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Uzinele ,,Electroputere"-Craiova. Primii pași in 
meseria de inginer, după ce ai lucrat ani de 
zile ca muncitor în uzină, nu sînt deloc timizi. 
Inginerul Marin Barbu — promoția 1964 — s-a 
integrat din primele zile în problemele teh
nice ale secției în care a fost repartizat. Iată-1 
discutînd cu bobinatorul fruntaș Constantin 
Stelea despre îmbunătățirea procesului tehno

logic la bandajarea rotoarelor.
Foto : GH. CU CU

Noi succese 
în producție

Oamenii muncii din 
întreprinderile indus
triale continuă între
cerea socialistă pentru 
realizarea planului și a 
angajamentelor anuale 
înainte de termen.

IAȘI. — Laboranfii, 
biologii, chimiștii și in- 
Lfnerii Fabricii de anti
biotice din Iași au 
realizat de la începutul 
anului o producție 
globală peste plan în 
valoare de 38 milioane 
lei, depășind cu 3 mi
lioane lei angajamentul 
anual. Aproximativ 75 
la sută din producția 
globală a fost obținută 
datorită creșterii pro
ductivității muncii. A- 
cest important indice a 
fost depășit cu 2,3 la 
sută față de prevederile 
angajamentului pe în
tregul an. Față de 
aceeași perioadă a a- 
nului 1962, productivi
tatea muncii a sporit 
cu 58 la sută. De 
asemenea, de la în
ceputul anului, colecti
vul Fabricii de antibio
tice a înscris economii 
suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 
2700000 lei, apropiin- 
du-se de angajamentul 
anual.

Importante realizări 
au obținut și celelalte 
întreprinderi din regiu
nea Iași. De la începu

tul anului, pe ansam
blul industriei regiunii 
s-a obținut peste sarci
na de plan o producție 
globală în valoare de 
circa 75 milioane lei, 
iar economiile supli
mentare se ridică la 19 
milioane lei.

★

BAC AU. — Meta
lurgicii de la Între
prinderea mecanică din 
Roman care execută 
mașini și utilaje desti
nate unităților econo
miei forestiere, se afl& 
în primele rinduri ale 
întrecerii pentru în
deplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamente
lor anuale. Înzestrarea 
secțiilor întreprinderii 
cu mașini-unelte de 
mare randament pre
cum și organizarea u- 
nor cursuri de califi
care și de specializare 
au permis asimilarea în 
acest an a 4 noi proto
tipuri de mașini. In 
prezent aici se realizea
ză peste 30 tipuri de 
mașini și utilaje pen
tru economia forestie
ră : mașina de rindelat 
pe două fețe, mașini 
de frezat furnire, ma
șini de găurit multiplu 
cu cepuri rotunde, 
strunguri pentru lemn, 
presă de încleiat cu 
curenți de înaltă frec
vență și altele.

a marginea orașului Tîrgu- 
Mureș, pe zeci de hectare, 
se ridică construcțiile ma
sive, impunătoare ale vii
torului Combinat de în
grășăminte chimice. Pe a- 
cest mare șantier indu

strial, cu numeroase obiective în curs 
de construcție, totul poartă amprenta 
noului. Concepția și organizarea, în
zestrarea tehnică, soluțiile construc
tive adoptate corespund ultimelor cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Forfota oamenilor, caracteristică 
marilor șantiere, este amplificată aici 
de mișcarea uriașelor macarale, de 
circulația necontenită a autocamioa
nelor și autobasculantelor. Peste 75 
la sută din lucrările de pe șantier sînt 
mecanizate. ..Inima" 
stația centralizată de 
toanelor. Balastul și 
cu ajutorul dragline- 
lor și excavatoarelor 
sînt transportate pe 
șantier, la stația de 
betoane, de zeci de 
autobasculante. Ci
mentul este descărcat 
din vagoane, depozi
tat în silozuri și trans
portat la stația de 
betoane cu ajutorul 
unor dispozitive ac
ționate pneumatic, 
care au fost concepu
te și executate pe șantier. Prin această 
soluție ingenioasă s-au redus cu 5 la 
sută pierderile admisibile la ciment, 
fără a mai vorbi de economiile însem
nate la forța de muncă. Stația centra
lizată de betoane, avînd o capacitate 
de peste 400 mc în 24 de ore, asigură 
necesitățile întregului șantier.

Metodele avansate de construcție au 
căpătat o largă . extindere. Procedeul 
glisării, folosit tot mai frecvent pe 
marile șantiere, a dat rezultate bune 
și aici. Construcția turnurilor de gra- 
nulare cu ajutorul cofrajelor glisante 
a asigurat un ritm susținut acestor 
lucrări. Macaralele turn, care au ur
cat betonul pînă la peste 40 de metri 
înălțime, vibratoarele, buncărele cu 
diferite guri de scurgere, utilajele de 
glisare — toate aceste utilaje și meca
nisme mînuite de cîțiva muncitori au 
sporit considerabil productivitatea 
muncii, făcînd ca masivele turnuri să 
poată fi înălțate . zilnic cu cîte 2.5 
metri.

Aici, pe șantierul Combinatului din

șantierului este 
preparare a be- 
nisipul, extrase

Pe șantierul 
Combinatului

de îngrășăminte
azotoase

din Tg. Mureș

Tg. Mureș, s-au folosit, pentru prima 
dată în țară, cofrajele glisante la con
strucția unor stîlpi cu secțiuni varia
bile. Conceput de inginerii Dinu Bo- 
ghez și Ștefan Tănăsescu, acest pro
cedeu a dat bune rezultate la glisarea 
stilpilor de la una din halele viitoru
lui combinat. Glisarea stîlpilor a spo
rit simțitor viteza de lucru, eliminînd 
operația de montare — pentru care ar 
fi fost necesară o macara de mare ca
pacitate. S-a redus considerabil și 
consumul de cherestea. Economiile 
realizate prin folosirea acestei metode 
se ridică Ia peste 200 000 lei.

La construcția turnurilor de răcire 
se folosește un alt procedeu de mare 
eficacitate — cofrajele cățărătoare. 
Coaja primului turn de răcire — înalt 
de 55 de metri, construită prin a- 
ceastă metodă — a fost terminată încă 
la 29 iulie, adică cu trei săptămîni 

înainte de data pre
văzută în angaja
ment. Acum se lu
crează la ' ridicarea 
celui de al doilea turn 
de răcire.

Maistrul Ioan Kan
tor, veteran al multor 
șantiere, ne-a dat ex
plicații amănunțite 
cu privire la stadiul 
lucrărilor la cel de-al 
doilea turn de ră
cire.

cofrajelor cățărătoare
față de metodele clasice de construc
ție — ne-a spus el — are avantaje in
contestabile, atît în ceea ce privește 
scurtarea termenelor de execuție cît și: 
în privința economisirii materialului 
lemnos pentru eșafodaje și cofraje. 
Datorită dimensiunilor mari ale a- 
cestor turnuri și datorită formei lor 
hiperbolice, această metodă de lucru 
trebuie însușită perfect, pentru ca 
întreaga construcție să corespundă ce
lor mai înalte exigențe din punct de 
vedere calitativ.

Și rezultatele de pînă acum arată 
că această metodă a fost bine însu
șită. In echipele de dulgheri, fierari- 
betoniști, și betoniști de la turnurile 
de răcire lucrează mulți tineri. încă

Folosirea

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară

Muncitor

La însîlozatul 
furajelor

In toate unitățile agricole socialiste se 
string și se însilozează furajele r.ecesare asi
gurării hranei pe timpul iernii numărului 
sporit de animale.

Gospodăriile agricole de stat și colective 
din regiunea Dobrogea au însilozat pinâ acum 
două treimi din cantitatea prevăzută de 
aproape 780 000 tone. Trustul Gostat Tulcea a 
realizat planul în întregime. Gospodăriile de 
stat din Banat, unde această lucrare se 
execută în mare parte mecanizat, au însilozat 
mai mult de 145 000 tone de porumb, legumi
noase și lucerniere, iar gospodăriile colective 
au asigurat pînă acum peste 60 000 tone de 
astfel de nutrețuri.

în regiunea Crișana gospodăriile agricole 
colective au însilozat pînă acum o cantitate 
aproape dublă de furaje față de anul trecu: 
Mari cantități de furaje au fost însilozate și 
în regiunile Iași, Maramureș și Ploiești.

(Agerpres) I
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Excelenței sale 
Domnului Charles Helou 

Președintele Republicii 
Liban

Construcțiile șantie
rul Combinatului siderurgic 
Galați înaintează în ritm 
susținut. In prim plan : Vic
tor Lăzărescu și Vasile Du
mitru executînd lucrări de 

montaj la un obiectiv 
Foto : N. STELORIAN'

Beirut

Cu ocazia alegerii în funcția 
de președinte al Republicii 
Liban, adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului liba-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Consiliului 
Republicii 
Romine

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romine

Excelenței sale 
Domnului 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Președintele ~ 

de Stat al 
Populare

București

Mulțumesc Excelenței Voas
tre pentru felicitările pe care 
ați binevoit să mi le adresați 
ș: vă exprim cele mai bune 
urări pentru fericirea Dum- 
neavoasxă personală și pentru 

itatea poporului romîn.

CHARLES HELOU

BIOGRAFII TINERE

■
 xistă, desigur, un
I . destin comun al 

unor generații, des
tin care poate fi cu
prins într-o singură

I propozițiune, într-o 
singură expresie sau 

metaforă. Ideea a izvorît firească, 
dintr-o singură privire aruncată 
peste două biografii tinere de la 
Uzinele. „Vulcan'. Iată-le :

In anul 1939, de început al 
războiului mondial, cînd tatăl lui 
Ion Gheorghe a plecat în con
centrare, în satul Chitorani din 
regiunea Ploiești, crescuse porum
bul înalt cît casa și se nășteau 
foarte mulți băieți. însuși Ion 
Gheorghe avea șapte frați, toți 
băieți, veniți unul după altul. In 
ignoranța satului din acea vre
me, faptul că porumbul creștea 
ca din apă și că se nășteau prea 
mulți băieți, erau semne de răz
boi și suferință. Oamenii credeau 
iu aceste semne astfel incit 
moartea tatălui lui Ion Gheorghe 
pe front a apărut familiei ca o 
fatalitate.

Rămăseseră deci în bătătură 
opt băieți și cu maica lor. Patru 
dintre ei erau zdraveni, buni de 
muncă și au intrat argați la 
boieri, Ion nimerise la vile. Avea

vreo zece vaci și opt cai in sea
ma. Se scula de cu noaptea și 
nu închidea ochii pînă spre 
miezul nopții. „Munceam — po
vestește el — pînă mi se bulbu
cau ochii în cap".

Eliberarea țării, în august 
1944, l-a găsit pe Ion Gheorghe 
în pragul maturității. înfățișarea 
mi arăta vîrsta, era pipernicit și 
slab, dar pe cînd mai bubuiau 
încă tunurile și depărtările fume
gau, el și-a luat tălpășița de la 
boier și a plecat spre București. 
„Era în aer — povestește el acum 
— un miros de schimbare a 
vremii care mă îmbăta parcă din 
senin. Simțeam că în lume or să 
se întîmple lucruri mari''.

La București a nimerit la un 
croitor, deși meseria nu-l atrăgea. 
Stăpînul îl bătea și-l ținea flă- 
mînd. Ducea o viață păcătoasă, 
grea. Pentru asta fugise el din 
sat, se întreba, ca să ajungă tot 
la chin ?

Scăpînd odată prin oraș, cu- 
noscu niște ucenici de seama lui 
care lucrau în fabrici. Unul din
tre ei îl îndemna să-și caute un 
rost mai ca lumea. Și Ion Gheor
ghe se prezentă într-o dimineață 
la porțile Uzinelor „Vulcan".

-- Primiți-mă și pe mine să

învăț o meserie. Sînt băiat sărac, 
n-am pe nimeni. S-au uitat la 
el lung. Era atît de slab și de 
jigărit, suferise de la stăpîni atîta 
foame, bătaie și nesomn, incit din 
el păreau că mai trăiesc doar 
ochii mari și setoși. In rest, totul 
era tras înăuntru și alb.

— Învață o meserie mai ușoară. 
In uzină e greu, n-o să reziști — 
l-au sfătuit oamenii. Ce facem 
noi aici nu-i de puterile tale.

Ion Gheorghe a insistat și a 
intrat in atelierul de strungărie 
de probă. L-a luat un muncitor 
bătrîn pe lingă el. Pe atunci uzi
na era o hardughie veche și afu
mată, cu mașini prăpădite, din 
care curgeau șuruburile. Aproape 
80 la sută dintre operații se fă
ceau manual; ciocanul și pila erau 
la loc de frunte. Ușor, deci, nu 
i-a fost lui Ion Gheorghe să în
vețe meserie. Ardea însă în el 
ambiția de a dovedi că e în stare 
de orice, și-a dovedit. In cîțiva 
ani a ajuns un meseriaș bun. In 
iunie 1948, cînd uzina a fost na
ționalizată, Ion Gheorghe a căpă
tat un sentiment nou: de stăpîn 
pe mașina la care lucra și pe 
uzina în care se afla; sentiment 
care dădea gesturilor lui obișnuite 
o gravitate sinceră și lipsită de

stingăcie. In anii următori nu
mele lui a început să devină din 
ce în ce mai cunoscut în uzină. 
Era un om respectat, lucra cu o 
pricepere care trezea admirație. 
Dar el și-a dat seama că ceea 
ce știa nu era suficient, trebuia 
să mai învețe. Uzina se dezvolta 
într-un ritm care obliga pe fie
care muncitor, tehnician sau in
giner să țină pasul cu vremea. 
In șapte ani producția uzinei 
crescuse mai bine de trei ori. 
Aici, la „Vulcan" uzina a primit 
sarcina să producă primul auto
buz romînesc. Apoi în 1956 la 
„Vulcan" s-au fabricat primele 
utilaje petrolifere, apoi utilaje 
chimice, de rafinare și utilaj 
energetic de mare capacitate. 
Produsele uzinei se exportau în 
numeroase țări ale lumii: Argen
tina, China, India, Uniunea So
vietică. „Vulcan" deveni, astfel, 
una dintre cele mai mari uzine 
metalurgice din țară, a treia ca 
proporție din București. Era o 
mare răspundere să lucrezi într-o 
asemenea întreprindere ale cărei 
produse reprezentau industria 
țării peste hotare. In locul strun
gurilor vechi și prăpădite, la 
care învățase el meseria, se lucra 
la mașini semiautomate, care se

supun omului printr-o simplă 
apăsare de buton.

