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Noi succese in întrecerea

Primul răspuns Foto: EMIL COJOC ARU

tensiune. Succese importante au 
fost obținute și la Fabrica de ci
ment Cernavodă. Fabrica de stu- 
fic din Tulcea și de alte între
prinderi.

PENTRU PRODUCȚII MARI
Șl CONSTANTE DE GRÎU
nul acesta în condi
țiile binecunoscute 
de secetă în raionul 
Medgidia, pe cele 
24 000 de hectare 
s-a obținut o pro
ducție medie de 

1845 kg de grîu la hectar. Este 
cea mai mare producție medie 
la hectar obținută vreodată în 
raionul nostru. La baza acestui 
succes stă în primul rînd munca 
plină de însuflețire a oamenilor, 
experiența lor, aplicarea în prac
tică, zi de zi, a recomandărilor 
agrotehnicii privind cultura griu
lui.

Printre factorii principali care 
au concurat la obținerea acestui 
rezultat se numără: alegerea mai 
judicioasă a terenurilor și a soiu
rilor, pregătirea diferențiată a so
lului etc.

Primele măsuri au fost luate 
încă din vara anului 1963. Sub 
îndrumarea permanentă a orga
nizațiilor de partid, consiliile de 
conducere din G.A.C. și cadrele 
de specialiști au pus un accent 
mai mare pe alegerea și stabili
rea celor mai bune plante pre
mergătoare care părăsesc timpu
riu terenul asigurînd o mai 
bună pregătire a patului germina
tiv. Ca urmare a acestui fapt 22

Sosirea unei delegații a Partidului
Comunist din Norvegia

La 16 septembrie a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Comunist din Norvegia compusă 
din tovarășii Just Lippe, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Norvegia, și 
Kristoffer Tangen, vicepreședinte 
al Comitetului regional de par
tid Ostfold.

«o

— Vedeți strungul acesta ? Funcționează fără ajutorul meu 
spune ghidul. Are comandă -program,
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In marea vitrină a țării
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, constructoare de mașini |

Folosim experiența anului trecut 
Soiurile intensive pe terenuri fertile 
Lucrări repetate pentru pregătirea 

patului germinativ
la sută din suprafața cultivată cu 
grîu a urmat după leguminoase, 
11 la sută după porumb siloz, 19 
la sută după porumb boabe, 29 
la sută după grîu și 13 la sută 
după plante tehnice. Arăturile au 
fost făcute la adîncimi diferite, 
în funcție de tipurile de sol. Pe 
suprafețe întinse au fost electuate 
lucrări cu grapa și tăvălugul. 
Cînd au fost condiții optime de 
temperatură și umiditate s-a tre
cut cu toate forțele la însămîn- 
țare.

In cultură au fost menținute 
doar două soiuri: Triumph (70 la 
sută din suprafață) și Bezostaia, 
care în anii trecuți s-au dovedit 
cele mai productive în condițiile 
noastre de climă și sol. Faptul 
că s-a urmărit cu mai multă in
sistență calitatea însămînțărilor 
în timpul efectuării lor, că s-a 
asigurat o densitate optimă de 
plante la mp în funcție de fer
tilitatea solului, de soi și de ume-

Delegația a fost întîmpinată, la 
aeroportul Băneasa, de' tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. 
P.M.R., și de alți activiști 
partid.

zeala din sol, a asigurat o răsă
rire a plantelor, deși întîrziată, 
uniformă. Deoarece soiurile de 
grîu de toamnă Bezostaia și Tri
umph valorifică bine terenurile 
fertile, în toamna anului trecut 
s-au introdus în sol o dată cu a- 
rătura sau cu lucrarea de discu- 
ire 8 094 tone gunoi de grajd 
și 1.115 tone superfosfat. Toate 
acestea, la care s-au adăugat și 
precipitațiile căzute în ultima 
parte a lunii octombrie, au fă
cut ca griul de pe 70 la sută 
din suprafața cultivată să intre 
înfrățit în iarnă. La sfîrșitul lunii 
martie și începutul lui aprilie, pe 
solele cu grîu (aproximativ 14 000 
de hectare) ce prezentau scoar
ță sau fenomenul de descălțare, 
s-a aplicat o grăpare cu grapa 
stelată, sapa rotativă sau o tă- 
vălugire cu tăvălugul neted sau 
inelar.

