune substanțe medica
mentoase în anumite zone 
„inaccesibile".

Viteza de deplasare a in
strumentului prin vasele san
guine atinge 40 cm pe secun
dă. El poate fi oprit dup^ 
voință și lăsat într-un anumit 
loc oricît timp e necesar.

Deocamdată bisturiul mag
netic a fost, experimentat pe 
dini, cu depitn nan. Cer e- 
tirde au demonstrat efieac.ro
tea noii tehnici chirurgicale și 
pe „modele" de artere umane 
din material plastic.

Prin extinderea acestei me
tode se vor putea explora 
multe „pete albe" ale organis
mului uman, în special in re
giunea creierului, inimii și 
vaselor.

Dr. I. IRIMESCU

In rezervația de zimbri de la Hațeg
Foto : AGERPRES

Doi colecționari
em

Tablouri din timbre
v migăloasă de

peste » de am actorul Liviu Doc
tor de U Teatrul Național din 

e ajuns datorită pasiunii și 
pcvcețeru in îmbinarea culorilor 
sa a jorselor ia rezultate remarca-

zat un ulcior muscelean și un altul 
din Banat ; o opincă sculptată în 
lemn alături de un toiag de dru
meți© sau o lingură. O mulțime de 
statuiete de ceramică și figurine 
din porțelan, completează acest 
miniatural muzeu etnografic întoc
mit timp de 4 decenii de un pasio
nat al artei populare.

pi ■
VALENTIN HOSZU

La cîteva ore de 
vionului din Viena, 
neait și observatorii romîni 
marile festivități muzicale de la 
Salzburg, Mircea Basarab se gă
sea de acum în fața pupitrului di
rijoral al Filarmonicii bucureștenc 
pregătind una din manifestările 
Festivalului la care orchestra, ce 
poartă numele sărbătoritului, își 
va aduce aportul.

Intr-o mică pauză, discuția cu 
dirijorul, recent distins cu înaltul 
titlu de maestru emerit al artei, 
pornește dc la cîteva impresii de 
la una din cele mai mari întru
niri muzicale internaționale — 
Festivalul ăe la Salzburg.

— Am petrecut în marea capi
tală mozartiană 10 zile care au 
constituit o „cură muzicală" de 
prim rang. Anul acesta Salzburgul 
a întrunit formații de prestigiu 
artistic precum și o serie de mari 
personalități ale vieții muzicale 
internaționale. Programele sînt de
dicate în majoritatea lor creației 
lui Mozart și a lui Richard Strauss 
(al cărui centenar. este aniversat 
în anul acesta).

— Amintiți și cititorilor noștri 
cîteva dintre spectacole.

— Înainte de toate mari capo
dopere straussiene — „Electra" 
(cu Marta Modi, Astrid Varnay, 
Hildegard Hillebrecht), „Cavalerul 
rozelor" (cu Elisabeth Schwartz- 
kopf și Otto Edelmann), Ariadna 
(cu Crista Ludwig) 0 serie de opere 
mozartiene („Nunta lui Figaro" 
„Flautul fermecat") cu participa
rea unor mari cîntăreți printre 
care și Fischer Dieskau.

— Ați participat și la concertele 
Trioului București ?

— Desigur. In marele oraș mo- 
zartian, Valentin Gheorghiu, Ște
fan Gheorghiu și Radu Aldulescu 
au susținut la Mozarteum un re
cital de înaltă clasă, cu un program 
cuprinzînd lucrări de Mozart,

la sosirea a- 
cu care ve

la

so creeze fob/oun de o 
Ltse/e. Alături de repro- 
iupâ Nicolae G rigor eseu 

„Cai cu boi”), 
aține și marine, de 
in care predomina 

cu un colorit viu, un loc 
în creația sa îl ocupă 

din viața de teatru. Sint 
in 
de 
u- 
de

De cîteva luni, holul Fabricii 
de tricotaje „8 Martie1' din 
Piatra Neamț a devenit sală de 
expoziție unde tinerii artiști 
plastici ai fabricii sînt pre- 
zenți fie cu tablouri în ulei, 
schițe în cărbune, creion sau 
acuarelă, fie cu basoreliefuri, 
busturi sau studii în ghips și 
piatră. Deschisă cu mai mult 
timp în urmă, expoziția a de
venit permanentă, îmbogățin- 
du-se cu noi lucrări care ies 
din „șantierul de creație" al 
acestor artiști amatori.

Interesul față de această 
manifestare a artiștilor pla
stici amatori este deosebit în 
rîndul muncitorilor de aici — 
vizitatori permanenți ai expo
ziției. înființat în octombrie ci
nul trecut, cercul cunoaște o 
activitate permanentă concre
tizată și prin cele trei expozi
ții deschise în cele 10 luni: 
două la Fabrica „Reconstruc
ția" și una în sălile muzeului 
din localitate. Portretele, in 
majoritate ale muncitorilor 
fruntași sînt, după cum ne 
mărturisește unul din membrii 
cercului, un omagiu adus ce
lor mai vrednici lucrători. 
Muncitoarele Elena Grecu, 
Eleonora Koop sau contro
loarele de calitate Maria 
Popescu sînt cîteva nu

me de fruntașe ale căror por
trete pot fi întîlnite la acest 
al doilea „panou" de onoare. 
Multe din lucrări sînt consa
crate peisajului industrial. 
Tablourile reflectă noile tran
sformări săvîrșite în cei 20 de 
ani de la eliberare în orașul 
Piatra Neamț, aspecte din fa
brica în care lucrează acești 
harnici artiști amatori. Expozi
ția certifică un îmbucurător 
progres în arta de a mînui pe
nelul sau a modela ghipsul. Se 
studiază lucrările pictorilor 
romîni și universali, se vi
zitează expoziții după care 
au loc discuții, se primesc în
drumări de la metodiști com- 
petenți. Zilele acestea s-a des
chis aici o nouă expoziție. 
Un colectiv de tineri pasionați 
ai frumosului care oferă to
varășilor lor momente plăcute, 
un colectiv de tineri exigenți 
cu ei înșiși, modești, preocupați 
de însușirea meșteșugului pe 
care l-au îndrăgit și căruia îi 
dăruiesc multe ore din 
timpul lor liber — iată cartea 
de vizită a tinerilor artiști 
plastici amatori de la Fabrica 
de tricotaje „8 Martie" din 
Piatra Neamț.

N. ADAM Din timbre, dar și cu migală, se pot alcătui tablouri

isră îmi 
auceii 
(„Cap de fetiță' 
de peisaje carp, 
naturi statice 
florile 
deosebit 
scenele 
surprinse momente din piesele 
care a jucat artistul, deosebit 
interesante fiind și crochiurile 
mbristice la adresa colegilor 
scenă.

Pentru a face cunoscută opera 
acestui artist amator, conducerea 
Palatului de cultură din Cluj a ho- 
tărît deschiderea în cursul lunii 
septembrie a unei expoziții retros
pective de tablouri din timbre.

Un pasionat

al artei populare

Oricine trece pe str. Artelor din 
Cluj nu poate să nu se oprească 
în fața casei actorului Ion Fărăia- 
nu de la Teatrul Național. Con
struită în stil popular, clădi
rea atrage atenția atît prin ele
mentul arhitectonic inedit, cit și 
datorită obiectelor de artă popu
lară care împodobesc fațada și 
micul pridvor. Chiar și grădinița 
din fața casei, împărțită în ron
duri geometrice prin minuscule zi
duri de piatră, ceramică și corpuri 
de sticlă colorată, dovedește pre
țuirea și cunoașterea artei popu
lare.

în curtea colecționarului, o pri
mă luare de contact cu pasiunea 
acestuia pentru arta populară o 
faci chiar pe prispa, străjuită de 
mari oale de lut lucrate în atelie
rele anonime din Hațeg, Maramu
reș sau Dobrogea. Intri în prima 
cameră și nu știi unde și la ce 
să te uiți mai întîi. Din tavan pină 
la podea pereții „gem" sub po
vara blidelor, a policioarelor cu 
străchini și ulcele. Intre două 
vechi icoane, pe sticlă este așe-

Sâplâmlna viitoare

Schubert și Valentin Gheorghiu. 
Un public entuziast, în rîndul că
ruia se găseau mari reprezentanți 
ai artei europene, a făcut o primire 
plină de căldură artiștilor romîni.

Trecînd în revistă cîteva dintre 
evenimentele Festivalului la care 
am avut bucuria să particip, tre
buie să amintesc concertele sim
fonice, cu totul remarcabile prin 
ținuta lor artistică, prin măiestria 
excepțională a instrumentiștilor 
pe care le-nu prezentat în cadrul 
Festivalului Filarmonicile din 
Viena și Berlinul occidental.

Conducerea multora dintre con
certele simfonice și spectacolele de 
operă la care am participat (prin
tre altele un minunat „Festival 
Strauss" cuprinzînd „O viață de 
erou", „Concertul pentru oboi", „4. 
lieduri pentru soprană") au fost 
dirijate de un mare maestru al ba
ghetei — Herbert von Karajan, pe 
care așteptăm să-l ascultăm în ca
drul Festivalului bucureștean în 
fruntea Filarmonicii vieneze.

— Cu un program de interes ?
— Cuprinzînd, în primul con

cert, Simfonia nr. 40 de Mozart, 
„Don Juan" de Strauss, și „Simfo
nia 1“ de Brahms, iar în al doi 
lea concert Serenada în Sol ma
jor de Mozart, „Neterminata" lui 
Schubert și Simfonia V-a de Be
ethoven'.