Ion Gheorghe, ca și întreaga 
sa generație de muncitori, a 
ajuns la concluzia că are încă 
mult de învățat. In uzină s-au 
deschis numeroase cursuri de ri
dicare a calificării la care predau 
cei mai pregătiți ingineri, profe

ri de la Politehnică și alți spe
cialiști. Cărțile tehnice de la bi
bliotecă treceau din mînă în 
mină. Ion Gheorghe a fost trimis 
la o școala de maiștri, pe care 
a absolvit-o după trei ani. Și 
pentru că a fost unul dintre cei 
mai buni elevi la această școală, 
i s-a dat în primire un sector 
important de la secția mecanică- 
reductoare: roțile dințate. Roțile 
acestea fac parte din angrenajul 
unor mari pompe de extracție a 
țițeiului, iar finisarea lor e o 
treabă de ceasornicărie. O aba
tere cît de mică de la cotele cal
culate se observă imediat.

— La noi nu se poate greși — 
spune Ion Gheorghe — pentru 
că utilajul ne „pîrăște" imediat.

— Adică ?

ION BĂIEȘU

(Continuate în pag. a III-a)

Joi 10 septembrie 1964

încheierea lucrărilor

Congresului internațional

de știința solului
Miercuri au luat sfîrșit în 

Capitală lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres internațional 
de știința solului. Timp de 10 
zile, participanții la această 
importantă întîlnire interna
țională au dezbătut probleme 
actuale și fundamentale ale 
științei solului, de mare însem
nătate pentru creșterea conti
nuă a producției agricole și 
îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale popoarelor. La Con
gres au fost expuse aproape 
500 de comunicări științifice 
cu privire la cele mai noi re
zultate ale cercetărilor efec
tuate în lume în legătură cu 
sporirea fertilității solului și 
a capacității lui de producție.

Congresul a prilejuit parti- 
cipanților — personalități pro- 
emeninte ale științei solului 
de pe toate continentele — 
schimburi valoroase de infor
mații științifice și de experien
ță, aducind o contribuție im
portantă la dezvoltarea spiri
tului de înțelegere și colabo
rare internațională, în intere
sul păcii și bunăstării po
poarelor.

In ședința plenară 
dere s-a hotărît ca

de închi- 
cel de-al

T e 1 e g

IX-lea Congres internațional 
de știința solului să aibă loc 
în 1968 în Australia. Președin
te al Asociației internațio
nale de știința solului a fost 
ales dr. E. G. Halloworth, iar 
vicepreședinte prof. J. P. 
Quirk, ambii din Australia. 
Au fost aleși totodată mem
brii Consiliului Asociației in
ternaționale de știința solului 
și ai comisiilor viitorului Con
gres. Prof. dr. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, a fost 
ales președinte al comisiei a 
Vl-a — tehnologia solului.

Congresul a aprobat înfiin
țarea unui comitet de ecolo
gie a solurilor de pădure și 
folosirea obligatorie a siste
mului metric în comunicările 
ce vor fi prezentate la congre
sele internaționale de știința 
solului și în 'publicațiile de 
specialitate.

Prof. dr. F. A. van Baren, 
secretar general al Asociației 
internaționale de știința solu
lui, a dat apoi citire telegra
mei adresată de Congres pre-

.. I 
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Excelentei Sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat

al R. P. Romîne

i

Participant ia cel de-al VIII-lea Congres internațional de 
știința solului, reprezentînd aproape 5 000 de membri ai 
Asociației din 91 de țări, de pe toate continentele, reuniți astăzi, 
9 septembrie 1964, în ședință plenară de închidere a lucrărilor, 
exprimă profunda lor recunoștință Consiliului de Stat și gu
vernului R. P. Romîne, poporului romîn, pentru condițiile ex
cepționale create bunei desfășurări a Congresului, care se înche
ie cu un mare succes și care a însemnat punctul culminant în 
activitatea Asociației internaționale a științei solului.

Exprimăm totodată Excelenței Voastre mulțumiri și o 
profundă gratitudine pentru interesul pe care l-ați manifestat 
personal prin participarea la Congres. Prezența Excelenței 
Voastre în mijlocul nostru a ridicat prestigiul Congresului la 
cel mai înalt nivel.

Puteți fi sigur că nu vom uita niciodată înalta ținută a 
acestui important eveniment științific, care a prilejuit cunoaște
rea celor mai actuale probleme ale științei solului din lume, 
schimburi utile de opinii și experiență și o mai bună cunoaș
tere reciprocă, în interesul păcii și prieteniei popoarelor.

Pierind din îneîntătoarea Dv. țară, vom duce cu noi senti
mente înălțătoare și amintiri de neuitat despre ospitalitatea 
poporului romîn, despre munca sa creatoare, încununată de 
succes.

Dorim din inimă generosului popor romîn progres și prospe
ritate.

Prof. dr. F. A. VAN BAREN, 
Secretarul general al Asociației 
internaționale de știința solului

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Pentru sezonul de
Magazinele de 

specialitate au pus 
in vînzare nume
roase articole noi 
de îmbrăcăminte 
pentru sezonul de 
toamnă. Din mode
lele realizate în în
treprinderile indu
striei ușoare se re
marcă rochiile și 
taioarele pentru fe
mei. costume pen
tru bărbați, ragla
ne, pardesie, imper
meabile etc.

Confecțiile pen
tru femei au o linie 
elegantă, lejeră. Ele 
sînt realizate din 
țesături din lină, 
lînă în amestec,

bumbac etc. în con
texturi fantezii cu 
efect în desen. Bo
găția culorilor a 
dat posibilitate 
creatorilor de mo
dele să realizeze 
confecții elegante și 
mult apreciate. în
treprinderile indu
striei ușoare au rea
lizat, de asemenea, 
raglane din țesături 
impermeabile, ca
nadiene și sa co uri, 
din stofe mai pline, 
pardesie și alte ar
ticole căptușite cu 
material de culori 
care contrastează 
plăcut cu materia
lele de bază ale

In noua
Instituțiile de artă teatrală 

și muzicală fac pregătiri în 
vederea deschiderii noii sta
giuni.

IAȘI. — Colectivul Teatru
lui Național „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași pregătește piesa 
„Bălcescu” de Camil Petres
cu, care va constitui specta
colul inaugural al apropiatei 
stagiuni.

Deschiderea stagiunii Operei 
se va face cu spectacolul-con- 
cert „Petru Rareș" de Cau- 
della.

Un concert festiv de deschi
dere a stagiunii pregătește și

toamnă Lucrări
confecțiilor. Tighe- 
le, diverse garni
turi și alte detalii 
le dau fantezie și 
eleganță.

îmbrăcămintea 
pentru bărbați poar
tă, de asemenea, 
amprenta modei 
1964. Sacourile au 
linie conică sau 
sînt cambrate în 
talie, cu șlițuri la
terale sau la mijlo
cul spatelui. Au 
fost puse în vînza
re, de asemenea, 
costume din tergal 
moderne și ușor de 
întreținut

(Agerpres)

stagiune
Filarmonica de stat „Mol
dova".

BRAȘOV. — în noua sta
giune, colectivul Teatrului de 
stat din Brașov va prezenta 
printre altele premiera piesei 
..Vlaicu Vodă" de Al. Davilla. 
La Teatrul de stat din Sibiu, 
noua stagiune se va deschide 
cu premiera „Passacaglia" de 
Titus Popovici la secția ro- 
mînă, și cu „Comedia erori
lor" de Shakespeare la secția 
germană. La Teatrul muzical 
„Gheorghe Dima" din Brașov 
se pregătește „Fîntîna din 
Bacciserai“ de Asafiev.

de mecanizare 
in mine

în exploatările miniere s-au 
executat recent noi lucrări de 
mecanizare. Pe întreaga țară, 
introducerea combinelor de a- 
bataje și a plugurilor de căr
bune a avut ca efect creșterea 
productivității muncii cu 50 la 
sută. La minele de lignit, pen
tru săparea lucrărilor miniere 
în strat și în roci moi au fost 
introduse combine de înainta
re cu care în exploatările de pe 
Valea Motrului au fost obți
nute viteze record de săpare, 
de circa 600 m pe lună. La 
exploatarea Basarabi din Do
brogea s-a introdus recent 
forajul electric, iar mina Cor- 
telu a primit foreze speciale 
cu care s-a mecanizat operația 
de perforare a găurilor de 
pușcare.

Ca urmare a înzestrării con
tinue a minelor din țara noas
tră cu utilaje și instalații mo
derne, în prezent, transportul 
pe galerii, atît în minele de 
cărbune cît și în cele de mine
reuri, este mecanizat aproape 
în întregime, iar tăierea în 
abataje se execută cu mijloa
ce mecanizate în proporție de 
97 la sută.

(Agerpres}



xistă astăzi un nu
măr stabil de pasio
nați pentru artă, 
dornici să-și lăr
gească cunoștințele 
teoretice. Există un 
număr în continuă 

creștere de atenți și sîrguin- 
cioși ucenici la școala fru
mosului. Ei așteaptă cu interes, 
dar și cu pretenții sporite, în
ceperea a încă unui an de stu
diu. înnoirile, firește, sînt justifi
cat scontate. In ce măsură preo
cupă reluarea activității, ni s-a 
dezvăluit printr-un sondaj la ca
sele de cultură din Capitală.

Așadar, cu ce teme pornesc la 
lucru, în noul an, cercurile da 
educație artistică ale caselor de 
cultură din Capitală. La Casa 
Creației Populare se lucrează, in 
prezent, la întocmirea programe
lor analitice. Se fac pregătiri 
pentru redeschiderea, în octom
brie, a cursurilor pentru instruc
torii voluntari. Acele memora:?:-? 
dovezi de virtuozitate, prezente 
la festivalul cântecului și dansu
lui, obligă stimularea formațiilor 
de muzică și dansuri clasice și, 
îndeosebi, a celor cu subiect 
contemporan. Dar la casele de 
cultură ? La Casa de cultură a 
raionului 30 Decembrie ‘în acest 
raion sînt peste 20 000 de tineri) 
a fost reluată activitatea cercuri
lor, în prima zi de marți din luna 
septembrie. Cercul de arta 
plastică, ai cărui membn au ob
ținut unele succese, cercul de 
dans și altele, își propun o ac
tivitate mai vie. Dar lipsește, încă 
de la început, așezarea loc pe 
acea notă de noutate atit de 
necesară. Se mai așteaptă îndru
mări de sus, nu se valorifica pe 
scară locală, deplin și imemt. 
experiența pozitivă ; se merge pe 
același drum, se repetă, ca in
tr-un ciclu, aceleași și acdeari 
lucruri. Se vorbește akx de 
un specific al tineretului «părti
nind unui număr mare de insti
tuții tehnice și de coital (in
stitutele de cercetări, teatre, edi
turi) de necesitatea găsxa tmor 
mijloace deosebite de ecocare 

. artistică, de pildă. ccxir_r*rea 
unor cercuri de creafie dm A 
li se mărească important* și ro
lul. Un alt mijloc y» tova
rășii de la casa de cnhâzră — ar 
fi atragerea mari aa mare ■»- 
măr de tineri la exponate ca 
teme estetice etc. ănpoae de pa
cificul tineretului din acest taina. 
Lucruri bune, cărora așteptăm să 
le vedem împlinirea pnctxâ.

La Casa de cultură a taama- 
lui 16 Februarie, tovaișai Șer- 
ban Gheorghe se arată rarprraff 
de întrebarea noastră: rehiaam 
activității ? Nkădecom. E w-

Cinematografe

ÎN CERCURILE DE EDUCAȚIE ESTETICĂ —.
8e continuarea ei, activitatea 

cercurilor de educație artistică 
este în plin mers, ele au avut 
acțiuni în toată perioada de var* 
— ni se spune. Iși propun însă 
să lărgească numărul lor, să 
dezvolte în mai mare măsură ac
tivitatea viitoare a acestora. In 
luna august, de pildă, au avut 
numeroase acțiuni. Spicuim câte
va : album muzical, medalion 
George Enescu, întflmre cu scri
itori cunoscuți, demonstrații de 
dansuri moderne ri. in sfîrșit, 
spectacolul de varietăți, la reali
zarea cărora au particpat coate 
secțiile cu tot ceea ce au avut

RĂSPUNS COMPETENT
PRIETENILOR ARTEI

ele mai bus, despre acest spec
tacol, care, la Teatral de vară 
^23 Anțusx ‘ s-a boari! de pre
țuirea a 12000 de spectaxr. ax 
trebui spuse mâ mite curisfeet 
Celor 14 cercări k se suc 
adăuga altele. Ele vor hsa fenfrâ 
zilele acestea.