Multe gospodării colective au 
obținut producții de grîu mai

PREGĂTIRI 
PENTRU IARNĂ
Ca buni gospodari colectiviștii 

din satul Boz, raionul Ilia, se 
ocupă cu grijă de recoltarea, 
uscarea și depozitarea în bune 

.condiții' a tuturor resurselor 
furajere.

Pînă în prezent s-au depozitat 
în șire, la. sectorul zootehnic, 
peste 203 tone finețe naturale 
și 235 tone trifoi, borceag și alte 
plante furajere.

MIRON ȚIC
corespondent voluntar

Prezenta cercului literar

■
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îți dintre semnatarii 
obișnuiți ai coloane
lor de proză, poezie, 
critică sau reportaj, 
ajunși pe nesimțite 
la vîrsta cînd au 
deja „amintiri" lite

rare și, întrebați cu discreție des
pre primii pași spre arta scrisului, 
nu vor retrăi cu emoție stîngaci 
ascunsă clipa cînd, cu o timidi
tate pe care o depășea numai se
tea de a-și împărtăși gîndurile 
caligrafiate la mijlocul caietelor 
de școală, vor fi bătut într-o 
seară la ușa cercului literar din 
cutare sau cutare oraș...

Sînt neuitate clipele care ne 
leagă de cei dintîi tovarăși de 
scris, de primii îndrumători, de 
primele atestări ale sensibilității. 
La timpul cuvenit,se va vedea că 
biografia cutărui poet ori proza
tor trece pe la gura cuptoarelor 
hunedorene, prin zecile de tunele'' 
și viaducte de pe Valea Jiului, 
prin bătăliile pentru înfrățirea pă- 
mînturilor țării. Cenaclul literar, 
deopotrivă cu redacțiile ziarelor 
și revistelor, i-a apropiat treptat 
de înțelesurile mai profunde ale

cînteia 
tineretului

CONSTANȚA (de Ia corespon
dentul nostru).

Colectivele întreprinderilor do
brogene din ramura industriei 
construcțiilor obțin realizări im
portante în îndeplinirea angaja
mentelor anuale luate în întrece
rea socialistă. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, colecti
vul Fabricii de ciment Medgidia 
și-a depășit planul la producția 
globală cu peste 11 630 000 Iei și 
la producția marfă cu 15 805 000 
Iei. Productivitatea muncii a 
crescut cu 8,7 la sută față de 
prevederile planului, iar prin re
ducerea prețului de cost au fost 
realizate economii suplimentare 
în valoare de aproape 1150 000 
lei. întreprinderea de prefabri
cate și materiale de construcții 
din Constanța, a trimis șantiere
lor de construcții, în primele 8 
luni ale anului, importante can
tități de prefabricate peste plan, 
printre care fîșii cu goluri pen
tru confecționarea planșeelor a 
peste 260 de apartamente precum 
și stîlpi pentru susținerea a 1G0 
kilometri rețea electrică de înaltă 

mari decît media pe raion, ceea 
ce dovedește că mai sînt încă 
rezerve nevalorificate. Din cele 
40 de gospodării colective, 4 «u 
obținut de pe circa 2 000 de 
hectare producții între 2 250— 
2 500 kg la hectar, 12 uni
tăți, de pe 7 100 hectare au rea
lizat producții între 2 000—2 250 
kg grîu la hectar. Un număr de 
14 unități au obținut producții 
de grîu mai mici decît media pe 
raion : între 1 300—1 700 kg la 
hectar. Cauza principală în rea
lizarea unor producții atît de di
ferite, rezidă în calitatea diferită 
a lucrărilor. Iată un exemplu 
concludent: două unități înve
cinate, G.A.C. Dorobanțu și 
G.A.C. Bălcescu, care au ace-

Ing. VICTOR NEGOIȚĂ 
președintele Consiliului agricol 

raional Medgidia

(Continuare în pag. a II-a)

Onești căzut din avion

propriilor fapte. Școala și facul
tatea, cu complexele lor interfe
rențe de medii și biografii, au și 
ele o sursă de contacte inepuiza
bile cu actualitatea — iar cercul 
literar, al școlii, al institutului 
sau al orașului caută să reflecte 
tocmai rezultatele acestei legături.

minim ceas al decolării*
Oglindită în cifre, mișcarea ar

tistică de amatori oferă în secto
rul literar una din cele mai bo
gate temeiuri de reflecție pe mar
ginea eficienței acestei realități 
specifice revoluției noastre cultu
rale. Din fiecare regiune ni se 
comunică existența a 15 pînă la 
30 și chiar a mai multor cercuri 
literare, fără a le socoti pe cele 
care „înfloresc11 aproape pe lin
gă fiecare școală medie. Numă
rul culegerilor colective de poezie 
și proză — apărute în regiunile

TIMIȘOARA. — întrecerea so
cialistă este zilnic marcată de 
diferite realizări însemnate ob
ținute în producție.