— Ce repetați în prezent ?
— Cîteva dintre piesele pe care 

le voi dirija în cadrul concertelor 
Festivalului : Simfonia 1 a lui 
Enescu, Triplul concert de Paul 
Constantinescu, oratoriul lui Ho
negger „Ioana pe rug", Divertis
mentul lui Capoianu, Rapsodia ne 
o temă de Paganini, iar cu cîțiva 
dintre studenții clasei de orchestră 
de la Conservator pregătesc „Dix- 
tuoruî" lui Enescu.'

Filarmonica, 
muzicale care 
Festival repetă 
febrilitate.

Ne pregătim cu tofii să cinstim 
prin concerte de înaltă ținută ar
tistică, pe care le vom susține la 
București în fața unor distinși re
prezentanți ai muzicii contempo
rane, memoria marelui creator pe 
care Romînia l-a dăruit omenirii.

celelalte formații 
vor participa la 
în aceste zile cu

pc ecrane
„Brațul

In anul acesta, la 
Festivalul internațional 
al Ulmului comic și 
umoristic de la Bordi- 
ghera, au fost premiați 
pentru cea mai bună 
interpretare actorii — 
Peter Sellers, Lionel 
Jeffries și Bernard 
Cribbihs — protago
niștii Ulmului „Brațul 
nedrept al legii" pro
dus de studiourile en
gleze.

Scenariul filmului a 
fost scris <fe John 
Warren și Lew Heath, 
iar regia aparține lut 
Clifi Owen.

nedrept al legii"

Moral 63
Rolf Thiele semnea

ză scenariul și regia 
filmului „Moral 63" 
produs de studiourile 
din R.F.G.

In rolul principal 
actrița Nadja Tiller 
care a fost interpreta 
principală și in alte 
filme ale lui Thiele ca 
„El Hakim" și „Rose
marie”.

IOSIF SAVA

-•----

Metode de accelerare
plantelor

La stațiunea de
Wellesbourne (Anglia) sînt în curs 
experiențe în vederea accelerării 
creșterii legumelor.

După semănarea semințelor, dea. 
supra pămîntului se pulverizează 
un strat negru subțire, format din 
produse petroliere și apă.

Apărat de această „cuvertură" 
neagră, pămîntul își păstrează mai 
bine căldura și umiditatea necesară 
creșterii legumelor.

Experiențele au dat rezultate re
marcabile la morcovi și ceapă. în 
comparație cu semănăturile după 
metodele obișnuite procentul de 
semințe care au încolțit la termen 
s-a dublat la morcovi și s-a triplat 
la ceapă. S-a accelerat, de aseme
nea, și creșterea ridichilor.

cercetări de Ia

Anticipații și realizări științifice

Cyrano de Bergerac 
și... aparatul de radio

■
li u vom vorbi aici despre eroul cu nas vulturesc

— îndrăzneț în fapte și nefericit în dragoste — 
imortalizat în teatru de Edmond Rostand. 
Ne vom referi doar la unul dintre acele aspecte 
— poate mai puțin cunoscut — care caracteri- 

II zează activitatea lui Cyrano de Bergerac în anii 
cînd, grav rănit în urma unor asedii, abando

nează meseria armelor. Este perioada în care îl cunoaște pe 
Gassendi și pe poetul-aventurier Tristan l’Hermite, cînd îl 
studiază cu pasiune pe Democrit și Descartes, își însușește 
elementele unei vaste culturi și începe să-și scrie ale sale 
„Călătorii". Tocmai aceste călătorii în „altă lume" relevă 
cititorilor — la peste trei secole de la publicarea lor — o se
rie de probleme care, judecate prin prisma cunoștințelor 
timpului apar, cel puțin, de neînțeles.

Extraordinarele călătorii ale lui Cyrano pot fi înțelese 
mai bine numai legîndu-le de procesul de considerabilă lăr

gire a orizontului uman propriu Renașterii. Sensul lor este 
multilateral și depășește cu mult cadrul în care acțiunea lor se 
desfășoară — cadru mai mult fantastic decît științific. Insă, 
dacă izvorul acestor laturi ale lucrăilor sale — despre care 
se poate afirma că au contribuit la punerea bazelor unui gen 
literar care va fi denumit mai tîrziu științifico-fant ostie — 
poate fi cu ușurință găsit în societatea timpului său, nu ace
lași lucru se poate spune în legătură cu anticipațiile științi
fice pe care le cuprind.

Incercînd să trecem în revistă cîteva din ideile cuprinse 
în „Călătoriile în lună" și „Călătoriile în Soare" și pe care 
știința nu a făcut decît să le confirme cîteva secole mai 
tîrziu, trebuie să relevăm faptul că — prin conținutul lor — 
curiozitățile tehnico-științifice cu care facem cunoștință în 
opera lui Cyrano depășesc considerabil nivelul timpului lor.

Vehiculul cosmic descris de Cyrano este acționat — după 
amănuntele cu care facem cunoștință în „Călătorie în lună" 
— pare-se de aceeași forță propulsivă care mișcă rachetele 
din vremurile noastre în spațiile interplanetare... „de îndată 
ce flacăra înghițea un rînd de rachete, care erau dispuse 
șase cîte șase, prin intermediul unei amorse care mărginea 
fiecare jumătate de duzină, un alt etaj lua foc, apoi un 
altul".

Abstracție făcînd de vocabularul tehnico-științific precar 
de care dispunea, Cyrano ne pune aici în față o rachetă 
compusă din trei etaje. Din cele ce urmează aflăm că, după 
epuizarea combustibilului, „mașina de zbor" cuprinzînd pe 
„astronaut" și-a continuat drumul spre palidul astru al nop
ților, în timp ce recheta-purtătoare recădea spre pămînt. 
Mai mult decît atît: la hotarele gravitației terestre, Cyrano 
ne oferă o descriere a senzației provocate de starea de im
ponderabilitate, redată cu atîtea detalii de către cosmonauți.

Mai departe facem cunoștință cu două daruri ciudate pe 
care neobositul explorator al aștrilor le primește din partea

unui „băștinaș" — mesager al unei înalte civilizații. Reco
mandate — inițial — drept cărți de un fel deosebit, darurile 
se dovedesc a fi niște mașini complicate și surprinzătoare.

Urmează — cu ajutorul acelorași termeni naivi care ar 
putea provoca zîmbetul nostru astăzi — descrierea mașinii : 
„La deschiderea cutiei, găsi înăuntru ceva metalic aproape 
asemănător orologiilor noastre, plin cu nu știu ce mici re
sorturi și mașini imperceptibile. Este, într-adevăr, o carte, 
dar este o carte miraculoasă care nu are nici file, nici carac
tere ; în fine, este o carte unde, pentru a învăța, ochii sînt 
inutili...". Iar în continuare este „explicat" modul de mane
vrare a aparatului, în legătură cu care este subliniată în
semnătatea unui ac-indicator a cărui deplasare (pe un ca
dran?!) ar provoca apariția „ca din gura unui om sau a unui 
instrument muzical a tuturor sunetelor distincte și diferite..."

Descrierea sugerează un aparat de radio — invenție care 
a uimit omenirea chiar și la începutul secolului nostru, la 
trei sute de ani după ce a anticipat-o Cyrano. Sau — cel 
puțin — un fonograf, aparat care a stîrnit — la vremea lui 
— nu mai puțină vîlvă.

După călătoria în lună, urmează incursiunea în „Statele și 
imperiile soarelui", de data aceasta cu ajutorul unui aparat 
de zbor al cărui corespondent în zilele nostre este inexistent. 
Nu vom insista aici asupra eternelor lupte dintre „animalul 
de foc" și „animalul de gheață". Vom aminti doar faptul că 
Cyrano de Bergerac descrie aici un obiect atît de comun 
pentru civilizația noastră, care a fost însă inventat de abia 
în anul 1879 de către Thomas Alva Edison. Este vorba des
pre... becul electric 1

Aceste „lămpi arzătoare" — astfel sînt denumite de către 
Cyrano obișnuitele noastre becuri — sau „lămpi eterne", 
sînt descrise ca funcționînd fără combustibil, lumina e- 
misă „arzînd" sub ocrotirea unor membrane transparente.

Cit privește izvorul acestei lumini, Cyrano precizează că ar 
avea aceeași origină ca și fulgerul...

Este interesant de amintit faptul că asemenea lămpi mai 
sînt pomenite într-o carte din timpul lui Cyrano în care se 
povestește că atunci cînd s-a descoperit monumentul lui 
C. Rosenkreutz s-ar fi găsit niște... lămpi eterne.

De altfel însuși Cyrano amintește acest fapt. Insă el duce 
mai departe descrierea misterioaselor făclii mortuare. El a- 
rată că spargerea „membranelor" învăluind tainicele lumini 
(învelișul de stică al becului ?!) aduce după sine misterioasa 
lor dispariție.

De unde putea cunoaște Cyrano asemenea amănunte ?
El însuși încearcă să dea o explicație în acest sens.
Iată ce ne dezvăluie textul: „Cei vechi din lumea noastră 

știau bine să facă aceste lămpi..." $i, tot Cyrano, încearcă să 
ne convingă despre faptul că asemenea cunoștințe înaintate, 
incompatibile cu nivelul dezvoltării științei și tehnicii din 
vremea sa ar proveni din legăturile pământenilor cu 
extratereștrii, cu locuitorii altor lumi, care — după părerea 
sa — nu ar fi încetat nici o dată să-și facă apariția pe plane
ta noastră, in tot lungul istoriei ei,

...Este greu de înțeles felul în care Cyrano de Bergerac a 
reușit să anticipeze realizări care au văzut lumina zilei la 
două și trei secole după aceea. Ar fi naiv, poate, să ne în
chipuim că sursa lor o reprezintă contactul cu ființe venite 
de pe alte planete care ar fi împărtășit pământenilor din cu
ceririle unei civilizații extra-terestre. Nu ne rămine decît 
să ne imaginăm că operele lui Cyrano de Bergerac izvorăsc 
din acea fantezie care a înaripat din totdeuna visurile celor 
îndrăzneți și care, alături de rațiune — bazată pe nivelul 
atins al cunoștințelor timpului — întovărășește mereu pro
gresul științei.