La Casa de custură a treerete- 
hii din raionul Xsetiae Bâleescs. 
de asemenea, este vorba de caa- 
țimarea actnrttsta £ as de re
luarea ei. Au in prerect faf-rsfr- 
Urea. pcsi b hs sep
tembrie. a tz=e= ererfth <ă» pe 
baca rea^zirjoc de pcsâ acxao, »

mczacă iptar. w.fliton etc.) in 

lor pentru orchestra de amatori.

Concluzii 
la încheierea

practicii 
studenților

Conf. ing. I. Nicula

candidat tn țtiințe tehnice — prorec:- C de
construcții-Bucurer'.

Spre deosebire de alte insti
tute, noi am svut in practica 
de producție din rara aceasta 
studenți din trei ani și anume: 
anii II, IV fi V. Aceasta se 
datorefte faptului că Institutul 
de construct^, din București 
mai are incă în lichidare ci- 
teva serii de studenți a căror 
pregătire durează 5 ani și ju
mătate. De «cec*, practică de 
specialitate a fost eșcionnîă tn 
doi ani: IV ți V, durate fiecă
rei perioada fiind de cite C 
săptămini. Deci, in to:«L stu
denții noștri din ulXrnu: z~i 
fac 12 săptămini de pructic-i. 
nu 8 cit durează practica de 
producție din anul IV la cele
lalte institute de iurățimius 
superior. In afară de această 
practică de specialitate, a ma: 
fost efectuată o practici de 
informare pe șantiere ți tn 
uzine de către studenții anului 
II. Și aici durata practicii se 
deosebește de cea planificată 
la alte institute. In materialele 
publicate la această rubrică in 
.^cînteia tineretului* conducă
tori ai unor institute de învă
țămînt superior au ajuns la 
concluzia că practica de pro
ducție a studenților din anul 
II să fie numai de patru săp
tămâni și nu de șase, cit a pre
văzut Ministerul Invățămîn- 
tului. Noi am și dat viață a- 
cestei concluzii. Studenții noș
tri din anul II au făcut prac
tica numai timp de patru săp
tămâni. Considerînd că ei nu

La Casa de cultură din raio
nul Tudor Vladimirescu (.au cu
cerit titlul de laureat pentru 
dansul cu temă — „Noaptea lui 
23 August") se tinde spre o ac
tivitate de adîncime în educația 
estetică. Se urmărește o mai largă 
popularizare a secțiilor, virin- 
du-se antrenarea unui număr 
mai mare de tineri la actriit*- 
tea artistică. in timp ce confrun
tările cu pubikxl vor face mai 
cunoscute spectacolele, expcxrițr- 
le etc. Iaureati crhri de-al 
Ml-lea concurs, dansatorii casei 
de cukurâ. au un sxngta dez.- 
derat, prezent, de fapt, și 1* ce-

htățu ia case Twceatsa bogată 
fii prrțxsje să pgAarrre cu

reoci. a fa efectele reco- 
acele fapte Se art* care. ulterior, 
* fi crenectate pe larg.
Deocamdată, deci, un experi

ment). Doar eliberați de canoa
nele predănf de la catedră, ar

au incă c^zofZrzțe sn/ioente 
ca sc tr.:*ie*p* 
toate probiesueie
pe cnre le ndisâ ««no* pe 
șcntîereie de consSmcps seu 
cec din uzzze șs pentm c na 
aglomera o penocdc prea 
mare dxrme locvi de «nan
ei. cm coeon: et e necesar »ă 
se scurteze sceaszâ perioadă 
de practică după cuss cm era
tei. In arata aprobiru Mini
sterului Invășisututului. am 
procedat coaforul snlupai gă
site și rezulzazeie obținute ne 
mulțumesc.

Poare axai mal: deci: 
alte institute de tnrăță- 
minx supemor. noi trebuie 
se finea o penacnentâ le
gături cu ri-.rocreie locuri de 
««si aie studenților. Pe vii
torii ingineri constructori — 
studenții noștri — ii interesea
ză. firi îndoială, toate lucră
rile de pe an șantier, dar în 
perioada prcxrticii ei nu pot 
cunGâște deeit unele dintre a- 
cestea — cele ce se efectuează 
in sâptăminile respective. De 
aceea ți P« noi ne interesează 
ca în timpul practicii de pro
ducție șantierul să se găsească 
in etapa unor lucrări princi
pale, esențiale pentru pregăti
rea studenților, lată-ne, așa
dar, datorită acestui lucru, co- 
lindînd, încă de toamna, șan
tierele din întreaga țară, stu
diind graficele de producție, 
calculînd și, în funcție de a- 
ceste elemente, alegînd locurile 

tiștii amatori vor putea obține 
lucrări de o autentică originali
tate. Pledăm, așadar, pentru mă
suri concrete. în urma cărora fie
care artist amator să se așeze la 
<e\ aiet F- sâ lucreze nu după 
lecții de desen ca la școală, ci 
după 1ecții-coavorbir. de largă 
cuprindere H multiple rezonanțe 
estetice. Expresivitatea și punc
tul de vedere personal se 'ix 
dezvolta firesc numai părăsind 
lihimuL Rămine sâ se dezvolte, 
de către cei ce le descoperă și 
le observ*. calitățile întrunite la 
arestul amator. Aceasta, pe plan 
refiafa Pe planul creației, scon- 

tâs pe mai mult curaj în abor
darea peisajului, a portretului 
etc_ in așa fel ca talentul per- 
s:oai autetaic, să se impună in 
fosmâ, culoare etc. realizincu-se 
acea individualitate artistică 
rbnztâ de toți și pe care in
structorii, la rindul lor, o vor 
dezvolta, înlâturind astfel din 
practica lor acea cunoscută 
aducere la numitorul comun. 
Sistemelor teoretice de educație 
artistică, printre altele, le cores
pund cunoștințele de istoria ar
tei. Xe interesează mult, foarte 
mult tot bagajul de cunoștințe 
obținute în cercurile de educație 
artistică dar, în aceeași măsură 
și, poate chiar mai mult — un 
talent foarte original izvorît

Vă prezentăm două ima
gini din Expoziția realiză- 
rilor economiei naționale

GALAȚI — cartierul Țiglina
' Foto : N. STELORIAN

unde vor face studenții prac
tica.

Cei 2 000 de studenți din 
anii II, IV și V, care au făcut 
în Para aceasta practica de 
producție, au fost repartizați 
la 120 de șantiere și uzine din 
întreaga țară. 800 dintre ei 
și-au făcut stagiul de practică 
in București, iar restul de 
1 200 la cele mai importante 
șantiere din țară.

Organizarea practicii de 
producție a studenților din 
anul II e diferită de cea a co
legilor lor mai mari. Studenții 
anului doi au fost repartizați 
la practică pe grupe de studii, 
conduse de către un cadru di
dactic. In București, practica 
a fost organizată sub forma 
unor vizite dirijate la diferite 
locuri de muncă: cele mai 
mari șantiere de construcții de 
locuințe ca Balta Albă, Cățelu, 
Baba Novac, Drumul Tabe
rei, la șantierele de construc
ție a unor străzi din Capitală 
sau a șoselelor de la periferie, 
la o serie de întreprinderi ca 
cea de prefabricate, întreprin
derea de ventilatoare, I.C.M.A, 

din observația asupra vieții noi, 
completată cu o cuprinzătoare 
cultură plastică.

Probleme asemănătoare se pun 
și formațiilor de teatru, de 
pildă. Acele piese de teatru, pe 
care le-am numi, utilitare trebuie 
să facă locul (avem în vedere 
festivalul Caragiale al amatori
lor I unor zboruri mai înalte, în- 
țelegind prin ele textele dramati
ce de mare și autentică pro
blemă.

Am lăsat mai la urmă conclu
ziile la care ne-a dus sondajul 
la Casa de cultură din raionul 
1 Mai Aici, cele mai multe din 
acțiunile casei de cultură pentru 
educarea estetică sînt trecute în 
plan, vizîndu-se un ajutor din 
partea comitetului raional U.T.M. 
Ele sînt înscrise însă formal, 
deoarece practic, după cum am 
constatat nu există o colaborare 
concretă, eficientă, strînsă între 
comitetul raional U.T.M. și casa 
de cultură. Fără această con
lucrare strînsă, rezultatele vor 
întirzia, desigur să se arate.

.Așadar, pledoarie pentru matu
rizare în arta amatorilor, pe linia 
unor experiențe mari și fructuoa
se. înscriind acele creații care 
constituie valoare în concepție 
și viziune în diversitatea de 
stiluri. Acestea pot alcătui noul 
in cimpul culturii artistice de 
masă, noul pe care îl dorim la 
dimensiunile mari și originale. 
Dezvoltarea conștiinței socialiste 
prin activitatea de la casele de 
cultură, educarea estetică, ca 
parte integrantă a educației co
muniste obligă la fructificarea, 
pe scară mai înaltă, a bogatei 
experiențe obținute pînă acum. 
Iată ce recomandăm cu toată 
căldura, acum cind ne gindim la 
toamna care se apropie și cind 
tinerii vor frecventa. într-o mă
sură tot mai mare, casele de 
cultură.

ROMULUS ZAHARIA

In prag de an școlar
Pregătiri 

în Capitală

Interlocutorul nostru este 
inspectorul șef al secției 
de învățămînt a Sfatu

lui popular al raionului Gri- 
vița Roșie :

— Avem o singură între
bare : Ce noutăți vor găsi 
elevii din raionul dv. în prima 
zi de școală ?

— în primul rînd o școală 
nouă. în cartierul „Scînteia- 
Jiului" a fost construită o 
școală cu 24 săli de clasă. Linia 
arhitectonică modernă și con
dițiile foarte bune pe care le 
asigură fac ca această școală 
să fie una dintre cele mai fru
moase din Capitală.

Un amănunt : băncile și ca
tedrele sînt laminate în alb, 
formînd un foarte ambiant ca
dru împreună cu mozaicul în 
alb-negru.

Numeroase alte școli și-au 
lărgit spațiul cu una, două sau 
mai multe săli de clasă. La 
toate școlile din raion, efec
tuarea reparațiilor curente este 
încheiată. în colaborare cu co
mitetele de părinți din școli, 
s-a luat inițiativa creării a 
48 colective de meseriași din
tre părinții elevilor. Aceste 
colective au executat numeroa
se reparații, economisind o 
sumă în valoare de 63 000 lei.

De asemenea încă în pe
rioada de vară, două colective 
de profesori de diferite spe
cialități s-au îngrijit de repar
tiția judicioasă a materialului 
didactic în toate școlile.

După discuția de la sfatul 
popular, am făcut o vizită la 
două din școlile raionului.

Școala medie „Aurel Vlaicu“. 
Aici s-au luat o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea

Atelierele „9 Mai“, Uzinele 
„23 August", Uzina de pompe 
București etc. Cadrele didac
tice care conduceau grupele de 
studenți făceau la fiecare loc 
de muncă (șantier, secție etc.) 
cite o expunere despre proble
mele importante pe care le 
ridică producția în locul res
pectiv, după care studenții cer
cetau singuri, își făceau schițe, 
însemnări, iar uneori partici
pau efectiv la diferite activi
tăți.

Dintre studenții anului II 
au fost repartizați în provin
cie doar cei de la Facultatea 
de hidrotehnică agricolă care 
și-au făcut practica la marile 
lucrări de hidroameliorații ce 
se efectuează în bălțile dintre 
Dunăre și Borcea. Am ținut ca 
ei să cunoască amploarea a- 
cestor lucrări care vor reda 
agriculturii o suprafață im
portantă de teren.

Spuneam că studenții anilor 
IV și V au efectuat practica 
de producție timp de 6 săptă- 
mîni. In afară de Capitală, 
le-am ales, ca locuri de prac
tică, cele mai importante șan

Tractoristul Brîndaș Ștefan de la G.A.C. Almașu din raionul 
Huedin executînd arături în miriște imediat după recoltatul 

porumbului.
Foto: F. ȚAGA

localului. Fiind o construcție 
veche (datează din 1923) au 
fost necesare lucrări de mo
dernizare a instalațiilor de în
călzire, iluminat și sanitare. 
Reparațiile curente au fost e- 
fectuate și de la 20 august cla
sele sînt pregătite pentru a-și 
primi cei 1 300 de elevi. Au fost 
vopsite ușile și ferestrele, co
ridoarele.

Școala a primit mobilier 
nou, modern pentru hol. A 
fost revizuit și completat ma
terialul didactic. Copiii munci
torilor ceferiști își vor găsi a- 
telierele (mașini-unelte, auto, 
electricitate) bine utilate, cu 
aparate moderne, puse la 
punct de întreprinderile I.R.A. 
17 și Uzinele „Grivița Roșie", 
care patronează instruirea ele
vilor în producție.

Biblioteca și-a sporit numă
rul titlurilor de cărți în vara 
aceasta. Urmează încă să fie 
rezolvată problema sălii de 
lectură. Nici terenurile de 
sport n-au fost uitate. Marcate 
cu linii albe, cu panourile vop
site, înzestrate cu plase noi, 
sînt gata pentru a găzdui acti
vitatea sportivă din școală. A 
fost reutilat cabinetul medical 
și e gata pentru a fi pus în 
funcțiune și un cabinet dentar.