Dr. AD. I. SERGHIE
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Miine se deschide al VIII-lea Congres

International de Știința Solului

EV REMARCABIL
EVENIMENT ȘTIINȚIFIC

între 31 august și 9 septembrie 
va avea loc în Capitala țării noas
tre un remarcabil eveniment 
științific — cel de-al VIII-lea 
Congres Internațional de Știința 
Solului.

In legătură cu apropiatul con
gres ne-am adresat tov. prof. univ. 
David Davidescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mîne.

— Asociația Internaționala a 
Științei Solului — ne-a declarat 
prof. D. Davidescu — ființează 
din 1924. Unul din inițiatorii pri
mei conferințe de acest fel a fost 
eminentul om de știință romîn 
prof. Gh. Munteanu-Murgoci. Ală
turi de el, printre membrii fonda
tori se numără și acad. prof. Gh. 
Ionescu Sișești, prof. Emil Proto- 
popescu-Pache, prof. T. Saidel și 
prof. P. Enculescu.

— V-am ruga să ne conturați 
cîteva dintre problemele ve care 
le va dezbate această întrunire 
științifică internațională.

— Ținînd seama de faptul că 
numărul membrilor asociației de 
Știință a Solului se ridică în pre
zent la peste 4400, iar domeniile 
de cercetare sînt foarte variate, 
în cadrul asociației ființează 7 
comisii. Comunicările vor fi făcute 
în cadrul acestor comisii. Atrag 
atenția comunicările din cadrul 
comisiei de biologie a solului — 
în număr de 70 — care sinteti
zează rezultatele cercetărilor pri
vind micro și macro organismele 
pe diferite tipuri de sol, cele din 
cadrul comisiei fertilității solului 
și nutriției plantelor unde se vor 
comunica cele mai recente rezul
tate obținute în cercetarea știin
țifică privind metodele chimice și 
biochimice de determinare a ele
mentelor nutritive din sol, cele 
din cadrul comisiei de chimie a 
solului privitoare la chimia gene
zei solului, chimia humusului 
precum și alte comunicări privind 
tehnologia solului, fizica solului, 
microbiologia și mineralogia so
lului.

— Care va fi contribuția oame
nilor de știință 
congres ?

— Cercetătorii 
pregătit intens 
congresului și vor fi prezenți cu 
60 de comunicări. In linii mari,

specialiștii noștri vor face comu
nicări privind clasificarea solurilor 
din țara noastră, eroziunea solu
lui și combaterea ei, rezultate pri
vind cercetările întreprinse în bio
logia solului, chimia solului, ferti
litatea și nutriția plantelor.

Congresul al VIII-lea va prilejui 
un util și larg schimb de expe
riență în toate domeniile științei 
solului, fiind în același timp un 
bine venit contact între cei 1 zoo

Ne vorbește

umv.
DAVID DAVIDESCU

mcmhni corespondent
al Academiei n. P. R.

romîni la acest

romîni s-au 
pentru lucrările

de participant străini din 76 de 
țări și 400 specialiști romîni.

Congresul a trezit interesul unor 
înalte foruri cum ar fi 
U.N.E.S.C.O.. F.A.O., Agenția in
ternațională pentru energie atomi
că și alte organizații internațio
nale care și-au trimis reprezen
tanți la lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres Internațional de 
Știință a Solului. Notăm prezența 
unor renumiți savanți ca prof.
L. D. Baver (S.U.A.), M. Bireki 
(Polonia), E. N. Mishustin 
(U.R.S.S.). Y. Ishizuka (Japonia), 
G. A. Fleming (Irlanda), prof. 
N. C. Bradv (S.U.A.), prof. W. 
Fleig (R.F.G.), I. Szabolcs (R P.U.),
M. M. Kononova (U.R.S.S.), St. 
Nicolici (R.S.F. Iugoslavia) ș.a.

Lucrările Congresului prevăd, 
de asemenea, și ședințe de plen 
la care au fost invitați să țină 
referate oameni de știință renu- 
miți- Astfel G. W. Haramsen 
(Danemarca) va prezenta un refe
rat privind „Aspecte ale metabo
lismului azotului în sol’, E. 
Ewald (R.D.G.). despre „Perspecti
vele de dezvoltare ale științei so
lului-, M. M. Russel 
despre „Dinamica apei 
plante' etc

Faptul că cel de-al

(5.UA.) 
în sol și

VlII-h»

A apărut nr. 11964 al
„ANALELOR INSTITUTULUI DE ISTORIE A PARTIDULUI

DE PE LINGĂ C.C. AL P.M.R."

Cu următorul cuprins :
„A XX-a aniversare a eli

berării Romîniei de sub jugul 
fascist". Expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea solemnă a Marii 
Adunări Naționale.

La rubrica „STUDII" revista 
publică : „însemnătatea isto
rică a insurecției armate din 
august 1944“ de Ion Popescu- 
Puțuri; „Rolul conducător al 
P.M.R. în dezvoltarea econo
miei socialiste" de Barbu Za- 
harescu ; „Industrializarea ță
rii — temelia construcției so
cialismului în R.P.R." de Va
sile Rausser ; „Politica P.M.R. 
de dezvoltare continuă și ra
pidă a industriei chimice în 
R.P.R." de Mihail Florescu ; 
„înfăptuirea cu succes a pla
nului elaborat de P.M.R. pen
tru electrificarea țării" de Bu
jor Almășan ; „Alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare — temelia orîndu- 
irii democrat-populare' de 
Gheorghe Matei.

Rubrica „PE LOCURILE 
UNDE S-A DESFĂȘURAT 
INSURECȚIA ARMATĂ DIN 
AUGUST 1944“ cuprinde: 
„Băneasa-Otopeni", de Co
mandor în rezervă Dobre 
Teodor ; „Cotroceni", de Ge
neral maior în rezervă Io
nescu Dan; „Valea Prahovei", 
de General maior în rezervă 
Zotter Toma ; „Brașov', de 
Colonel în rezervă Chiriță 
Atanase ; „Călărași", de Colo
nel în rezervă Damiescu Con-

stantin; „Cernavodă", de Lt. 
col. în rezervă Navasart S. 
Florin ; „Giurgiu", de Cpt. de 
rangul I în rezervă Marinescu 
Vasile ; „Turnu Severin", de 
General maior în rezervă Gaș- 
par loan ;
Colonel în 
Alexandru ;
și Suha', de
vă Teodorescu Nistor.

„Timișoara-, de 
rezervă Galgoți 
„Pe văile Mălin 

Colonel în rezer-

al Ca-

Sîmbătă

Primirea de către 
tovarășul Constantin Tuzu 

a ambasadorului 
R. P. Mongole, 

Togoociin Ghenden

Informații
și de stat a

«* -

In cartierul Babici dia Tg. Mureș

Pe scurt

Lovitura de începere

IO

Internațional al Științei 
re loc în țara noastră — 

ne-a spus în încheiere prof. D. 
Davidescu — a fost determinat în 
primul rind de rezultatele obținute 
în cercetările legate de știința so
lului. ca urmare a preocupării 
manifestate de statul nostru în 
acest domeniu.

Pentru buna desfășurare a lu
crărilor partidpanții la congres 
vor avea la îndemînă rezumatele 
tuturor comunicărilor în cele trei 
limbi ofidale și pe comisii (în to
tal 19 lucrări) o expoziție a solu
rilor din țara noastră cu partici
parea a iz țări stăine, un dicțio
nar cu termeni de spedalitate în 
5 limbi, un ghid cu prezentarea 
științifică a profiJelor solurilor de 
pe traseele unde se vor face 
excursii de studiu. S-a editat, de 
asemenea, o lucrare de sinteză 
privind harta solurilor noastre și 
un număr festiv al revistei „Știin
ța solului' în limbile ofidale ale 
congresului.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Constantin Tuzu, a primit în 
audiență protocolară pe amba
sadorul R. P. Mongole, Togoo
ciin Ghenden.

★
Sîmbătă seara a sosit în Ca

pitală Anak Agung Bagus 
Sutedja, guvernatorul insulei 
Bali (Indonezia) și soția, care 
fac o vizită în țara noastră la 
invitația Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular 
pitalei.

*
a plecat 

S.U.A. prof. dr. Victor 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, șeful 
catedrei de biologie a Institu
tului medico-farmaceutic din 
Cluj, pentru a participa la cel 
de al Xl-lea Congres interna
țional de biologie celulară, care 
va avea loc la Providence, 
(statul Rhode Island) între 31 
august și 5 septembrie.

Preda,

Sîmbâtă. a plecat la Geneva de
legația R. P. Romîne care va par
ticipa la lucrările celei de-a IlI-a 
Conferințe internaționale privind 
utilizarea energiei nucleare în sco
puri pașnice. I

(Agerpres)

ștrandul Tineretului 
Capitali au început ieri întreceri
le Concursului international de 
înot si sărituri al R P. Routine. 
Participă sportivi din R P Bulga
ria, JL S. Cehoslovacă. R. D. Ger
mană. R. P. Polonă, R P. Ungară 
și R. P. Romînă.

Sportivii romîni au cistigat 3 pro
be si au stabilit 5 recorduri republi
cane : Angbel Șoptereanu T3T3.-10 
la 200 m bras ; Ingrid Ungur — 
106-3.10 la 100 m liber. Nicoleta 
Bărbalescu 113“VIO. la 100 m 
fluture. Vladimir Moraru — 4’45“ 
5;10 record de juniori la 400 m li
ber si Ștafeta 4 x 100 m mixt feme: 
— 4’58".