Școala medie „Ion Necul- 
ce". A fost terminată complet 
noua aripă începută anul tre
cut. Pereții proaspăt zugrăviți, 
culoarele și lemnăria vopsită 
arată că totul e pregătit pen
tru noul an școlar. Clasele au 
căpătat bănci și catedre noi. 
Laboratoarele de fizică și na
turale au primit material di
dactic. Pentru bibliotecă s-au 
achiziționat cărți în valoare de 
8 000 lei. S-au amenajat, prin 
asfaltare, terenurile de sport.

Aceleași pregătiri le-am în- 
tîlnit și la celelalte școli din 
Capitală.

LILIANA C. BOTEANU

tiere din țară, printre care cel 
al Combinatului chimic de la 
Turnu Măgurele, al Comple
xului de la Brazi, al Comple
xului de la Chișcani — Brăila, 
al Uzinei de aluminiu Slatina, 
al Combinatului chimic Călă
rași, al Complexului indus
trial de la Copșa Mică, al celui 
de la Ișalnița de lingă Craio
va, cel al marelui combinat si
derurgic de la Galați sau al 
hidrocentralei „16 Februarie" 
de pe Argeș diferitele șantiere 
de construcție a unor poduri, 
șosele, căi ferate, precum și o 
serie de fabrici pentru con
strucția de mașini necesare 
șantierelor.

Anul acesta a sporit încre
derea în studenții din anii 
mari; le-am stimulat mai mult 
răspunderea pentru pregătirea 
ce trebuie să și-o asigure. De 
aceea, am trimis pe fiecare 
șantier un grup mic de stu
denți, atîția cîți ingineri și 
rhaiștri se găseau pe șantierul 
respectiv, pe lingă care au fost 
repartizați sâ lucreze și să 
conducă efectiv munca. Stu
denții n-au mai fost însoțiți

Și in regiunea 
Dobrogea

în toamna aceasta, prin ge
neralizarea învățămîntului de 
8 ani, populația școlară a re
giunii Dobrogea va spori cu 
6 000 de elevi. Mulți dintre ei 
vor intra, cu această ocazie, în 
noi și luminoase localuri înăl
țate de harnicii constructori în 
ultimele luni de zile. Noile 
construcții, ca și atîtea alte 
realizări cu care vor fi întîm- 
pinați elevii acum la deschi
derea noului an școlar, au fost 
pregătite cu mult timp în 
urmă.

La mijlocul lunii februarie — 
cind elevii se găseau de abia la 
jumătatea anului școlar trecut 
— la Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Dobrogea a avut loc o ședință 
în care s-au stabilit acțiunile ce 
trebuie întreprinse pentru pre
gătirea în cele mai bune condi
ții a viitorului an școlar. Pri
mul punct de pe agenda acestor 
măsuri îl constituia asigurarea 
localurilor de școală și a săli
lor de clasă suplimentare. Și 
munca pe șantierele școlare de 
la Tulcea și Medgidia, Peris- 
prava, Partizani, Pătlăgeanca și 
Tăcău ca și în multe alte locuri 
a început. Astfel, pînă la sfîr- 
șitul lunii august, spațiul de 
școlarizare a regiunii Do
brogea a crescut cu încă 281 
săli de clasă — suficiente pen
tru a asigura baza materială a 
generalizării învățămîntului de 
8 ani.

Tot atunci s-au luat și prime
le măsuri în vederea dotării 
școlilor cu noi și moderne ma
teriale și aparate didactice. 
Din suma stabilită atunci, 
2 000 000 lei, s-au achiziționat 
pînă acum hărți, materiale 

permanent de cadre didactice, 
ci doar controlați periodic. Din 
informațiile pe care le avem 
în urma controalelor făcute, 
din legătura permanentă cu 
conducerile locurilor de mun
că și din caracterizarea făcută 
fiecărui student de către ingi
nerii de pe șantiere sau din 
uzină, rezultă că studenții noș
tri au făcut dovada unui viu 
interes pentru cunoașterea în
deaproape a tuturor proceselor 
tehnologice, a operațiilor prin
cipale desfășurate in produc
ție, realizind un contact strins 
cu viața, acumulind cunoștin
țe deosebit de prețioase pen
tru viitoarea lor muncă de in
gineri. Studenții și-au adunat, 
de asemenea, materiale in
teresante necesare întocmirii 
proiectelor de diplomă sau 
realizării unor lucrări științi
fice. Mulți studenți au fost de 
un real folos activității de pe 
șantiere, contribuind efectiv la 
conducerea muncii, la ridica
rea calității unor lucrări. Scri
sorile primite de la o serie de 
unități sînt o dovadă conclu
dentă în acest sens.

Pentru standurile 
romincști aie tirguluî 

international al cârtii
Zilele acestea au fost expediata 

spre R. F. Germană cele 500 lu« 
crări co vor fi expuse la Tirgul 
internațional al cărții de la 
Frankfurt pe Main la care partici
pă și țara noastră. Standurile ro- 
mînești vor prezenta cărți din 
toate domeniile, realizări reprezen
tativa din producția editorială 
a ultimilor ani. Printre lucrările 
trimise figurează monografii și tra
tate de știință și tehnică, lucrări 
cu caracter enciclopedic, dicționa
re, ediții valoroase ale scriitorilor 
noștri clasici și contemporani, tra
duceri din marile opere ala litera
turii universale, monografii și al
bume de artă și de fotografii, lu
crări cu caracter turistic. Vor fi 
prezentate, de asemenea, ediții va
loroase apărute recent, între care 
„Dezvoltarea economică a Romi- 
niei 1944-1964", volumul IV din 
tratatul „Istoria Romîniei", „Repu
blica Populară Romînă — noua 
geografie a patriei", „Dicționarul 
enciclopedic romîn“, voi. 2, albu
me de artă ca „Arta populară 
tn Romînia", „Pictura romînească 
contemporană* * * 11 12 * * * 16, „Corneliu Baba", 
albume de fotografii artistice între 
care „București", „Regiunea Ba
cău", „Flori din Romînia".

CIOCIARA rulează la Petri* »-
rele 9,11,30,14 , 16,30,19.21.15c
BRAȚUL NEDREPT AL LEGII ru
lează la Luceafărul (orele 10;
12 : 14 I 16 ; 18.15 ; 20^30). Gn-
vița (orele 10 f 12 f 14 ; 16 ; 18 ;
20) , Melodia (orele 10 » 12 j 15 i
17 î 19 i 21). DRAGOSTE LA ZE
RO GRADE rulează la Republica 
(orele 8.30 ; 10.30 ; 12,30 ■. 14,30 ■.
16,30 ; 18,45 i 21,15). MORAL 63 
rulează la Carpați (orele 9,45 12; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), București 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21), Excelsior (orele 10;
12,15; 14,30; 16,30; 18.45; 21),
Feroviar (orele 9.45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). BANDA
DE LAȘI rulează la Festi
val (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19;
21) , înfrățirea între popoare (orele
10; 16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
10: 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
SECHESTRATUL DIN ALTONA 
rulează la Victoria (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Adesgo (orele 15,30; 18; 20,30).
FALSIFICATORUL rulează la 
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45), Bucegi (orele
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 16; 18,15; 20,30). PAGINI DE 
ISTORIE—ROMÎNIA, ORIZONT 64 
rulează la Modern (orele 10; 12,45 ;
16 , 19). M-AM ÎNDRĂGOSTIT

LA COPENHAGA rulează la Uni
rea (orele 16; 18; 20), Munca 
(orele 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Arta (ora 19,30). SINGU
RĂTATEA ALERGĂTORULUI DE 
CURSA LUNGA după amia
ză rulează la Doina (orele
13.45 I 16,15 » 18,45 ; 21.15).
Tomis (orele 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18;
20,30), Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20). CEI ȘAPTE MAG
NIFICI — cinemascop — ru
lează la Lumina (orele 9,30; 
12,15; 15; îs,- 20,45). băr
bații rulează la Central (orele
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30), Floreasca (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) , Cotroceni (orele 16; 18,15;
20.30) . GALAPAGOS rulează la
Giulești (orele 10; 12.15 » 15.30;
17.45 ; 20), Moșilor (orele
15.30 ; 18). TOTUL PENTRU VIA
ȚĂ și GALAPAGOS rulează la 
Timpuri noi (orele 10-21 în conti
nuare). COMISARUL rulează la 
Union (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). LA 
STRADA rulează la Cultural (ore
le 15,30 ; 18 i 20,30). INSPECTO
RUL ȘI NOAPTEA rulează la Fla
căra (orele 16 ; 18 » 20). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (am
bele serii) rulează la Dada (orele 
9 ; 12,15 ; 16 ; 20). DOMNIȘOA
RA... BARBĂ-ALBASTRĂ rulează 
la Buzești (orele 16; 18,15; 20,30). 
PRIMUL TROLEIBUZ rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 10 ; 12;
16; 18,15; 20,30). VARA IN
NORDUL SĂLBATIC rulează la 
Vitan (orele 16 ; 18 j 20). REBELUL 
MAGNIFIC rulează la Miorița (o- 
rele 9,30 » 11,45 ; 14 ; 16,15 » 18,30; 
20,45), Popular (orele 10,30 ; 15,15;'
17.30 ; 20). COMOARA DIN LACUL
DE ARGINT — cinemascop — ru
lează la Pacea (orele 10,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30), Viitorul (orele 14,15;
16,30; 18,45; 21). DOMNUL
TOPAZE — cinemascop — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20),

In acest an, cartea romînească a 
mai fost prezentă la expozițiile și 
tîrgurile internaționale de carte de 
la Bombay și Calcuta, Leipzig, 
Varșovia, Washington, Londra. Ex
poziții ale cărții romînești au fost 
organizate la Stockholm, Bologna, 
Milano, Moscova și Chișinău.

(Agerpres)

pentru geometrie, substanțe și 
aparatură pentru laboratoarele 
de fizică și chimie, precum și 
alte materiale necesare fiecărei 
școli.

Continua sporire a număru
lui elevilor a mărit și necesa
rul de cadre didactice. Anul 
acesta a fost repartizat în Do
brogea cel mai mare număr de 
absolvenți ai universităților și 
institutelor pedagogice — so
siți vreodată în regiune; 245, 
dintre care 83 absolvenți ai 
universităților și 162 ai insti
tutelor pedagogice.

Ca în fiecare an, zeci de ca
dre didactice din regiune au 
urmat în vara aceasta cursurile 
de perfecționare în vederea ri
dicării calificării profesionale, 
s-au prezentat la examenele de 
definitivat. Astfel 92 de învăță
tori și 60 de profesori de toata 
specialitățile au trecut cu 
succes examenul de definitivat. 
Pentru 202 cadre didactice care 
predau obiectul „Agricultura- 
s-a organizat un curs de per
fecționare de 20 de zile la 
Cernavodă, iar în aceste zile în 
fiecare raion au loc consfătuiri 
cu tema : „Sporirea eficienței 
lecției — mijloc principal 
pentru ridicarea nivelului acti
vității instructiv-educative". 
După aceste consfătuiri raiona
le, vor urma cursuri cu o du
rată de trei zile cu cadrele 
didactice nou numite ,sau care 
nu au calificarea necesară.

In rîndurile de mai sus 
ne-am referit doar la principa
lele acțiuni care s-au întreprins 
în regiunea Dobrogea pentru 
deschiderea noului an școlar. 
Adăugind la acestea exemplara 
difuzare a manualelor școlare, 
volumul mare de amenajări și 
reparații care au fost efectuate 
în școli, alcătuirea din timp a 
orarelor, numirea diriginților și 
alcătuirea încă de pe acum a 
planurilor de activități extra- 
școlare vom avea o imagine 
completă a muncii intense care 
s-a desfășurat în vederea asi-
gurării celor mai optime con
diții elevilor pentru a învăța la 
nivelul cerințelor actuale.

IOAN N. CHIȚU
----- •-----

Un nou raion 
electrificat

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru).

De curînd au fost racordate 
la rețeaua de înaltă tensiune 
încă 3 noi localități din raio
nul Adamclisi. Este vorba de 
satele Pîrjoaia, Strunga și 
Satu Nou, cu care s-a terminat 
electrificarea întregului raion. 
Acum pe harta regiunii Do
brogea, figurează 3 raioane 
complet electrificate: Medgi
dia, Negru Vodă și Adamclisi.

Intre 25 septembrie — 1 oc
tombrie acești studenți vor da 
colocviul de practică în insti
tut, în fața unor comisii din 
care vor face parte, în primul 
rînd, cadrele didactice ce au 
efectuat controlul practicii.

Din felul în care s-a des
fășurat practica anul acesta 
am ajuns încă o dată la con
cluzia că e necesară, de multe 
ori, schimbarea studenților de 
la un șantier la altul în timpul 
aceleeași perioade de practică. 
Acest lucru e determinat de 
necesitatea de a cunoaște lu
crări variate și interesante, 
care nu pot fi întilnite pe a- 
celași șantier într-o perioadă 
scurtă de timp. Pentru aceasta 
se impune repartizarea unor 
fonduri suplimentare care să 
ne permită asemenea schim
bări.