Concursul masculin de sărituri 
de la trambulină a fost cîștigat de 
sportivul romin Pantelimon Decu- 
seară cu 139.39 puncte. La feminin 
primul loc a revenit concurentei 
buloare Konstantina Popova — 
96 29 puncte.

întrecerile 
același bazin, 
ora 16.30.
• Sîmbătă 

în competiția 
bal „Cupa Dunării* 
secundă a R. P. Romîne a învins 
cu scorul de 22—15 (9—8) echina 
B a R. P. Ungare. Cele mai multe 
puncte pentru echipa romînă au 
fost marcate de Gruia (8) și Iacob 
(3). Clasîndu-se pe primul loc în 
grupa respectivă, echipa R. P. 
Romîne va juca astăzi în finală 
cu reprezentativa R. S. Cehoslova
ce care a cîștigat ieri cu 34—10 
(14—2) meciul cu R. P. Bulgaria.
• în cadrul concursului de hal

tere desfășurat sîmbătă în sala Uzi
nelor „Vulcan", semigreul Lazăr 
Baroga, și-a îndeplinit norma olim
pică, ridicînd la totalul celor trei 
stiluri 455 kg — nou record repu
blican.

continuă astăzi, la 
cu începere de la

seara Ia Bvdanesta, 
masculină de hand- 

selecționata

. »-<■ **

Vizitele delegației de partid

cursul dimineții de 
sîmbătă, conducătorul delega
ției de partid și de stat a Re
publicii Populare Chineze, to
varășul Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, și Liu Fan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, 
membru al delegației, au făcut 
o vizită la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate „București".

R. P. Chineze
Oaspeții au fost însoțiți de 

tovarășii Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Ion 
Cîrcei, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

La intrarea în fabrică, oaspe
ții au fost întîmpinați de to
varășul Gheorghe Oprea, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

(Agerpres)

Vizitele delegației de partid
si de stat a5 R. D. Vietnam

Delegația de partid și de stat 
R. D. Vietnam, condusă de 

tovarășul Hoang van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, a 
făcut sîmbătă dimineața o vi- 
vită la Fabrica de mase plastice 
„București".

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Gh. Cioară, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Tr. 
Dudaș, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Aurel Groapă, secretar gene
ral al Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei.

Mihai Lucaci, inginerul șef 
al întreprinderii, a dat mem
brilor delegației explicații la

organizarea producției, rezul
tatele obținute și perspectivele 
de dezvoltare ale acestei între
prinderi bucureștene.

In cursul după-amiezii, tova
rășii Hoang Minh Giam, mi
nistrul culturii al R. D. Viet
nam, secretar general adjunct 
al Partidului Socialist, mem
bru al Prezidiului Frontului 
Patriei, și Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, membri ai delegației, au 
vizitat expoziția istorică „20 
de ani de la eliberarea patriei" 
din sala Dalles.

Aici oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășul N. Gold- 
berger, director adjunct 
Institutului de 
dului.

Vizitele delegației de
și de stat a Republicii

al
istorie a parti-

(Agerpres)

Cuba
Ineepe... E cuvîntul care, săptămîna a- 
ceasta, a circulat cel mai mult și pe 
care iubitorii fotbalului l-au rostit cu 
voluptate, substituindu-l, deseori, chiar 
obișnuitului „bună ziua". începe, du
minică, știi, începe... Frază repetată 
în tramvai sau pe stradă, însoțită tot
deauna de un surîs de satisfacție și 
care trădează patima nedesmințită a

bucureșteanului (de curînd și a oltenilor, după cum 
am văzut că scriu cronicarii) pentru fotbal — jocul 
cel mai iubit, veșnic tînăr, veșnic răsfățat de pu
blic, veșnic dorit.

Ediția 1964/1969 a campionatului republican debu
tează în imediata apropiere a Jocurilor Olimpice și 
primele etape vor constitui tot atîtea criterii de veri
ficare pentru selecționabili — și acest lucru ne face 
să credem că vom asista, chiar de la început, la 
partide de ținută tehnică, disputate furtunos, dar în 
limitele sportivității, cu multe goluri și punctate de 
aplauze (tribunele au fost și rămîn generoase).

Vacanța care ia sfîrșit astăzi (portarii : Mîndru, 
Datcu, Andrei etc., spun amatorii de scoruri mari, 
n-au prea avut poftă de somn în ultimele nopți) a 
fost judicios folosită de toate formațiile de A, an
trenorii și conducătorii tehnici ai echipelor acțio- 
nînd cu toții în vederea scopului principal: creșterea 
nivelului de joc, însușirea și stăpînirea sistemului 
4 + 2 + 4... Succesele obținute în ultimul an, cit și 
miza confruntărilor pe care le avem de susținut chiar 
în pragul toamnei (Turneul de la Tokio, Cupa Cam
pionilor Europeni, Cupa cupelor. Turneul balcon:: 
intercluburi) a impus, mai mult decît în alte dări, 
specialiștilor cît și jucătorilor 
obligația de a se pregăti intens.

Greu de spus cine va urca, în- 
cepînd de mîine, în fruntea cla
samentului. Echipele pornesc la 1

drum cu șanse (poete rent-x prima oară) aproa
pe egale. Cele Jtrei auri" bacsreștene, am ne pla
ce si le mtmzm pe . £? -. r---. Rapid, Steaua, au, așa 
cum a demonstra*, firi d-ept de replici Spartachia- 
da republicană, coaarenri de talie și in provincie. 
.Mi gindesc în primai rimd Ia Sriritta-Cluj. apoi la 
Steagul roșa șz Ia U.T-A. (ieșită, dxpâ mulți 
ani din
punctului smuls cu erzee dup/ — dupâ am mă 
gindesc că și amatria natlor p^morste : Mineral 
Baia Mare și Ștriața CrcâoM va da am plss de in
teres întrecerii.

Sutele de mii de ^pedaiari la fel a aceia, puțin 
mai nenorocoși w» -ic coaeeci. instalați in fotolii 
dinaintea ecranului ie ‘.eirr-.z?- așteaptă ca indreptâ- 
țită speranță evoluția FmteșL Dorința
unici : joc modem și drieamie.

Ș co ala romineuseă de retba! — csrr a ist și va 
continua să dea mari jucători, nume de risatft si 
peste hotare — are acum cendiții unașa ie iezwc- 
tare. Sînt și elevi (și foarte talentat:,. ssni 51 profe
sori (poate, pe alocuri, cam prea mulțzj — ricine să 
realizăm saltul dorit de noi toți de a ne impune cu 
hotărire și în marile confruntări internaționale.

Noua ediție a campionatului republican care începe 
astăzi va fi, cu siguranță, prilej de 1 se th ur. 
răspuns favorabil acestor dorințe unanime ale iubi
torilor celui mai spectaculos joc.

FANUȘ NEAGU
Stațiile noastre de radxo vor traumă» alter

nativ, cu începere de la ora 17.30 (programul I). 
aspecte din repr.za a Ii-a a meciurilor Dmanso— 
Crișul. Știința Craiova — Steaua și Minerul 
Baia Mare — Progresul.

Sîmbătă, delegația de par
tid și de stat a Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul 
Secundino Guerra, membru al 
Secretariatului organizatoric 
al Partidului Unit al Revolu
ției Socialiste din Cuba a vizi
tat regiunea Bacău.

Delegația, care este însoțită 
de Valeriu Novacu, 
al C C. al 
tîmpinată 
Ungurașu,

membru
P.M.R., a fost în

de tov. Gheorghe 
secretar al comite-

Un dar
Ambasadorii! R. P. D. Coreene 

ht R P. Rcmhtd, Gtin Du Hoan 
t fi.-ei: o vizită U gospodăria fi- 
frireîi colectivi , .Prietenia ro- 
mirur-coreeană" din comuna Fi- 
edeni. regiunea București. Cu acest 
pritej, în numele delegației de 
partid și de stat a R. P. D. Co
reene, care a participat la sărbă
torirea celei de-a 20-a aniversări 
£ Eliberării Romtniei de sub jugul 
fascist. el a predat in dar un dra- 
pd roș».

Aa fost de față Constantin $er- 
bon, vrint-secreier al Comitetului 
rstonol Fetești al PMJL. Constan
ta lom, președintele sfatului popu-

tului regional Bacău al P.M.R. 
și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat.

Oaspeții au vizitat orașul 
Onești, combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimi
ce Onești, Combinatul chimic 
Borzești și orașul Bacău. Vi
zita în regiunea Bacău conti
nuă.

(Agerpres)

prietenesc
lar raional, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, colec
tiviști.

Au participat, de asemenea, 
membri ai ambasadei R. P. D. Co
reene.

Toma 
G.A.C. 
reeană“ a mulțumit în numele co
lectiviștilor pentru acest dar și a 
rugat pe ambasador să transmită 
membrilor cooperativei agricole 
„Prietenia coreeano-romînă" din 
Saambonn salutul prietenesc al co
lectiviștilor din Tăcăeni.

Dimache, președintele 
„Prietenia romîno-co-

(Agerpres)

Ansamblul de cîntece și dansuri al regiunii Maramureș.
Foto : T. FLORIN

. A* •* f g

„li

Cum pregătiți recoltatul porumbului?
(Vrmait din pag. I)

cialiste ne-au solicitat din 
vreme un număr sporit de 
autocamioane și remorci. Nu
mai pentru raionul Iași pre
gătim pentru transportul po
rumbului, sfeclei și florii-soa- 
relui cu 65 la sută mai multe 
autovehicule și remorci decît 
anul trecut

Din măsurile prevăzute în 
planul stabilit inițial cele mai 
multe sînt la ora actuală în
făptuite. A fost terminată re
vizuirea tehnică a parcului de 
autocamioane și remorci. S-a 
încheiat de curînd montarea 
motoarelor noi sau cu repa
rație capitală; s-a efectuat 
schimbarea unor agregate im
portante, repararea și etanșa- 
rea caroseriilor ; au fost mon
tate înălțătoare, în vederea 
sporirii capacității de trans-

port Mașinile au fost dotate 
cu scule, prelate. Pînă la data 
de 20 august erau pregătite 
peste 70 la sută din autoca
mioanele și remorcile care vor 
lucra în raionul Iași, urmînd 
ca pînă la 15 septembrie pre
gătirea întregului parc să fie 
complet terminată.

Folosirea cu chibzuință a 
mijloacelor auto depinde însă 
și de beneficiari, respectiv, 
gospodării de stat și G.A.C. 
Dorim, și posibilități de reali
zare sînt, ca în tot acest timp 
mijloacele de transport în
chiriate să aibă o activitate 
continuă și uniformă. Aceasta 
se poate realiza numai dacă 
la G.A.S. și G.A.C. activitatea 
de recoltare este foarte bine 
organizată, dacă la punctele 
de încărcare și descărcare sînt 
repartizați oameni suficienți.

Medic veterinar
GEORGETA MALACESCU
secretar al Comitetului ra

ional U.T-M. Iași:

Pregătirea campaniei de 
recoltare a porumbului a con
stituit unul din obiectivele că
ruia organizațiile U.T.M. din 
raionul Iași i-au acordat o 
deosebită atenție. Anul acesta 
gospodăriile colective au pre
văzut sporirea spațiilor de de
pozitare. Organizațiile U.T.M. 
au antrenat un număr mare 
de tineri, care prin muncă pa
triotică au confecționat 150 000 
chirpici utilizați la ridicarea 
acestor construcții. Tinerii au 
participat apoi la reparatul 
atelajelor și al celorlalte mij
loace de muncă ce vor fi folo
site în această campanie și-au 
adus o contribuție însemnată

(Urmare din pag. I) 

nume înscrise într-o matricolă școlară, 
aveau să apară, la Uzinele mecanice Ti
mișoara, niște muncitori formați cu o 
experiență, cu un trecut, eu o persona
litate.

...De la Toma Enacoviei și Anton Hofler, 
ambii lăcătuși, foști colegi de școală și 
acum tovarăși de muncă nu obții, în 
ceea ce îi privește, decît o caracterizare 
laconică : „își văd de treabă". Lucrează 
la producerea pompelor de ungere, mo- 
topompelor, foarfecilor combinate, piese
lor de schimb pentru combine etc. Pro
duse multe și foarte diferite între ele. 
Deci schimbări continue de tehnologie, 
deci necesitatea unei înalte calificări in
clusiv capacitatea de a te descurca în 
sectoare adiacente lăcătușeriei: la lu
crări de sudură, la tinichigerie...

— Dacă ai venit aici, trebuie să știi 
de toate — spune șeful brigăzii lui Era- 
covici, Ion Sorin. Adică acesta este înțe
lesul spuselor lui, fiindcă lui Sorin îi e 
scump un cuvînt cam pretențios în cazul 
dat: să ai, zice, cunoștințe universale. 
O fi exagerat spus, într-adevăr ; totuși 
sugestiv pentru cerințele muncii actuale 
în uzină.

Toma Eracovici a primit din oficiu ca
tegoria a V-a. Să vedeți, el tocmai soli
citase prezentarea la examen. Dar n-a 
mai fost cazul, pentru că la lucru, în 
executarea montării scheletului de mo- 
topompe a demonstrat că, în fapt, pre
gătirea lui corespunde acestei categorii. 
Hofler intenționează să-1 urmeze. Căci 
la cursurile bilunare de ridicare a cali
ficării au urmat amîndoi. își mai „văd 
de treabă" fiind, unul, responsabil cu 
producția și calificarea în biroul organi-

DIPLOMA DE MLNCITOR
zației de bază U.T.M. (Eracovici) celălalt 
avînd alte sarcini pe linie de organizație. 
Și își mai văd de treabă supraveghind 
creșterea profesională a doi ucenici în 
anul I; îi vor aduce 4a linia de plutire, 
după care se vor ocupa de alții.

...Filip Ion, strungar la secția prelu
crări mecanice nu mai este un anonim. 
Cel puțin pentru o bună bucată de vre
me după apariția fotografiei lui în ziare, 
cu ocazia primirii titlului de fruntaș în 
întrecerea socialistă, poștașul i-a învățat 
adres-a ; se adresau cunoscuți și necunos- 
cuți, solicitîndu-i explicații tehnico-pro- 
fesionale și date autobiografice. Asta l-a 
cam uluit, întîi, apoi și-a dat seama că 
răspunderea i-a sporit prin popularizare. 
Om serios.

Esențial, la Filip, este pasiunea pentru 
parcurgerea porțiunilor dificile în strun- 
gărie : adaptările rapide, studierea noilor 
repere și executarea tehnic ireproșabilă 
a primelor exemplare. Primele sînt ade
sea și singurele. Ascultați-1:

— Aici, la noi, producem serii mici, 
uneori chiar unicate. Pe unii asta îi 
deranjează ; închipuiți-vă, nici n-apucă 
să se deprindă cu un produs și hop, 
altul! Mie tocmai acest lucru îmi place. 
E bine să-ți bați capul. Izbindu-te de 
mai multe feluri de piese, și de tot atîtea 
greutăți, înveți mereu,

După mărturisirea luf, dacă vreodată 
în secție n-ar mai fi nevoie de strun
gari, el, Filip, ar trece la freze. De mult, 
în niște împrejurări de care azi însă 
amintește cu plăcere (exerciții în școală) 
Filip a învățat să execute frezarea. Dar 
știți cum ? La un strung, pentru că ate
lierului îi lipsea freza. „Cum făceam, să 
zicem canalul de pană ? Bine. Dădeam 
înaintarea manual, asta duna mult, se 
cerea prudență, îndemînare, atenție; ochii 
oboseau de încordare, dar făceam tot ce 
trebuia făcut". Azi, în condiții incom
parabil superioare, Filip transmite, odată 
cu experiența și dragostea pentru frumu
sețea muncii de strungar, lui Ștefan Gă- 
lățeanu, Gheorghe Gropșureanu și Petru 
Veldi, trei băieți din trei serii de tineri 
calificați la locul de muncă. în sănătosul 
colectiv muncitoresc al uzinei ajutorul 
tovărășesc are o existență mereu reîn
noită, de plantă perenă.

...Concurenta echipei lui Filip la pri
mele locuri este echipa condusă de Anton 
Urdeș. Acesta e un băiat înalt și slăbuț 
de vreo 18 ani; în echipa lui lucrează 
un om care i-ar putea fi tată ; toți cei
lalți sînt de asemenea, cu cîțiva ani mai 
în vîrstă decît șeful echipei. Dar lui Ur
deș i s-a recunoscut talentul și un fel de 
fericită, dreaptă încăpățînare, îndreptată 
în direcțiile cele mai potrivite, geta să 
treacă peste toate piedicile. Vreme de

trei ani cît e fost ucenic într-un oraș 
pe malul Dunării, băiatul, trebuie spus, 
n-a prea învățat meserie. A fost un acci
dent ? A fost numai vina lui, ori și a 
altora, dintre dascălii și maiștrii săi la 
Școala de meserii din Tr. Severin ? E 
greu de stabilit astăzi. Fapt este că la 
Timișoara, Urdeș a venit după propria-i 
expresie „străin de procesul tehnologic". 
Față de muncitorii pregătiți la Școala 
profesională a Uzinei mecanice Timișoa
ra avea un handicap serios. Și-a propus, 
lucid, să-tl lichideze. în scurt timp, în
tr-un timp record, trecînd prin mîna 
unor meșteri Intr-ale meseriei, ca Stan
ca, Bucșoi, Boțea, Pîrva, a ajuns „nu 
numai să cunoască strungul, dar și strun
gul să-1 cunoască pe el...“ Lucra zilnic, 
cu grijă să nu strice, ceasuri întregi, fără 
să mai țină socoteala cîte au trecut peste 
opt. Ambițios, greșelile mărunte, sesizate 
o dată, nu le mai repeta. După ce i s-a 
încredințat conducerea echipei, n-a ame
țit. în '63 a obținut lună de lună drapelul 
de evidențiat; în mai, anul acesta a de
pășit planul cu 158 la sută. Și lui Urdeș 
îi place acum să se ia la luptă cu lu
crări din ce în ce mai grele, dar are 
bunul simț și modestia să-și cunoască 
și recunoască limitele, în fața celor mal 
vechi !n muncă... E adevărat că echipa 
lui Filip a avut în aceeași lună „numai" 
188 la sută „dar nu se compară 
reperele lor grele cu ale noastre". A-

ceastă precizare, venită din partea lui 
Urdeș și în defavoarea lui Urdeș, e sin
ceră, e frumoasă — și face cît o me
dalie.

...In scriptele Școlii profesionale a Uzi
nelor mecanice Timișoara — Vasile Teo- 
toiu figura printre absolvenții anului 
1958, la secția turnătorie. L-am găsit în 
uzină și nu l-am găsit. în primul rînd. 
era în concediu, și totuși în ziua aceea 
venise prin atelier. în al doilea rînd, din 
februarie începînd, muncitorul pe care-1 
căutam fusese promovat în munca de 
controlor tehnic. Pînă la această dată, pe 
parcursul acestor șase ani sînt niște eta
pe : însușirea și aplicarea unor procedee 
avansate (turnarea pe cale chimică), în
scrierea, frecventarea și absolvirea școlii 
serale, munca activă în rmduriie orga
nizației de tineret.