De asemenea, noi ținem le
gătura cu diferite șantiere și 
in timpul anului de studiu, 
vizitîndu-le, cu o parte din 
studenții anului V, ori de cîte 
ori pe șantiere se desfășoară 
lucrări deosebit de importante, 
uneori unice.



s în „Cupa cupelor"

P STEAUA DERRY CITY 3-0 (1-0)
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„Cupa Cupelor" a fost inau
gurată (în actuala ediție) 
printr-un debut de bun augur 
al formației bucureștene 
„Steaua": 3-0 în compania e- 
chipei irlandeze Derry City. 
Victoria categorică ne îndrep
tățește să sperăm într-o evo
luție meritorie în tneciul re
vanșă ca și în etapele supe
rioare ale acestei competiții de 
autentic prestigiu.

Oaspeții, care nu s-au soco
tit învinși nici măcar în mi
nutul 90, pînă cînd au luptat 
cu o remarcabilă voință, ne-au 
rezervat în final o plăcută sur
priză: și-au felicitat și îmbră
țișat adversarii. Gestul spor
tivilor irlandezi a fost răsplătit 
prin aplauzele 
zecilor de mii

Unsprezecele 
imprimă, odată 
bitrului, un ritm de joc impe
tuos. Constantin, Pavlovici sau 
Sorin Avram încearcă din 
primele secunde poarta. La 
fel Creiniceanu care, în plus, 
combină, atacă în viteză și 
deosebit de periculos. „Tracul" 
tradițional pare uitat în 
bină. Superioritatea în 
reclamă mai ales în fotbal 
gumente mai palpabile : 
luri. Și primul „argument" 
întîrzie : Creiniceanu 
pe fază inițiază un contraatac, 
pornește hotărît spre poarta 
adversă, îl găsește Ia timp pe 
Pavlovici care inspirat, șutea- 
ză și înscrie : 1-0.

Derry City forțează egalarea 
cu acțiuni inițiate prin sur
prindere. Eremia, intervine 
prompt ajutat la timp de cei
lalți apărători. în finalul pri
mei reprize Constantin și So
rin Avram reușesc o splendi
dă combinație la care Pavlo-

entuziaste ale 
de spectatori.

bucureștean 
cu fluierul ar-

ca- 
joc 
ar- 
go- 
nu

mereu

S
EZ5

R
T

viei decis s-o finalizeze obligă 
portarul să preîntîmpine ri
dicarea scorului dar se pri
pește și nimerește bara.

Schimbarea porții îl face 
pe Mahon să creadă în mira
col (a socotit ghinionistă pri
ma poartă). înainte de fluie
rul arbitrului el ridică mîinile 
parcă a rugăciune, implorînd 
noroc.

Steaua n-are de gînd să im
plore pe nimeni, crede în pro
priile forțe. Atacurile insis
tente se soldează adesea cu 
cornere. în urma unei aseme
nea acțiuni un apărător irlan
dez oprește balonul cu mîna. 
Arbitrul, grec Monastiriotis,

atent, întotdeauna sincronizat 
cu faza, dictează 11 m. Con
stantin transformă : 2-0.

Două goluri diferență nu 
înseamnă de loc calificarea, 
mai ales cînd revanșa se 
dispută în deplasare. Steaua 
se “desfășoară în vervă, atacă 
pe aripi, unde Creiniceanu și 
Sorin Avram fac curse de zi
le mari, pe centru, aici Con
stantin e plin de fantezie, iar 
Pavlovici impetuos și eficace. 
Și iată al treilea gol : Pavlo
vici, în urma unei acțiuni 
spectaculoase inițiată de Con
stantin, preia, driblează 
iarăși portarul, și înscrie.

Spectatorii aplaudă o vic-

torie pe deplin meritată, 
ținută în urma unui joc antre
nant în care ambele formații 
au luptat cu ardoare.

Derry City ne-a prezentat o 
formație care cuprinde cîteva 
individualități valoroase, mai 
ales la înaintare, dar care ni 
s-a părut inconstantă, insu
ficient sudată în jocul colec
tiv.

Există 
al doilea 
City vor 
tivă.

certitudinea că și în 
meci Steaua și Derry 
oferi o partidă atrac-

In primul meci al finalei 
turneului balcanic de 
fotbal, ieri la Plovdiv 

echipa Spartak a terminat la 
egalitate 1—1 (0—0) cu Rapid 
București. Fotbaliștii romîni 
au deschis scorul în minutul 
60 prin Ionescu. Egalarea a 
survenit în minutul 88, punc
tul gazdelor fiind marcat de 
Diev. Returul se va desfășura 
miercuri 16 septembrie, la 
București.

Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit miercuri la 
Izmir jocul internațional 

de fotbal dintre echipele Pe
trolul Ploiești și Goztepe (Tur
cia) contînd pentru primul tur 
al „Cupei orașelor tîrguri". 
Fotbaliștii romîni au terminat 
învingători cu scorul de 1—0 
prin punctul înscris în minutul 
22 de Dridea. Cel de-al doilea 
meci se va desfășura la 23 sep
tembrie la Ploiești.

VASILE RANGA

Foto : V. RANGA

In ultimă instanță portarul oaspeților in
tervine, împiedicînd ridicarea scorului.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
NAȚIONALE A POPORULUI

Miercuri după-amiază a a- 
vut loc la Teatrul C.C.S. din 
București o adunare festivă 
organizată de Comitetul Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste în 
Bulgaria. Au participat tova
rășii Emil Bodnăraș, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Da
les, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Bujor Al- 
mășan. ministrul minelor și 
energiei electrice, Petre Con- 
stantinescu-Iași, membru al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și alți mem
bri ai conducerii unor mini
stere. reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de cultură.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă 
de tov. Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S.

Au luat apoi cuvîntul tov. 
Ion Cosma, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei. Vorbito
rul a arătat însemnătatea eli
berării Bulgariei de sub jugul 
fascist și a transmis poporului 
frate bulgar felicitări pentru

Comitetul de onoare al Jocurilor Concursul și Festivalul
Balcanice de atletism international 99 George EnesciT

BULGAR
rezultatele obținute și urări 
de noi succese în munca pe 
care o desfășoară pentru în
florirea patriei sale. El a tre
cut apoi în revistă realizările 
celor 20 de ani de putere 
populară, în cursul cărora po
porul bulgar a făurit baza in
dustrială a țării, a înfăptuit 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, a dezvoltat cultura 
nouă, socialistă, a ridicat ni
velul său material și cultural.

Aceste realizări, rod al 
muncii și eforturilor poporu
lui bulgar, sînt legate totodată 
de prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre R.P. Bul

Adunarea
de la Teatrul

c. c. s.
celelalte țări socia-garia și 

liste.
In continuare, vorbitorul a 

evocat legăturile de prietenie 
făurite între cele două po
poare în lupta lor pentru in
dependență națională și elibe
rare socială. Aceste legături, a 
spus vorbitorul, își găsesc azi 
expresia în relațiile economi
ce, în colaborarea tehnico-ști- 
ințifică și schimbul de valori 
culturale dintre R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria. Poporul ro- 
mîn acordă o atenție însem
nată dezvoltării relațiilor fră
țești de colaborare cu R. P. 
Bulgaria și prețuiește mult 
prietenia romîno-bulgară.

I. Cosma a relevat apoi 
faptul că pe plan internațio
nal R. P. Romînă, R. P. Bulga
ria. împreună cu celelalte țări 
socialiste, promovează o poli
tică de pace și colaborare în
tre toate țările lumii, indife
rent de orînduirea lor social- 
economică, adueîndu-și con-

tribuția la triumful coexisten
ței pașnice între state cu o- 
rînduiri sociale diferite. 
mare însemnătate ar avea în 
această direcție transformarea 
Balcanilor într-o zonă denu* 
clearizată, o zonă a păcii și 
prieteniei, țel pentru care mi
litează împreună țările noas
tre, convinse fiind că 
ar constitui un aport 
la statornicirea unei 
fere de încredere și 
rare între statele din 
parte a lumii.

întărirea și dezvoltarea pri
eteniei dintre R. P. Romînă și 
R. P. Bulgaria — a spus în 
încheiere vorbitorul — ser
vește intereselor ambelor po
poare, ale. sistemului mondial 
socialist, cauzei păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul R. P. Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogda
nov. El a transmis întregului 
popor frate romîn un salut 
cordial și urări de noi succese 
și mai mari în construirea so
cialismului și comunismului, 
de consolidare și dezvoltare a 
legăturilor frățești, a priete
niei trainice și colaborării 
dintre popoarele bulgar și ro
mîn.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic 
susținut de artiști romîni și 
bulgari.

aceasta 
valoros 
atmos- 
colabo- 
această

★
La 9 septembrie, cu prilejul 

sărbătorii 
Bulgaria, 
Bulgaria în R.
Gheorghi Bogdanov, și membri 
ambasadei au depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici.

La solemnitate au fost de față 
reprezentanți ai Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
Ministerului Forțelor Armate.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

naționale a R. P. 
ambasadorul R. P.

P. Romînă,

Recepție oferită
Republicii 

găz- 
și 13 
de-a 

Jocu-

• Capitala 
Populare Romîne 
d.uiește între 11 
septembrie cea 
XXIII-a ediție a 
rilor Balcanice de atle
tism, competiție tradi
țională care se desfă
șoară sub semnul întări
rii ‘ legăturilor de priete
nie între sportivii din 
țările balcanice.

Cea de-a XXIII-a e- 
diție a Jocurilor Bal
canice de atletism va 
fi patronată de un Co
mitet de onoare, avînd 
ca președinte pe tova
rășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele 
Consiliului de 
tri al Republicii 
lare Romîne».

Din Comitetul 
noare fac parte :

Miniș-
Popu-

liu Mănescii, ministrul 
afacerilor externe, Voi- 
nea Marinescu, minis
trul sănătății si preve
derilor 
Bălan, 
țămîntului, Aurel 
ma, președintele 
siliului '
U.C.F.S. 
Olimpic 
Enache, 
C.C. al 
tru Eejan, secretar 
C.C.S., Ion 
președintele 
lui executiv al 
lui Popular al Capita
lei, Ion. Pas, președin
tele Comitetului de 
radiodifuziune și tele
viziune, Constanță Cră
ciun, ’ președintele Co
mitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Floca

sociale, Ștefan 
ministrul învă- 

Du-
Con- 

General al 
și al Comitetului 

Romîn, Petre 
prim-secretar al 
U.T.M., Dumi- 

al 
Cosma, 

Comitetu- 
Sfatu-

Arhip, general colonel, 
președintele Federației 
romîne de tir. Emil 
Ghibu, președintele Fe
derației romîne de a- 
tletism.

Din 
noare 
Alexandre 
gyropoulo, 
extraordinar 
potentiar < 
Gheorghi 
ambasador 
și 
R.P. Bulgaria. 
Stamo, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al 
R.P. Albania, Cahit Oz
can, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Turci-

Ciudina, însărci- 
ad-inte- 

al R.S.F. higosla-

Comitetul de 
mai fac parte : 

Cimon Ar- 
ambasador 
și pleni- 

al Greciei, 
Bogdanov, 

extraordinar 
plenipotențiar al 
_ * Dhimiter

ei, A.
nat cu afaceri

o-
AGENDA

La Operă - premieră pe țară
de ambasadorul

Prima etapă a marii întreceri artistice in
ternaționale e pe sfîrșite. Peste 36 de ore vom 
cunoaște numele competitorilor care au reușit 
să intre în cea de a doua etapă a concursului.

Ziua de astăzi se anunță la fel de intere
santă ca și zilele trecute. Sutele de iubitori ai 
muzicii care urmăresc concursul vor putea 
asculta pe violoniștii J. Kroft, membru al Fi
larmonicii pragheze, W. Just, membru al cu
noscutei formații Săchsiche Staats-Kapelle, A. 
Levy, care a concertat în fruntea unor mari 
orchestre americane, ca acelea din Boston, Los 
Angeles. Minneapolis, A. Reller (S.U.A.) cu
noscut dintr-o serie de concerte susținute în 
ultimul timp în Anglia, Franța și Olanda și
I. Reinfeld student în anul II al Conservato
rului clujean, pe pianiștii R. Rosol, aspirantă 
la Școala Superioară de muzică „Weber" și 
T. Steidl. student al Școlii superioare din 
Leipzig din R. D. Germană, cubanezul J. La- 
brana. student la Școala superioară „F. Liszt" 
din Budapesta, J. Fassina deținătorul „premiu
lui de excelentă*4 al Conservatorului din Paris,
J. Markova, deținătorul premiului II. la Festi
valul Republican al Tineretului bulgar și pe 
cîntăretii C. Fînățeanu. laureat a 3 mari 
concursuri internaționale (Viena, Geneva, 
Praga). M. Filcov. solist al Operei din Sofia, 
cubanezul R. Calzadilla. deținător a 5 mari 
premii internaționale („Benjamino Gigli" — 
1960. ..Frascatti" — 1960. „Concursul orașului 
Roma“ — 1960. Trofeul „Tito Schipa" — I960. 
Toulouse — 1962). D. Șerbac student al Con
servatorului clujean, franceza D. Zimmet. li
banezul V. Jaderian și G. Korondy Kummer 
solist al Operei din Debreczin.

PELLEAS SI
R. P. D. Coreene

I. SA VA

de o- 
Corne-

Disc închinat marii opere — Oedip

Centrul orașului Tg. Mureș

Zilele acestea. Casa de discuri „Electrecord" 
va difuza o serie de noi imprimări dedicate 
operei enesciene. printre care un loc de frunte 
îl ocupă prima imDrimare mondială integrală 
a marei tragedii brice " ” 
tia amplei imprimări 
discuri) cităm numele 
ceanu și al soliștilor D. 
I. Hvorov, Z. Pally, V.