Ne-am obișnuit iată, prea grăbiți une
ori, să înregistrăm numai punctele ex
treme ale evoluției unor tineri: acum 
atîția ani era pe cutare treaptă, azi e cu 
atîtea trepte mai sus. Și tocmai miezul 
lucrurilor, adică sensul promovării tine
relor cadre ne scapă uneori privirii. Cum 
a ajuns Teotoiu să fie promovat în mun
ca de controlor tehnic ? Ce s-a petrecut 
cu Nicolae Pitriș, muncitor de înaltă ca
lificare (categoria a 7-a) că a fost trimis 
la școala de maiștri ? Dar eu Măeicașan 
Valeriu, oare întâmplarea sau evidența 
meritelor sale l-a recomandat pentru o 
școală identică ? Dar drumul celor 8 co

10 pătulela ridicarea celor 
noi.

Contribuția lor 
mult mai mare la 
transportul și depozitarea ce
realelor și la eliberarea tere
nului de coceni. Tinerii din 
gospodăriile colective vor fi 
nelipsiți de la aceste acțiuni, 
în aceste zile în toate gospo
dăriile colective, în adunările 
generale U.T.M. se stabilește 
cu ce și cum va contribui fie
care tînăr la desfășurarea lu
crărilor.

Pentru tinerii din întreprin
deri și instituțiile raionului 
Iași, în zilele care urmează, 
recoltatul porumbului va fi 
principalul obiectiv al muncii 
patriotice. Noi am stabilit de 
acum cu conducerile G.A.S. 
ce suprafețe se vor recolta de 
către tineri prin acțiuni de 
muncă patriotică. Am precizat 
ce număr de tineri va partici
pa zilnic la muncă și cine din 
partea G.A.S. va asigura asis
tența tehnică.

va fi însă 
recoltarea.

legi ai săi de la cursurile de zi, și 26 
de la cursurile serale ? Sau chiar înțele
sul drumului străbătut de inginerul 
Gheorghe Vulpe, șeful cabinetului tehnic 
— fost și el între anii 1948—1951, elev- 
ucenic al aceleeași școli profesionale ? Ce 
i-a ridicat pe toți acești oameni de la 
Uzinele mecanice Timișoara, pe miile de 
oameni din întreg cuprinsul Banatului, 
pe sutele de mii de cadre calificate de pe 
tot cuprinsul țării ? Trimiterea celor 
mai buni la învățătură, sistematica 
promovare în muncă a cadrelor, ridica
rea continuă a calificării maselor de oa
meni ai muncii — sînt consecvente linii 
ale politicii partidului și statului socia
list. Și în trecut tinerii doreau arzător 
să învețe, tehnica îi fascina pe mulți, 
potențialul uman de asimilare a cunoș
tințelor era imens, dar Romînia avea un 
învățămînt tehnic lăsat la discreția pa
tronatului, iar porțile învățămîntului su
perior erau îngustate dinadins, ca să nu 
poată pătrunde decît o elită. Revoluția 
socialistă a schimbat radical situația. în- 
cît astăzi, chiar dacă din uriașa masă 
de noi cadre pentru industria socialistă 
extragem un minuscul eșantion, de unde
va de pe meleaguri bănățene, trebuie să 
avem în vedere întregul.

Și să urăm acestui extrem de proas
păt contingent al familiei muncitoare bă
nățene să nu desmmtă niciodată aceste 
calificative ; să păstreze totdeauna privi
rile limpezi din fotografiile de pe diplo
me (fotografii bune, pentru un document 
serios, de o viață, cum le explică secre
tarul absolvenților) și să poată da peste 
ani răspunsuri cel puțin la fel de bune 
la întrebarea pe care le-am adresat-o 
tovarășilor din seriile mai vechi: „Cum 
o mai duceți, băieți ?“

5.UA


Moscova

Festivalul filmului 
rominesc

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— Timp de 9 zile s-a desfășu
rat la cinematograful „Hudo- 
jestvennîi', unul din cele mai 
mari din Moscova, festivalul 
filmului rominesc, organizat în 
cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Romîniei. Au 
fost prezentate 6 filme noi ale 
cinematografiei romînești, între 
care „Tudor", „Vîrsta dragos
tei*, „Pisica de mare", care au

fost vizionate de aproape 50 000 
de moscoviți.

La Moscova s-a aflat și o de
legație de cineaști romîni, con
dusă de scriitorul și regizorul 
Francisc Munteanu. în prezent, 
oaspeții romîni fac o călătorie 
prin Uniunea Sovietică.

La 25 august, la cinemato
graful „Rustavi' din Tbilisi a 
fost prezentat filmul „Tudor", 
film cu care a început în acest 
oraș săptămîna filmului romi
nesc.

.Havana

Săptămîna culturii 
romînești

HAVANA 29 (Agerpres). — 
In cadrul „Săptămînii culturii 
romînești" care a avut loc la 
Havana cu ocazia zilei elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist, pianistul Cornel Ghe
orghiu a susținut, în sala Mu- 
zeului de arte frumoase, un 
recital muzical. Au participat 
numeroase personalități cultu
rale cubaneze, membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la Havana, un numeros public.

Recitalul s-a bucurat de un 
succes deosebit.

Cu același prilej la Havana 
a fost inaugurată o expoziție 
de fotografii intitulată „Romî- 
nia — 20 de ani de construcție 
a socialismului". în orașul San 
Antonio de Los Banos s-au 
deschis o expoziție fotografică 
intitulată „Onești" și o altă ex
poziție de filatelie romînească. 
La Lamoron a fost inaugurată 
o expoziție de gravură romî
nească.

Situație „relativ calmă“ 
la Saigon

în Comitetul 0. N. U. 
pentru examinarea 
situației din Oman

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Comitetul special O.N.U. pentru 
examinarea situației din Oman a 
anunțat că săptămîna viitoare 
membrii săi vor pleca la Londra și 
în Orientul Mijlociu pentru a stu
dia situația din Oman și regiunea 
Arabiei de sud.

într-o declarație dată publicității 
vineri seara, președintele comite
tului, Abdul Rahman Pazhwak 
(Afganistan), a anunțat că mem
brii comitetului se vor întîlni la 
Londra cu sultanul protectoratului 
britanic Mascat și Oman, care a 
comunicat membrilor Comitetului 
O.N.U. că refuză să accepte intra
rea lor pe teritoriul sultanatului. 
Tot la Londra, membrii comitetu
lui vor purta discuții cu repre
zentanți ai guvernului englez asu
pra situației din acest protectorat 
și vor asculta petiționari din 
Oman, care în repetate rînduri au 
cerut să li se acorde independența. 
Membrii comitetului vor pleca 
apoi la Cairo, Damman (în Arabia 
Saudită) și Kuweit. In cursul a- 
cestor vizite, ei vor avea între
vederi, în primul rînd, cu Imamul 
Omanului, aflat în exil la Cairo, 
cu membrii Consiliului său revo
luționar, și cu numeroși petițio
nari, reprezentanți ai organizații
lor politice din Oman, care vor 
independența și separarea de 
sultanatul Mascat, în fruntea că
ruia se află un apărător al inte
reselor colonialiștilor.

Potrivit planului prezentat de 
președintele comitetului, inspecția 
în această regiune ar urma să ia 
sfîrșit la mijlocul lunii septem
brie, după care va prezenta Adu
nării Generale a O.N.U. un ra
port. Din Comitetul O.N.U. pentru 
examinarea situației din Oman 
mai fac parte reprezentanți ai 
Nepalului, Nigeriei, Senegalului și 
statului Costa Rica.

U.R.S.S.: Imagine din
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PROBLEMA CIPRIOTĂ
NICOSIA 29 (Agerpres). — O 

delegație a Comitetului Central al 
partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (Akel) în frunte 
cu secretarul general al partidului, 
Papaioannu, a făcut o vizită pre
ședintelui Makarios.

Intr-un comunicat dat publici
tății de C.C. al Akel, se arată că 
în cursul întrevederii delegația și 
președintele au făcut un schimb 
de păreri referitoare la ultimele 
evenimente din Cipru. Totodată 
delegația a expus președintelui 
Makarios părerile partidului în le
gătură cu căile de dezvoltare a 
luptei pentru apărarea indepen
denței Ciprului.

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Cipru,

Makarios, care a sosit vineri 
seara într-o vizită oficială în 
R.A.U., a început sîmbătă di
mineața la Palatul El Safa, din 
Alexandria convorbirile cu 
președintele Nasser. La această 
primă întrevedere au luat parte 
printre alții, ministrul de ex
terne al Ciprului, Spyros Ky- 
prianu, iar din partea egip
teană mareșalul 
vicepreședinte și 
prim-ministru al

Agenția M.E.N.
la sfîrșitul acestei întrevederi, 
președintele Makarios a decla
rat că au fost trecute în re
vistă o serie de aspecte ale 
situației din Cipru, precum 
și implicațiile pe care le-ar pu
tea avea în Orientul Mijlociu 
agravarea situației din insulă.

Amer, prim 
Aii Sabri, 

R.A.U.
relatează că

Noi acuzații in procesul 
de la Frankfurt pe Main

SAIGON 29 (Agerpres). La 
Saigon au continuat în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă 
tulburările. Sîmbătă diminea
ță, transmite agenția U.P.I., în 
capitala sud-vietnameză a fost 
restabilit „un calm relativ". 
Autoritățile au adoptat măsuri 
severe, poliția și armata căpă- 
tînd dreptul de a percheziționa 
ziua și noaptea toate casele, de 
a aresta orice persoană, de a 
interzice orice manifestație sau 
întrunire. Infracțiunile vor fi 
judecate de tribunale mili
tare care vor putea pronunța 
sentințe de condamnare la 
moarte fără o anchetă anteri
oară.