Alături de Oedip vor mai 
cestea Cvartetul de coarde, și Simfonia IlI-a 
in interpretarea Orchestrei și Corului Radio- 
televiziunii sub conducerea lui Em. Elenescu.

Oedip. Din distribu
tee va cuprinde 4 
dirijorului M. Bredi- 
Ohanesian, E. Cemei, 
Teodorian, ș.a.

apare zilele a-

Cînd părăsești sala Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. după spec
tacolul cu Peileas și Melisande 
de Debussy nu porii in tine decit 
un sentiment copleșitor, pe care-1 
încerci totdeauna la contactul cu 
marile valori ale artei universale. 
Peileas nu este în maniera ope
rei italiene și nici în cea wagne
riană : este în stilul lui Debussy, 
care, compunînd această dramă 
lirică, și-a propus să scape de ti
rania . influențelor care tindeau să 
înăbușe muzica franceză de operă 
a vremii sale ; el și-a propus, de 
asemenea, să reînvie în muzica de 
la încrucișarea ultimelor două 
veacuri, vechiul spirit francez, al 
simplității și expresivității melodi
ce. Debussy a văzut in drama lui 
Maeterlink osatura lucrării sale ; 
substanța ei poetică, lumea spiri
tuală bogată și învăluită de taină 
a eroilor, desfășurarea lipsită de 
coptraste brutale a acțiunii, posibi
litățile de redare a caracterelor și 
sentimentelor prin muzica pe care 
o cultiva — l-au atras puternic pe 
compozitorul francez. Rezultatul : 
una din capodoperele literaturii 
muzicale a veacului nostru. Din 
1902, data primei reprezentații la 
Paris a Operei Peileas și Melisan
de, lucrarea a stîrnit totdeauna un 
viu interes și niciodată indiferență.

Muzica lui Debussy este de o 
finețe, un rafinament și o expresi
vitate ieșite din comun. Noblețea 
și lipsa de emfază, simplitatea și 
puritatea, decența și măsură îi sînt 
proprii. Stilul vocal, de o elevată 
melodicitate, . evită duritatea ac
centelor pasionale, registrele si 
inîensitățile ex'treine, preferind 
nuanța, subtilitatea. Orchestrația 
creează acea ambianță sonoră ds 
o poezie inefabilă ; sonorități moi, 
învăluitoare, exploatarea valorilor 
timbrale ale instrumentelor cărora 
li se acordă roluri solistice (în
deosebi celor de suflat din lemn), 
forța de sugestie — caracterizează 
acest personaj (și nu comentator, 
ca la multe alte opere) al dramei 
debussyste.

Recenta premieră se înscrie prin
tre reușitele depline ale Teatrului 
de Operă și Balet. Munca asiduă 
a dirijorului M. Brediceanu cu or-

chestra și soliștii, a regizorului 
G. Teodorescu și a scenografului 
R. Laub, a întregului colectiv, a 
avut drept rezultat un spectacol 
unitar, închegat și expresiv, im
presionant prin ținuta artistică. 
Ceea ce apare ca un merit deose
bit este autenticitatea stilului, atît 
în interpretarea muzicală cît și în 
regie și decor.

V. Teodorian este un Peileas 
bine conturat, un îndrăgostit pă
timaș și sfios j stil vocal, muzicali
tate, dictie — caracterizează inter
pretarea sa (oboseala manifestată 
prin teama la acute în penultimul 
tablou este explicabilă într-un rol 
de asemenea lungime). Un excep
tional Golaud este O. Enigărescu : 
gradarea atitudinii sale fată de cei 
doi, naturalețea reacțiilor și miș
cărilor sale, calitatea interpretării 
vocale sînt realizări artistice re
marcabile. Un Arkel în nota spec
tacolului — Viorel Ban, deși no
tele înalte sună înfundat. Un debut 
excelent în operă are soprana 
I. Cotrubaș (Yniold), muzicală și 
cu o voce adecvată rolului. Meli
sande redată de T. Lucaciu este 
candidă, de o exuberantă reținută, 
ades îngîndurată ; rolul nu face 
apel la voce și la resursele inte
rioare ale interpretului, pe care 
soprana le-a valorificat. Genevieve 
și Doctorul sînt roluri de mai 
mică întindere, de care cîntăretii 
Dorothea Palade și Dumitru Bre
benel s-au achitat la nivelul co
respunzător.

Peileas și Melisande a fost un 
prilej binevenit pentru orchestra 
T.O.B., căreia îi era necesară o 
cură de sensibilizare. Sub condu
cerea dirijorului M. Brediceanu, 
ea a sunat nu ca o orchestră de 
fosă ci ca un colectiv simfonic 
de primă mînă, obișnuit cu inter
pretarea unor partituri care cer 
sonorități cizelate, fine. O mențiu
ne specială instrumentelor de 
suflat de lemn, cornilor și instru
mentelor cu arcuș, ale căror con
tribuții 
crearea
syste.

au fost substanțiale Ia 
atmosferei specific debus-

PETRE CODREANU

Miercuri după-amiază, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene 
în R. P. Romînă, Giăn Du 
Hoan, a oferit o recepție la res
taurantul „Pescăruș", cu prile
jul sărbătorii naționale a po
porului coreean — cea de-a 
XVI-a aniversare a proclamă
rii Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Ștefan Voitec, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai C.C. al

P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri ai 
conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oametni de ști
ință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de Ion 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice care a participat la 
deschiderea tîrgului internațional 
de mostre de la Brno.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa delegația a fost întîmpi- 
nată de membri ai conducerii 
unor ministere economice, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe precum și 
ele Jaroslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

★

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului coreean, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. D. Coreene la 
București, Giăn Du Hoan, a 
rostit miercuri seară o cuvîntare 
la radio.

Capitalei, a primit delegația mu
nicipalității orașului Cairo, com
pusă din domnii Salah Dessouki, 
guvernatorul orașului, Mohie El- 
din Taher, consilier juridic, Hus
sein Montasser, secretar general, 
și M. M. Haruny, director al re
lațiilor publice.

La întîlnire au mai participat 
membri ai Comitetului executiv 
și alte persoane oficiale.

In aceeași zi, oaspeții au vizi
tat orașul București. Seara, ei 
au participat la o recepție ofe
rită în cinstea lor de președintele 
Sfatului Popular al Capitalei.

★

încheierea lucrărilor

Congresului 

internațional 
de știința solului 

(Urmare din pag. 1)

ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La ultima ședință plenară 
au mai luat cuvîntul în nu
mele oamenilor de știință din 
Africa — K. A. Quagraine 
{Ghana), al celor din Asia — 
prof. Ma Jung Chih (R.P. Chi
neză), al celor din America de 
Nord — dr. L. D. Baver 
(S.U.A.), al celor din America 
de Sud — prof. I. Nijensohn 
(Argentina), iar al celor din 
Europa — prof. dr. Raubert 
Tavernier {Belgia). Vorbitorii 
au exprimat mulțumiri și re
cunoștință statului nostru, Co
mitetului de organizare, tutu
ror acelora care au contribuit 
la crearea unor condiții op
time. de desfășurare a lucră
rilor Congresului, pentru os
pitalitatea cu care poporul ro
mîn a înconjurat pe partici
panți, pentru posibilitățile ofe
rite de a cunoaște realizările 
în domeniul științei, econo
miei, culturii și artei R. P- 
Romîne.

In numele Comitetului de 
organizare al celui de-al VIII- 
Congres internațional de știin
ța solului, prof. dr. Irimie 
Staicu a mulțumit pentru par-

ticiparea largă a savanților 
din întreaga lume și pentru a- 
portul adus la desfășurarea a- 
cestui Congres la un înalt 
nivel științific.

In încheiere, a vorbit prof. 
J. P. Quirk, vicepreședinte al 
Asociației internaționale de 
știința solului, care a asigu
rat pe reprezentanții acestei 
ramuri importante a științei 
de pe întreg globul că Austra
lia va asigura condiții cores
punzătoare desfășurării lucră
rilor viitorului Congres.

★
Numeroși participanți

Congres au plecat în excursii 
' științifice pe trei trasee, care 
străbat majoritatea regiunilor 
țării noastre.

la

(Agerpres)

Largă 
extindere
metodelor
avansate
(Urmare din pag. 1) 

primăvară, tinerii de ladin
acest important punct de lu
cru, dezbătînd problema co
laborării dintre dulgheri, fie- 
rari-betoniști și betoniști, pre
cum și posibilitățile pe care le 
creează o bună colaborare, au 
lansat inițiativa : „Un inel — 
în 48 de ore". Această iniția
tivă a organizației U.T.M., 
susținută de conducerea lotu-

nou avînt în-lui I, a dat un 
trecerii socialiste.

într-adevăr, din ziua cînd a 
început construcția primului 
turn, constructorii au realizat 
cîte un inel în 48 de ore. Așa 
s-.au ridicat primele 6 inele de 
beton. După două săptămîni de 
experiență problema a fost 
însă reexaminată. S-a ajuns 
la concluzia că printr-o nouă 
redistribuire a sistemului de 
fixare a cofrajului se poate re
duce timpul la jumătate ! Prin 
această raționalizare, construc
torii, depășindu-și cu mult pro
priile lor angajamente, au 
reușit să ridice un inel în 24 
de ore, ritm devenit obișnuit 
în construcția primului turn și 
apoi a celui de al doilea turn 
de răcire.

Tn echipa de dulgheri a lui 
Dropa Apad. din 40 de munci
tori peste 20 sînt tineri. loan 
Borda și Ludovic Ercse lu
crează de un an în această 
echipă ; aici s-au calificat ca 
dulgheri. Sînt de aceeași vîrstă 
— au 19 ani — și se numără 
de pe acum printre cei mai 
buni dulgheri. Iosif Suto, mai 
în vîrstă decît ei, a lucrat și 
pe alte șantiere — la Borzești. 
la Oradea, la Iernut. Deși 
tînăr, este un om cu multă 
experiență. Dar e greu să vor
bești de unul sau de altul cînd 
întreaga echipă merită să fie 
evidențiată.

în sarcina lor, a dulgherilor, 
cad lucrările de montare și de 
demontare a cofrajelor. Ei sînt 
pe schele din primele ore ale 
dimineții, „pregătind terenul" 
pentru echipele de fierari-be- 
tonîștî. La rîndul lor, fieraril-

betoniști din echipa lui Gri
gore Purcaru se întrec la mon
tarea armăturilor, pentru ca 
betoniștii să poată începe cît 
mai din vreme turnarea.

Fiecare din-.cgle două echipe 
de betoniști are de turnat zil
nic 45 de panouri de beton — 
un inel avînd 90 de panouri. 
Echipele de betoniști — con
duse de Matei Vasile și A- 
lexandru Mezei — își dispută 
în fiecare zi întîietatea. Și în 
fiecare zi — turnul se înalță 
cu cîte un inel. Pînă la 1 sep
tembrie s-au turnat 15 inele 
la cel de al doilea turn de ră
cire. Termenele prevăzute în 
angajamentul colectivului de 
aici au fost de mult îndepli
nite. Avantajele folosirii co
frajelor cățărătoare sînt evi
dente. A crescut considerabil 
viteza de lucru, s-a redus con
sumul de material lemnos. Va
loarea economiilor rezultate 
prin folosirea acestei metode 
se ridică la peste 700 000 lei.

...Iată doar cîteva din proce
deele avansate care și-au do
vedit eficacitatea pe acest 
mare șantier industrial.

BIOGRAFII 
TINERE

(Urmare din pag. I)

la— Orice deficiență se simte 
probă după zgomot. Roata începe 
să trăncăne ușor, dinții încep să 
scîrțîie. Nici cel mai mic defect 
nu trece neobservat.

Greu i-a fost la început și cu 
tinerii pe care-i avea în echipă,

pînă i-a obișnuit cu astfel de 
piese dificile și cu mașinile mo
derne. In acele luni, „de adap
tare", Ion Gheorghe a muncit 
cot la cot cu zeci de băieți din 
echipa sa, așa cum învățătoarea 
ia condeiul o dată cu mîna șco
larului începător și scrie cu el. 
Unii au prins mai greu secretul 
unor operații foarte fine. Ion 
Gheorghe, știa că și asupra lui 
se aplecase cu ani în urmă un 
muncitor în vîrstă, un om care 
i-a dăruit din zestrea meseriei 
sale.

In felul acest* Ion Gheorghe 
și-a contopit destinul cu cel al 
tinerilor care au venit în uzină la 
zece ani după el. Unul dintre a- 
ceștia e muncitorul Făiniță Ior
dan. Și el a venit la oraș dintr-un 
sat. De mic copil îi plăcea să 
modeleze lutul și atunci ci
neva l-a îndemnat să învețe 
meseria de modeller. A venit la 
școala profesională a Uzinelor 
„Vulcan" și dorința lui s-a îm
plinit fără să întâlnească în cale 
nici cel mai mic obstacol. După 
trei ani de zile era lucrător cali
ficat în secția turnătorie și, la fel 
ca în copilărie, se juca cu lutul. 
De astă dată era însă o joacă 
cum nu se poate mai serioasă : 
modela din lut formele compli
cate ale unor piese care apoi 
aveau să fie turnate din fontă 
sau oțel. Talentul, răbdarea, sim
țul fineței și al preciziei — toate 
aceste însușiri înnăscute și culti
vate din copilărie — l-au dus pe 
Făiniță Iordan în cîțiva ani la

perfecțiune. Piesele care ies din 
mina lui sînt de o precizie re
marcabilă: controlorii de calitate 
pot trece cu ochii închiși pe lin
gă ele. In decursul celor trei ani, 
de cînd lucrează în uzină, nu i 
s-a reproșat nici o deficiență. 
Făiniță face parte dintre acei oa
meni pentru care meseria a deve
nit o pasiune a vieții. „Cînd mi se 
întîmplă, cine știe cum — mi-a 
spus el — să nu pot veni o zi la 
uzină, parcă nu mă simt întreg, 
parcă îmi lipsește ceva. Uzina a 
devenit pentru mine o necesitate 
profundă, totul mă leagă de ea. 
Aici lucrez eu, aici lucrează soția, 
prietenii, tovarășii mei, aici învăț, 
la liceul seral. Destinul meu s-a 
suprapus pentru totdeauna peste 
destinul uzinei șl invers".