Sîmbătă s-a anunțat prelua
rea provizorie a funcției de 
prim-ministru de către fostul 
vicepremier Nguyen Xuan 
Oanh. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă, 
noul prim-ministru a declarat 
că generalul Khanh, care a de
ținut pînă în prezent această 
funcție, urmează un tratament 
în stațiunea Dalat pentru „a-

fecțiuni fizice și mintale", ne- 
putînd să mai ia parte la viața 
publică un timp mai îndelun
gat. Nguyen Xuan Oanh a fost 
numit în funcția de premier de 
către triumviratul care a pre
luat puterea cu cîteva zile în 
urmă. Agenția France Presse 
trage, însă, concluzia că trium
viratul nu mai este decît un 
duumvirat, după îndepărtarea 
generalului Khanh. Aceeași a- 
genție relevă, totuși, că guver
nul pe care îi prezidează acum 
Nguyen Xuan Oanh are o com
ponentă identică cu preceden
tul cabinet.

Noul prim-ministru s-a re
întors în Vietnamul de sud 
puțin înainte de lovitura de 
stat din 1 noiembrie 1963 cînd 
a fost răsturnat regimul die- 
mist. El a locuit în străinătate 
timp de 16 ani, îndeosebi în 
S.U.A., unde a ocupat un post 
de profesor la Universitatea 
Harvard. Agenția Associated 
Press îl caracterizează ca fi
ind „aproape tot atît de ame
rican pe cît de vietnamez".

Luna se depărtează de Pămînt ?
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

în Uniunea Sovietică au fost 
efectuate cercetări în legătură 
cu fenomenul depărtării Lunei 
de Pămînt. După părerea cu
noscutului savant Nikolai Pa
riiski, aceste cercetări dau te
mei să se presupună că în acest 
fenomen un rol important au 
„fluxurile' din scoarța terestră. 
Substanța din care este alcă
tuit Pămîntul nu este absolut 
elastică și de aceea „cocoașa" 
formată de flux se deplasează 
în direcția rotației Pămîntului. 
Potrivit măsurătorilor efectua
te de Pariiski și de colaborato
rii săi, departe de ocean, în 
adîncul continentului, această 
deplasare este de 1—2 grade.

Acest lucru este suficient 
pentru ca Luna, exercitînd o 
atracție mai puternică asupra 
„cocoașei*, să încetinească ro
tația Pămîntului. Preluînd asu
pra ei un element al rotației 
planetei noastre, Luna se de
părtează de Pămînt. Aceasta se

petrece necontenit, de cînd 
există sistemul Pămînt-Lună.

Cînd Luna s-a aflat mai a- 
proape de Pămînt, fluxurile e- 
rau mai puternice și Luna se 
îndepărta mult mai repede de
cît acum.

O serie de calcule efectuate 
recent au demonstrat că, ținînd 
seama de mărimea unghiului 
de deplasare a „cocoașei", des
coperită de Pariiski, perioada 
îndepărtării Lunei de Pămînt 
la distanța care le separă acum 
este 4—5 miliarde ani. Aceasta 
corespunde perioadei existen
ței Pămîntului și Lunei.

Procesul fluxului este însoțit, 
după părerea oamenilor de 
știință, de degajarea unei im
portante cantități de căldură în 
adîncul Pămîntului. Acumula
rea căldurii s-a făcut inegal în 
diferite sectoare ale scoarței 
terestre. Este posibil ca forma
rea continentelor și oceanelor 
să fie legată de această neomo- 
genitate termică în adîncurile 
planetei noastre.

FRANȚA: Vedere panoramică a Parisului de pe Turnul

Campania electorală din Chile
SANTIAGO DE CHILE 29 

(Agerpres). — în Chile se apro- 
f>ie de sfîrșit campania electora- 
ă în vederea alegerilor preziden

țiale care urmează să aibă loc la 
4 septembrie. în ultimele zile, se
natorul Salvador Allende, candi
dat din partea Frontului de acțiu
ne populară (F.R.A.P.), care este 
sprijinit de cercurile de stînga și 
de centru, precum și senatorul 
Eduardo Frei, candidat din partea 
Partidului creștin-democrat, spri
jinit de partidele conservator și 
liberal, au rostit numeroase dis-

cursuri în care au expus platfor
mele lor electorale.

Duminică, după cum relatează 
agenția Reuter, la Santiago de 
Chile urmează să aibă loc un mi
ting de mase organizat de F.R.A.P. 
cu care prilej se va încheia ofici
al campania electorala a lui Sal
vador Allende, iar marți, în ca
drul unui miting asemănător, va 
lua sfîrșit campania electorală a 
lui Eduardo Frei.

în vederea apropiatelor alegeri, 
un mare număr de cetățeni chili
eni care trăiesc în alte țări lati- 
no-americane s-au înapoiat în ța
ră pentru a participa la vot.

PRAG A 29 (Agerpres). — 
La 29 august la Banska Bys
trica (Slovacia) a avut loc un 
mare miting, consacrat ani
versării a 20 de ani de la in
surecția națională din Slova
cia.

Luînd cuvîntul Antonin No- 
-- — -secretar al C.C. 

al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a arătat că insu
recția națională din Slovacia 
ccnsiituie din punct de vedere 
politic o cotitură în istoria 
cehoslovacă modernă. Ea re
prezintă rezultatul unei înde
lungate activități politice a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Sesiunea
L. A. F. T. A
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Pentru poporul ceh insurec
ția a reprezentat un imbold 
și un imens ajutor în desfă
șurarea ulterioară a luptei de 
eliberare națională și a luptei 
de partizani. Vorbitorul a 
scos în evidență frăția de arme 
care a unit strîns pe slovaci, 
■zehi, pe cetățeni ai Uniunii 
Sovietice și ai altor țări, în 
cursul insurecției.

în continuare vorbitorul a 
relevat succesele obținute în 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a Slovaciei.

Luînd cuvîntul N. S. Hruș- 
ciov, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 
sovietice, a vorbit despre în
semnătatea insurecției națio
nale din Slovacia, subliniind, 
printre altele, că ea a consti
tuit un eveniment important 
în istoria luptei poporului ce
hoslovac pentru libertatea și 
independența sa.

în continuare, Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C. din Slo
vacia. a dat citire decretului 
privitor ia decorarea a nume
roși participant la insurecția 
nați-nală din Slovacia și a 

localități în care au ac
ționat partizani.

în după-amiaza aceleeași 
zile pe aeroportul din Sliac a 
avut loc o mare paradă aeria
nă. iar seara la Banska Bys
trica un spectacol festiv în aer 
liber.

FRANKFURT PE MAIN 29 
(Agerpr.es). — Agenția France 
Presse anunță că noi acuzații 
au fost aduse împotriva unor 
foști gardieni ai lagărului de 
concentrare de la Auschwitz, 
judecați de tribunalul din 
Frankfurt pe Main.

Martorul Jonas Friedrich, 
în vîrsta de 60 de ani, din 
Diisseldorf, a afirmat că în 
1944, fostul gardian Oswald 
Kaduk, în timp ce făcea selec
ționarea deținuților folosiți la 
spălătoria lagărului, îi bătea 
pe aceștia. Un alt martor, dr. 
Aaron Bejlin, în vîrstă de 55 
de ani, a declarat, la rîndul 
său, că acuzatul Perry Broad 
era cunoscut printre deținuți 
sub denumirea de „teroarea 
lagărului". Descriind o scenă

de selecționare, martorul a 
spus că „în momentul cînd so
seau vagoanele la rampa de 
descărcare, SS-iștii ne scoteau 
în lovituri de bîci, iar medicul 
SS, Prohde, cu un cîine în 
brațe, hotăra soarta celor so
siți cu un aer blazat, fredo- 
nînd o melodie din „Rigo- 
letto".

împotriva acuzatului Ka
duk a depus și martorul Heinz 
Hermann, care a declarat că 
fostul gardian de la Ausch
witz ordona deportațilcr să 
defileze prin fața lui pentru 
a selecționa condamnații la 
moarte. Martorul a precizat că 
la 18 ianuarie 1945, în cursul 
evacuării lagărului, Kaduk îi 
împușca pe deținuții care că- 
mîneau în —— x

Procesul
urmă, 
continuă.

Evenimentele
ALBERTVILLE 29 (Agerpres). 

— Trupele guvernului central 
congolez își concentrează atacul 
împotriva detașamentelor de răs- 
culați congolezi în orașele Albert
ville și Uvira. în ultimele zile, 
asupra acestor orașe au fost 
efectuate bombardamente neîntre
rupte. Numeroși cetățeni pașnici 
și membrii unor detașamente con
duse de Gaston Soumialot s-au 
retras în localitatea Kigoma, port 
la lacul Tanganica, pe teritoriul 
Tanganicâi. Serviciile de securita
te ale Tanganicâi și ministrul 
afacerilor externe, Kambona, au 
sosit sîmbătă dimineața la Kigoma 
pentru a discuta cu refugiații. Ce
tățenii pașnici veniți din Albert
ville au declarat că au părăsit

din Congo
orașul din cauza masivelor bom
bardamente efectuate de avioane
le americane. Același lucru l-au 
declarat și cetățeni din localitatea 
Uvira.

Spre Leopoldville, anunță agen
ția France Presse, continuă să se 
îndrepte mercenari și întăriri mi
litare venite din Republica Sud- 
Africană. Guvernul Rhodesiei de 
nord a dat publicității o declarație 
în care protestează împotriva 
zborurilor neautorizate deasupra 
teritoriului nord-rhodesian a unor 
avioane transportând mercenari 
pentru Congo. In declarație se 
reamintește că primul ministru 
Kenneth Kaunda a anunțat ante
rior că nu permite intrarea în spa
țiul aerian nord-rhodesian a unor 
avioane cu mercenari.