Anul acesta Făiniță a terminat 
liceul seral și intenționează să 
dea examen la Politehnică. Peste 
cinci ani va deveni, probabil, in
giner. Și, firește, nici nu se gîn- 
dește să nu se întoarcă după 
aceea înapoi în uzină, lingă oa
menii care l-au învățat meserie 
și lîngă care a crescut.

La prima vedere ar părea că 
destinul lui Ion Gheorghe și al 
lui Făiniță este destul de recti- 
liniu, obișnuit și tipic pentru 
generația noastră.

E destinul unei generații care 
ar putea fi numită „generația cu 
cerul senin". E o metaforă care 
nu-mi aparține, dar pe care o 
transcriu cu bucurie. Am găsit-o 
în versurile unui tînăr de la a- 
ceastă uzină, versuri cu care el 
își sărbătorea împlinirea a 18 ani 
și pe care le știa pe dinafară în
treaga lui brigadă de la cel mai 
tînăr la cel mai vîrstnic.

★

La 8 septembrie, au plecat 
spre Praga tovarășii Stelian 
Savin, redactor șef adjunct și 
Edgard Oberst, șeful secției 
externe de la ziarul „Scînteia 
tineretului" pentru a partici
pa la un schimb de experien
ță în probleme ale muncii re
dacționale între redactori ai 
ziarelor de tineret din țări so
cialiste organizat de ziarul de 
tineret din R. S. Cehoslovacă 
„Mlada fronta".

★

Miercuri dimineața, Ion Cosma. 
președintele Sfatului Popular al

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
Londra, dramaturgul englez Ar
nold Wesker, care, la invitația 
Consiliului teatrelor din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, a fost timp de o 
săptămînă oaspetele țării noastre. 
In acest interval, el a vizitat in
stituții social-culturale și artistice 
din București și Iași, s-a întîlnit 
cu Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor, și a avut 
întrevederi cu dramaturgi, regi
zori de teatru și alți oameni de 
specialitate.

(Agerpres)

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA, 
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

— ingineri metalurgiști
— ingineri siderurgiști
— ingineri mecanici
— ingineri electromecanici
— ingineri oțelari
— ingineri furnaliști
— ingineri diriginți de șantier
— ingineri proiectanți
— ingineri exploatări căi ferate
Salarizarea conform normelor în vigoare.
Se asigură locuințe.
Informații suplimentare se primesc de la C.S.H. Serv. 

Personal, telefon interior 42. Tot aici se vor adresa cererile 
și autobiografiile solicitanților.

TRUSTUL MINIER DEVA
Str. Piața Unirii nr. 9

telefon 2150
Angajează pentru unitățile sale :

— ing. topografi
— ing. geologi
— ing. electromecanici
— muncitori calificați mineri 

și ajutori mineri.
Trustul asigură cazare.



R. P. ROMINA Adunarea de constituire

La congrese și conferințe
a Comitetului de pregătire
a celui de al 9-lea Festival

internaționale mondial al tineretului
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 

Intre 30 august și 9 septembrie 
1964 a avut loc la Stockholm 
cel de-al X-lea Congres interna
țional de hematologie și transfu
zie de sînge, la care au partici
pat 1600 de oameni de știință 
și cercetători din toate țările lumii. 
Din R. P. Romînă a participat 
o delegație de profesori și oa
meni de știință sub conducerea 
acad. prof. dr. St. Nicolau.

Cele cincisprezece comunicări 
științifice prezentate de către de
legația romînă la acest congres 
au fost apreciate și discutate cu 
mult interes de asistență.

Tot în cadrul congresului, in
stitutul de hematologie din Bucu
rești a prezentat filmul documen
tar „Transplantarea de măduvă 
osoasă", care a fost considerat de 
specialiști ca o remarcabilă reali
zare științifică, obținută de oa
meni de știință din R. P. Romînă.

FRIBOURG 9 (Agerpres). — 
In orașul Fribourg din Elveția 
a avut loc cel de-al IV-lea Con
gres al Asociației internaționale 
de literatură comparată. La Con
gres au luat parte specialiști din 
31 de țări printre care și o dele
gație din R. P. Romînă, alcătuită 
din prof. N. I. Popa și prof. Li- 
viu Rusu. Prof. N. I. Popa a fost 
cooptat în comisia de redactare a 
dicționarului internațional al 
termenilor de istorie literară.

GENEVA 9 (Agerpres). — La 
8 septembrie acad. Horia Hulu
bei, șeful delegației R. P. Romîne 
la cea de-a treia conferință 
internațională pentru folosirea

-----•-----

energiei atomice «n scopuri paș
nice, a oferit un prinz in cinstea 
unor delegați la conferință.

Au participat prof. V. S. Eme- 
lianov, președintele conferinței, 
șefi sau membri ai delegațiilor 
din Canada, R. S. F. Iugoslavia. 
S.U.A.. Suedia. UM1

Au fost prezenți. de asemenea, 
membri ai delegației rodine și 
N. Ecobescu. reprezentantul per
manent a.i. al R. P. Romine pe 
lingă Oficiul european al O.N.U. 
de la Geneva.

BONN. — La Minchen au 
luat sfîrșit lucrările celui de-ci 
11-lea Congres internațional de 
mecanică aplicată. La Congres 
au participat aproape 1OOO de 
oameni de știință din 35 de țâri.

Din R.P. Romînă a participai 
o delegație alcătuită din D. Du
mitrescu, secretar prim al Acade
miei R.P. Romine, acad. Cams 
lacob, conf. Nicolae Crist acu 
ing. Dan Ionescu.

îi studenților

Aniversarea
întemeierii

R.P.D. Coreene
SINUIJU 9 (Agerpres).

Cu prilejul celei de-a 16-a a- 
niversări a întemeierii Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, la 9 septembrie a avut 
loc în orașul Sinuiju un mare 
miting. La miting au partici
pat conducători de partid și 
de stat în frunte cu Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
președintele cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene, 
activiști de partid, reprezen
tanți ai organizațiilor de ma
să, oaspeți de peste hotare și 
un mare număr de oameni a: 
muncii.

Țoi En Ghen, vicepreședinte 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, a rostit cu acest 
prilej o cuvîntare. El a vorbit 
despre realizările oamenilor 
muncii din Sinuiju și din pro
vincia Pyungan-ul de nord și 
despre importanța liniei de 
cale ferată Fonghan-Sinuiju, 
care a fost recent electrifica
tă. în încheiere, vorbitorul a 
subliniat că poporul coreean, 
condus de Partidul Muncii din 
Coreea, va întări continuu pu
terea politică, economică și 
militară a țării.

După miting a avut loc o 
demonstrație 12 care au luat 
parte 200 000 de oameni ai 
muncii.

Starea sănătății

terno-

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
La 9 septembrie. Ia Helsinki s-a 
deschis adunarea de constituire 
a Comitetului internațional de 
pregătire a celui de-al 9-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților. Printre cei 130 
de delegați reprezentând 58 de 
țări, cinci or
ționale și 89 de crgaruzalri na
ționale. se aria și o delegație 
rostânâ. din care iac parte Ște
fan Andre. membru al Biroului 
CC. al U.T-M. și Vlad Vasiie, 
membru cl Consiliului UJLSJL

Delegații vor examina timp 
de câteva ztâe probleme legate 
de data. locui și programul des
fășură ui festival.

afacerilor externe ai țărilor O.U.A,
Conferința miniștrilor

O imagine de la Pavilionul R.P. 
Romîne de la Tîrgul alimentai 
britanic, deschis recent la 

Londra

ADDIS ABEBA 9 (Ager
pres). — Miniștrii afacerilor 
externe ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane 
au adoptat miercuri seara ar
ticol cu articol proiectul de 
rezoluție în legătură cu situa
ția din Congo și repercusiuni
le ei asupra țărilor învecinate 
și a Africii.

Agenția France Presse men
ționează că în cursul ședinței 
în care a fost aprobat proiec
tul, textului inițial i s-au adus 
numeroase modificări. Citind 
surse din apropierea conferin
ței, agenția Reuter menționea
ză că proiectul elaborat de co
misia specială prevedea șase 
puncte referitoare la înceta
rea recrutării de mercenari și 
expulzarea acestora din Con
go, încetarea imediată a osti
lităților, lansarea unui apel

adresat tuturor partidelor po* 
litice congoleze pentru recon
ciliere și pentru crearea unui 
guvern de unitate care să asi
gure menținerea ordinei și or
ganizarea de alegeri libere, 
crearea unui comitet special 
care să ajute conducătorilor 
politici la realizarea reconci
lierii naționale și la normali
zarea relațiiloi' dintre Congo 
și vecinii săi, alcătuirea unei 
misiuni care să viziteze capi
talele țărilor care au interve
nit în Congo pentru a cere să 
înceteze această intervenție.

Pînă miercuri seara nu s-a 
dat publicității nici un comu
nicat cu privire la textul de
finitiv care a fost adoptat. O 
ședință ulterioară urmează să 
desemneze membrii comitetu
lui pentru Congo.

Parada militară si demonstrația

mui

MEXIC. Aspect din orașul

•ZA ae-

oamenilor muncii de la Sofia
oameni de 

șâ cultură, șefi și cola- 
ai misiunilor diplo- 

axașați militari, invi- 
urU oe pes^e hotare, ziariști.

ca 9 a început parada 
â. Generalul de armată 
Djurov, ministrul apă- 
aâoeaie. a trecut in re- 

yisțft mupete șz a feiiciut pe 
cscâk ș: oiz^eri cu prilejul 
iârbâtem nținaalr a poporu- 

b-'gar. Prim fața tribune
lor mec scome ce ofițeri, 
curs&nțu șccmor -r-T-tar* ma-

L grânăceni. unități de 
□e â motocseeanizate. ti

trate cu arme auîo- 
și rachete.
î parăzin avioane 

i tiriseâcr militare bulgare 
■x deasupra pieței.

parada mihtară a ur- 
decaaiASiața oamenilor

CONFERINȚA 0. N. I). PENTRU
FOLOSIREA ENERGIEI ATOMICE

IN SCOPURI PAȘNICE
GENEVA 9 (Agerpres). 

La Geneva și-a încheiat 
crările cea de-a treia confe
rință internațională a O.N.U. 
pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice. A- 
proximativ 3 000 de oameni 
de știință și Ingineri din 80 de 
țări, printre care și R.P. Ro- 
mină, au participat la acest 
mare forum științific. Aici au 
fost reprezentate, de aseme
nea. numeroase ramuri ale in
dustriei : atomică, electroteh
nică. constructoare de nave și 
altele.

Conferința a demonstrat din 
nou ce orizonturi largi se des
chid în fața energeticii nu
cleare — energetica viitorului. 
Cele 750 de rapoarte prezen
tate la conferință au ilustrat 
pe larg prezentul și viitorul 
fizicii nucleare și energeticii.

Conferința a apropiat și mai 
mult pe oamenii de știință din 
diferite țări, a demonstrat ne
cesitatea și utilitatea colabo
rării internaționale a savanți- 
■_-r angajați în domeniul folo- 
săfi pașnice a energiei ato-

lu-

președintelui Segni
ROMA 9 (Agerpres). — Sta

rea sănătății președintelui 
Segni, care la 7 august a su
ferit o congestie cerebrală, 
continuă să se îmbunătățească. 
EI a început să vorbească, ceea 
ce indică, potrivit părerilor 
exprimate de medici, o dare 
inapoi a paraliziei.

ROMA.— Senatul italian a co
memorat în ședință solemnă 
moartea lui Palmiro Togliatti. 
Președintele grupului senatorilor 
comuniști, Umberto Terraccini, a 
evocat personalitatea celui dispă
rut. Au luat, de asemenea, cu
vîntul reprezentanți ai grupuri
lor de senatori ale altor partide 
politice, precum și Zelioli Lenzi- 
ne, care deține funcția de pre
ședinte al Senatului pe perioada 
cit Cesare Merzagora exercită in
terimar atribuțiile președintelui 
republicii.

După cuvîntările comemorati
ve, Senatul și-a suspendat lucră
rile pentru 15 minute în semn 
de doliu.

KABUL. — La 9 septembrie, 
la Kabul a avut loc într-un 
cadru festiv deschiderea Ma
relui Djirg (organul legislativ 
suprem al Afganistanului) care 
va examina și adopta noua 
constituție a țării.

Luînd cuvîntul la deschide
rea lucrărilor, primul ministru 
al Afganistanului, Muhammed 
Yousuf a relevat că adoptarea 
noii constituții va constitui un 
pas înainte pe calea dezvoltă
rii Afganistanului.