JAfOXlA: Aspect de pe șantierul de construcție a canalului necesar devierii apelor fluviu- 
Arzkcwa care va asigura orașului Tokio apa potabilă necesară.
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MOSCOVA 29 — (Agerpres).
Asociația de prietenie so- 

vieto-romînă a oferit o masă 
cu prilejul încheierii vizitei 
în U.R.S.S. a delegației 
A.R.L.U.S., condusă de acad. 
Gh. Mihoc. La masă au luat 
parte: N. V. Cerkasov, vice
președinte al Uniunii Asocia
țiilor de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, 
V. I. Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional al 
P.C.U.S. Moscova pentru a- 
gricultură, G. G. Sotnikov, 
vicepreședintele Consiliului E- 
conomiei Naționale, Moscova^ 
A. G. Țukanova, vicepre
ședintele Asociației de priete
nie sovieto-romîne, precum și 
alți membri din conducerea 
Asociației, reprezentanți ai în
treprinderilor membre-colecti- 
ve ale Asociației de prietenie 
sovieto-romînă.

'ATLANTIC CITY. — Convenția 
națională a partidului democrat 
din S.U.A. a reales vineri în una
nimitate, Ia propunerea președin
telui Johnson, pe John M. Bailey 
în funcția de președinte al parti
dului. Agenția U.P.I. relatează că 
Bailey a avut un rol de frunte în 

victoria obținută de președintele 
Kennedy la alegerile din 1960.

Pe de altă parte, președintele 
Johnson, care după cum s-a anun
țat a lost desemnat drept candidat 
al partidului democrat la alegerile 
prezidențiale din noiembrie, a pă
răsit orașul Atlantic City, plecînd 
în statul Texas pentru a începe 
pregătirea campaniei electorale.

PARIS — Ziarul „Le Monde" 
relatează că numai 5 500 din cei 
64000 de studenți care au urmat 
cursurile universităților din Spa
nia în 1961—1962 au primit di
plome la sfîrșitul cursurilor. In 
prezent, scrie ziarul, 40 la sută din 
absolvenții instituțiilor de învăță- 
mînt superior din domeniul uma
nistic nu-și pot găsi de lucru în 
specialitate, 25 la sută și-au găsit 
de lucru numai parțial. Șomajul 
în rîndul intelectualilor duce la 
situația în care numeroși profesori, 
scriitori, avocați, oameni de ști
ință sînt nevoiți să părăsească 
Spania în căutare de lucru.

WASHINGTON. — Administra
ția națională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic (NASA) 
a dat publicității vineri încă 200 
din cele peste 4 000 de fotografii 
ale Lunii luate la 31 iulie de nava 
cosmică „Ranger-7“. Un purtător 
de cuvînt al NASA a declarat cu 
acest prilej că ultimele fotografii 

ale Lunii au un grad de precizie 
de 2 000 de ori mai mare decît al 
celor mai bune telescoape terestre. 
Pe aceste fotografii pot fi distinse 
pe suprafața Lunii obiecte avînd o 
lungime între 25 și 35 centimetri.

COPENHAGA — Lucrările celei 
de-a 53-a conferință a Uniunii 
Interparlamentare, care s-au desfă
șurat între 20—28 august, în ca
pitala Danemarcei au luat 
sfîrșit.

In problema rolului parlamentu
lui ca intermediar între cetățeni 
și guvern a vorbit prof. Traian 
Ionașcu.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul din partea delegației 
grupului romîn Barbu Solomon.

Conferința a adoptat o serie de 
rezoluții cu privire la problemele 
cuprinse în ordinea de zi. Confe
rința a desemnat pe Barbu Solo
mon și prof. Stanciu Stoian ca 
membri ai Consiliului Uniunii 
Interparlamentare.

COLOMBO. — Guvernul ceylo- 
nez s-a întrunit vineri într-o șe
dință de cinci ore consacrată mo
dificării legii cu privire la presă. 
Ministrul de justiție, G. C. de Sil

ipe scurt «pe scurt

va, a fost însărcinat să pregăteas
că legislația în vederea preluării 
de către guvernul ceylonez a trus
tului „Press Trust of Ceylon". In 
cadrul ședinței guvernului a fost 
numit un consiliu de presă alcă
tuit din cinci membri și a unui 
tribunal de presă alcătuit din 
șapte membri. Aceste două orga
nisme se vor ocupa de toate pro
blemele privind publicațiile și ac
tivitatea ziariștilor.

MEXICO CITY. — După 
cum s-a mai anunțat, la Mexi
co City au început lucrările 
Comitetului special al O.N.U. 
pentru codificarea principiilor 
de drept internațional referi
toare la relațiile prietenești și 
cooperare între state.

In cursul dezbaterilor, re
prezentantul R. P. Romîne, A. 
Cristescu, a exprimat, în nu
mele delegației romîne, since
re sentimente de prietenie 
pentru poporul mexican, mul
țumind guvernului mexican 
pentru primirea făcută dele
gației romîne și pentru ospi
talitatea sa.

Reprezentantul romîn a 
subliniat că Romînia și Mexi
cul își aduc contribuția activă 
la cauza păcii și a practicării 
relațiilor amicale și de coope
rare între state, relații bazate 

pe respectarea ptLx.1, 
normelor drepr-ri-z isîecsațip- 
naL

HAMBURG — La Hc«- 
burg s-a deschis adaxsres ge
nerală a Uwhrwri Astrouoeă- 
ce Intrrwfin—Fu 1« «re ies 
parte aproxraicrsc 1 636 de 
savanți 38 de firi. Dă 
R.P. Roeuai jarfiriff Hieo- 
lae Dinulescu. diremcr ad
junct al Observctonlzâ astro
nomic dm Bucxrrjtx.

Participa~.;zi U aragres vor 
lua în dezbatere probiea» 
„Istoriografiei astronomiei* și 
alte probleme de specialitate.

Lucrările congresului du
rează pînă la 5 septembrie.

PARIS. — Conducătorii celor 
trei părți din Laos nu s-au pu
tut încă reuni cin cauza u- 
nor dificultăți care au apă
rut în ultimele zile. Intre re
prezentanții celor trei părți se 
menține un contact permanent și 
se speră că dificultățile vor putea 
fi depășite, iar prințul Savanna 
Fumma, prințul Sufanuvong și Bo
nn Oum își vor putea începe întâl
nirea plănuită în cursul săptămînii 
viitoare.

PAGINI DE ISTORIE — 
ROMÂNIA. ORIZONT 64 : 
Patria (13; 18; 21), Txan-na (10; 
1X45; 18; 19), SECHESTRA
TUL DIN ALTONA : rulează 
la Republica 9; 1130; 14; 16,30; 
18.45; 2130). Excelsior (10; 
1230; 15; 1730; 20), Feroviar 
(8.45; 11,15; 1X45; 16,15; 18,45; 
21,15). Melodia (930; 11,45; 
14,15; 1630; 19; 21.15), Flamura 
(945; 1130; 1X45; 16; 18,15;
2030), Grădina „Modem" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30), 
Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20). DRA
GOSTE NEÎMPLINITA — Lu
ceafărul orele (10; 12,30;
15; 17.45; 20,30). MADA
ME S AN S-GENE — cine
mascop : Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21,15) gră
dină (orele 19,30) — Pasajul 
Eforie — (orele 20). RÎUL NE
GRU : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 
16; 18.15; 20,30). CEI ȘAP
TE MAGNIFICI — cine
mascop : Tomis (8,30; 11 ;
13,30; 16,15; 19 — la grădină 
orele 20), Miorița (9; 12; 15; 
18; 21), Floreasca (10,30; 15; 
18; 21), Modern (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Grădina „Vi- 
tan" (Calea Dudești — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie—orele 20). BĂRBAȚII: 
Capitol (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15—la grădină orele 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30—la grădină orele 20). Au
rora (10; 12; 14 16; 18,15; 20,30 

— Ia grădină orele 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC : rulează 
la București (9.30; 11.45; 14; 
1630: 18.45; 21), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Flacăra (1030;

15,15; 17,30; 19,45), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 
— orele 21,30), Grădina Bu- 
zești (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,45). AH, FETELE : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15 ; 
20,30). INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA: Central (9,30 ;

TELEVIZIUNE
30 august 1964

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiunea pentru copii și tineretul 
școlar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 
11,00 — Emisiunea pentru sate. In 
jurul orei 15,45 — Transmisie de 
la Stadionul „23 August" a repri
zei a Il-a a întîlnirii de fotbal din
tre echipele Rapid—C.S.M.S. Iași 
și întîlnirea dintre echipele Di- 
namo-București și Crișul. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Cîn-

11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Buzești (15; 17; 19). TUDOR — 
cinemascop (ambele serii): 
Crîngași (16; 19,30). LUMEA 
COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD: Union (16 ; 18,15; 
20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII : Doina (orele 10). CO
MISARUL : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15). 
ÎMBLÎNZITORII DE BICI
CLETE — cinemascop : Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,15). PORTO FRANCO (10 
—15 în continuare). TEMELII 
DE OȚEL — ROMINFA PE 
MERIDIANELE LUMII -r 
INSTALAȚII DE FORAJ — 
TONITZA — C-AȘA-I JOCUL 
ÎN FĂGĂRAȘ — SIMBRA 
OILOR — MARILE EMOȚII 
MICI: Timpuri Noi (17—21).

tă orchestra „Barbu Lăutaru" a Fi
larmonicii de stat „George Enescu". 
19,40 — Filmul documentar „Ade
vărata putere". 20,00 — Muzică 
de estradă — Transmisiune de la 
Sofia, 20,30 — Maeștrii genului 
scurt: Charles Dickens ; „Limbajul 
umbrelor* și „O sentimentală". 
21,30 —■ Actualitatea cinemato
grafică. în încheiere : Buletin de 
știri, sport, buletin. meteorologic.
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