Cu privire Ia acordarea

Recepție oferită cu prilejui 
sărbătorii R. P. Bulgaria

independenței Rhodesiei de sud
LONDRA 9 (Agerpres). — A- 

genția Reuter anunță că miercuri 
dimineața Duncan Sandys, mi
nistrul de stat britanic pentru 
relațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii, a avut o întreve
dere cu Evan Campbell, înaltul 
comisar sud-rhodesian la Londra 
pe marginea negocierilor de la 
Londra între primul ministru al 
Marii Britanii, Alec Douglas- 
Home, și primul ministru al Rho
desiei de sud, Ian Smith, cu pri
vire Ia acordarea independenței 
Rhodesiei de sud.

Citind surse autorizate brita
nice, Reuter menționează că San
dys și Campbell s-au întîlnit pen
tru a elucida cîteva puncte în 
suspensie ale proiectului de co
municat comun în legătura cu 
tratativele de două zile între pri
mii miniștri ai Angliei și Rhode
siei de sud.

Autoritățile britanice au anun
țat că publicarea comunicatu
lui comun a fost amînată întru- 
cit nu s-a căzut de acord asupra 
mior puncte importante ale dis
cuțiilor. In cercurile oficiale 
britanice se subliniază că „deși 
negocierile curente cu privire la

HELSINKI 9 (Agerpres). — 
Miercuri seara a încetat din 
viață la Helsinki în vîrstă de 
53 de ani, Sakari Severi Tuo
mioja, mediatorul Națiunilor 
Unite în problema cipriotă. 
Moartea a survenit in urma 
unei paralizii cerebrale urmată 
de o stare de comă îndelun
gată.

Sakari Tuomioja, a fost u- 
nul din oamenii de stat de va
ză ai Finlandei contemporane, 
un diplomat și economist de 
valoare. El a fost ministru al 
Comerțului și Industriei al 
Finlandei, apoi prim-ministru 
(1953—1954) și ambasador la 
Londra și la Stockholm.

SANTO DOMINGO. — Gu
vernul dominican a dat publi
cității un decret potrivit căruia 
viitoarele alegeri preziden
țiale, legislative și municipale 
vor avea loc la 1 septembrie 
1965.

TOKIO. — Marți, la Tokio 
s-a anunțat oficial că, începînd 
din 9 septembrie, primul mi
nistru Japonez, H. Ikeda, va fi 
spitalizat la Institutul de cer
cetări în domeniul cancerului 
din cauza „agravării unei afec-

au trecut fluviul Congo
LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres) 

Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, unități ale răscula
ților congolezi au traversat flu
viul Congo dinspre Stanleyville, 
înaintînd spre nord pentru a ocu
pa orașul Gemena. Agenția 
adaugă că pentru a opri înain
tarea răsculaților a fost trimisă 
o unitate de mercenari.

Pe șoseaua dintre Stanleyville 
și Coquilhatville se desfășoară 
lupte serioase. Aviația guverna
mentală bombardează cu insis
tență pozițiile răsculaților. Agen
ția Reuter afirmă, citind surse 
informate, că avioanele au bom
bardat din greșeală și pozițiile 
trupelor guvernamentale.

Postul de radio Stanleyville a 
anunțat noi • numiri în guvernul 
răsculaților creat recent. Senghe 
Asumam, fost ministru în 1961 în 
guvernul Adoula, a fost numit 
ministru de interne, iar Silvain 
Ama, ministru de finanțe.

BONN 9 (Agerpres). — Zia
rul vest-german „Stuttgarter 
Zeitung" a publicat la 9 sep
tembrie un articol în care sem
nalează o serie de fapte, măr
turii ale colaborării strînse din
tre guvernul condus de Chom
be și rasiștii din R.S.A. și colo
nialiștii portughezi.

Ziarul subliniază că în pre
zent guvernul rasist din Repu-

blica Sud-Africană folosește ac
tuala administrație de la Leo
poldville ca pe o „barieră gi
gantică" în lupta împotriva 
mișcării de eliberare națională 
a popoarelor africane. In acest 
scop autoritățile sud-africane 
sprijină recrutarea de merce
nari care luptă în prezent îm
potriva răsculaților congolezi.

„Mult mai evidentă, potrivit 
părerii ziarului vest-german, 
este colaborarea lui Chombe cu 
colonialiștii portughezi. Acest 
lucru este atestat în primul 
rînd de faptul că o parte din 
jandarmeria katangheză care a 
rămas fidelă fostului președinte 
al acestei regiuni, și-a găsit In 
ianuarie 1963 un refugiu sigur 
pe teritoriul Angolei portughe
ze. Moise Chombe aflîndu-se 
încă la Madrid a finanțat regu
lat aceste forțe armate și le-a 
menținut ca „rezerva sa de 
luată".

In afară de aceasta, după 
cum arată ziarul „Stuttgarter 
Zeitung", noile întăriri pentru 
trupele guvernului central de 
la Leopoldville care, duc în 
prezent lupte în Katanga îm
potriva răsculaților congolezi, 
sînt transportate în prezent pe 
calea ierată care leagă portul 
Liubitu (Angola) de Elisabelh- 
ville.

DE TOATE
independența Rhodesiei de sud 
au fost încheiate, problemele de 
bază ale tratativelor au rămas 
nereglementate“.

LONDRA 9 (Agerpres). — U- 
nul din liderii partidului „Uni
unea poporului african Zim- 
baire’’, (Z.A.P.U.), Jason Moyo, 
a declarat la Londra că în ca
zul cînd guvernul rasist din 
Salisbury va proclama în mod 
unilateral independența, miș
carea africană din Rhodesia de 
sud va constitui un guvern 
propriu. Moyo a adăugat că 
partidul său va forma un gu
vern legal al Zimbabwe (de
numirea africană a Rhodesiei 
de sud) care va fi recunoscut 
de statele africane indepen
dente.

In conferința sa de presă, li
derul african a afirmat intre 
altele că Ian Smith, primul 
ministru al Rhodesiei de sud, 
a avut de curînd in Mozambic 
o întrevedere secretă cu ofi
cialități portugheze, care 
i-au promis că, in momentul 
declarării unilaterale a inde
pendenței, ii vor pune la dis
poziție forțe militare.

SOFLA 9 — Corespoodenriii 
Agerpres. C- Linte. transmri?

Comitetul Central al Parti- 
dului Comunist Bulgar. Pre
zidiul Adunării Populare și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria au 
oferit miercuri seara o recep
ție cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări de la victoria revo
luției socialiste în Bulgaria. 
Au participat tovarășii Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar și președinte al 
Consiliului de Miniștri. Gheor- 
ghi Traikov, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, și alți condu-

PROBLEMA CIPRIOTĂ

•d-d la

xx li

■

din alte țări, au fost deschise 
de ministrul cercetărilor știin
țifice, Carlo Amaudi.

• Prima femeie pe Eiger

Voog Daisi, în vîrstă de 26 
de ani, originară din prin
cipatul Monaco, este 

prima femeie care a escaladat 
\irful Eiger. i Alpii Elveției) înalt 
de 39o metri.

Ea a fost întovărășită de alpi
nistul vest-german Wemer Bet- 
tner. Cei doi alpiniști au escala
dat mai întii virful „Creasta Ze
ilor” și ghețarul vertical „Rag- 
nîo".

• SuWiur.a

nător Iul „Syncom-3" pe orbită 
staționară deasupra Oceanului 
Atlantic, care va servi la stabi
lirea de comunicații între A- 
merica de Nord și Europa oc
cidentală.

Totodată, N.A.S.A, a anunțat 
că se studiază posibilitatea lan
sării în direcția Lunii a unui 
vehicul de „recunoaștere" do
tat cu roți și care se speră că 
va putea să parcurgă pe Lună, 
cu mijloace proprii, o distanță 
de aproximativ 1,5 km. Sc aș
teaptă ca acest vehicul să fur
nizeze date prețioase cu pri
vire la solul lunar, care vor 
servi proiectelor de lansare a 
unor cosmonauți pe Lună.

NICOSIA 9 (Agerpres). — 
Comandamentul forței O.N.U. 
din Cipru a anunțat ca tnceptnd 
de la 9 septembrie guvernul Ci
prului a hotărît să ridice restric
țiile economice instituite asupra 
sectoarelor locuite de ciprioții 
turci în orașele Larnaca și Fama
gusta.

Această hotărîre a fost adop
tată în urma discuțiilor pe care 
președintele Makarios le-a avut 
cu Galo Piaza, reprezentantul 
personal al secretarului general 
al O.N.U. în Cipru, și cu coman-

dantul forțe-. 
Thymaia.

ojrx* â lui „Syncem-3"
• împotriva gripei

NICOSIA 9 
tr-un interviu 
vest-german -Frankfurter Rsae- 
schau“, președintele RcpeKxu 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, a 
declarat că independența oeunni 
spre care tinde Cipru va permite 
poporului cipriot să solu-ooeue 
problema privind viitorul său, in 
conformitate cu principiile auto
determinării.

Azerpre* . — îr- 
acocdat zssvfei

cperari Revista engleză „New Scien
tist" relatează că un grup 
de virusologi de la centrul 

britanic de cercetări biologice 
,,Pfizer" a pus la punct o nouă 
metodă de imunizare împotriva vi
rusurilor de gripă. Aceasta se fa
ce prin stimularea producerii de 
către organism a unei substanțe 
proteice, numită interferon. In 
mod normal, celulele vii produc 
această substanță ca o reacție fa
ță de proteine străine care pă- 
trund în organism o dată cu viru
suri. Stimularea procesului de e- 
iaborare a interferonului se face 
prin injectarea în organism a unor 
acizi nucleici străini, dar care nu 
sînt dăunători.

irectorul serviciilor teh- 
nologice ale N.A.S.A., 
Robert Garbarini, a anun

țe'. că satelitul de telecomuni
cații „Syncom-3", care urmează 
să permită eiectuarea unor 
transmisii directe de televizi
une a Jocurilor Olimpice de 
’■ ară de la Tokio pe teritoriul 
Americă de Nord, se va stabili 
definitiv la siirșitul acestei săp- 
tăsini Ia înălțimea intersecției 
Ecuatorului cu meridianul 180. 
EI a adăugat că se intenționea
ză lansarea in primăvara anu
lui viitor a unui satelit asemă-

— La Delhi și-a în-

Todajri, a prezentat 
despre Intemațio-

țiuni cronice Ia gîf. El va ră- 
mîne în spital circa două săp- 
tămîni pentru tratament și 
examinare.

aimă ă

R. P. POLONĂ. Canalul Piaseczynski, unul din locurile de odihnă preferate de varșovienl

LONDRA. — La Londra a 
avut loc o adunare festivă a 
comuniștilor englezi consacra
tă centenarului Internaționa
lei I. După cuvîntul introduc
tiv rostit de F. Stanley, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Marea Britanie, James 
Klugmann, redactorul șef al 
revistei teoretice a partidului, 
„Marxism — 
un raport 
nala I.

DELHI.
cheiat lucrările Conferința lu
crătorilor organizațiilor locale din 
India de nord ale partidului Con
gresul național indian. La a- 
ceastă conferință, care a durat 
două zile, au participat peste 700 
de delegați din Delhi și din încă 
trei state din nord. După cum 
anunță presa indiană, conferința 
a fost consacrată reafirmării po-

liticii fidele principiilor formu
late de Jawaharlal Nehru.

Actul final al conferinței, de
clarația adoptată de participanți, 
exprimă hotărîrea lor de a apăra 
idealurile lui Jawaharlal Nehru.

ROMA. — lntorcindu-se la 
Roma, după ce timp de două 
zile a purtat la Geneva con
vorbiri cu Bruno Kreisky, mi
nistrul de externe al Austriei, 
cu privire la regiunea Alto 
Adige, situată la frontiera 
celor două țări, ministrul de 
externe al Italiei, Giusseppe 
Sar agat, a declarat că „convor
birile s-au soldat cu progrese 
sensibile". „Următoarea întâl
nire cu ministrul Kreisky — 
a continuat Saragat — e pre
văzută pentru luna octombrie, 
tot la Geneva".

DJAKARTA. — Printr-un decret 
al președintelui Sukamo, în Indo
nezia a fost creat un departament 
guvernamental pentru reorgani
zarea aparatului de stat.

Luînd cuvîntul marți, la ceremo
nia depunerii jurămîntului de că
tre membrii acestui departament, 
Sukamo a declarat că noul 
organ de stat, învestit cu înalte 
prerogative, este un „instrument 
al revoluției indoneziene".' El

adăugat că înființarea acestei r.cu 
organism este menită să ccctnbc- 
ie la desăvîrșirea revoluției 
august 1945, cînd Indonezia 
dobîndit independența.

NEW YORK. — La New York 
au început lucrările sesiunii Co
mitetului special al O.N.U. pen
tru examinarea problemei aplică
rii Declarației cu privire Ia acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Un subcomitet al Comitetului 
special a început dezbaterile în 
problema insulelor Falkland, în 
urma revendicării de către Argen
tina a dreptului de suveranitate 
asupra acestor insule, ( Insulele 
Falkland, situate în sudul Ocea
nului Atlantic, sînt administrate 
în prezent de Marea Britanie).

Reprezentantul britanic, susți- 
nînd apartenența insulelor Falk
land la Marea Britanie, a declarat 
că nu va participa la dezbateri.

Pe de altă parte, agenția Fran
ce Presse relatează că aviatorul 
argentinian Miguel Fitzgerald a 
aterizat marți la Port Stanley, ca
pitala insulelor, unde a adus dra
pelul Argentinei și o proclamație 
adresată reprezentantului britanic 
în insulă.
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