De la începutul anului side- 
rurgiștii de la Combinatul side
rurgic Reșița și Uzinele „Oțelul 
roșu" au dat peste plan mai 
mult de 64 000 tone produse si
derurgice — fontă, oțel și lami
nate — realizînd astfel de pe 
acum angajamentul anual. Tot 
înainte de termen și-au îndepli
nit angajamentul pe 1964 mine
rii de la Bocșa, care au livrat 
în plus peste 5 000 tone minereu 
de fier, constructorii de mașini 
hidroenergetice de la uzinele din 
Reșița, care au produs peste plan 
o turbină de 5,5 megawați, mun
citorii din întreprinderile de ma
teriale de construcție care au 
confecționat pînă în prezent 
375 000 bucăți cărămizi, de două 
ori mai mult decît prevedea an
gajamentul anual, constructorii 
de motoare de Ia Fabrica „Elec
tromotor", care și-au depășit 
sarcinile de producție la motoa
re electrice cu mai bine de 9 la 
sută, colectivele fabricilor de în
călțăminte Arad, Timișoara și 
Jimbolia care au livrat peste plan 
63 000 perechi încălțăminte. Ca 
urmare, planul producției glo
bale pe ansamblul industriei re
giunii Banat a fost depășit cu a- 
proape 3 la sută, iar cel al pro
ducției marfă cu 3,1 la sută. Mai 
mult de 69 Ia sută din produc
ția dată peste plan în această 
perioadă a fost obținută pe sea
ma sporirii productivității mun
cii, indice care a crescut cu peste 
2 la sută față de 
ficată.

IAȘI. — După 
lizate la Direcția 
statistică, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii fabricilor și uzinelor 
din regiunea Iași 2u realizat de 
la începutul anului o producție 
globală peste plan în valoare de 
aproape 70 milioane lei. In a- 
ccastă perioadă ei au livrat peste 
sarcina de plan aproximativ 
17 000 bucăți rulmenți de dife
rite tipuri, 316 miliarde unități 
internaționale de penicilină și 
derivate, circa 400 kilograme 
streptomicină și diverse, 16 500 
kilograme fire de bumbac. 95 000 
metri pătrați țesături, 850 tone 
ulei comestibil și alte produse.

(Agerpres)

sarcina plani-

datele centra- 
rcgională de

țării în acești ani — se apropie 
de o sută, în vreme ce an de an 
viața literară a țării și activitatea 
editorială impun atenției gene
rale atîtea și atîtea glasuri tinere, 
care s-au făcut auzite mai întii 
în cercuri literare. Amintiți-vă 
numai temeinicia cîtorva debu

turi (dintre cele mai recente, în 
presă: Constantin Georgescu, 
Ion Chirie, Paul Drumaru, Du
mitru Mureșan, Gh. Pituț, George 
Jarin sau, în colecția „Luceafă
rul" : Ana Blandiana, George 
Bălăiță, Ion Alexandru) și veți 
observa că mai în toate cazurile 
cu acești tineri s-a desfășurat an
terior o muncă răbdătoare și per
severentă, ale cărei ecouri nu a- 
jung în coloanele de revistă de
cît sub forma unei maturități a 
expresiei, a unei incandescențe a

Joi 17 septembrie 1964

Mecanizatorii și colectiviștii de la G.A.C. Cuza Vodă, regiunea 
Dobrogea, pregătesc tn aceste zile terenul pentru semănăturile 

de toamnă
Foto : AGERPRES

AL DOILEA CONCERT
AL FILARMONICII DIN VIENA

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Miercuri seara, în sala mare a 
Palatului R. P. Romîne, orchestra 
Filarmonicii din Viena, condusă 
de Herbert von Karajan, a sus
ținut cel de-al doilea concert în 
cadrul Festivalului internațional 
„George Enescu".

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Mihai Da
lea, Gheorghe Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu, Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de organi
zare a celui de al III-lea Con
curs și Festival internațional 
„George Enescu", Constanța 
Crăciun, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
un numeros public.

Au fost de față dr. Paul Wetz- 
ler, ambasadorul Austriei în R. P. 
Romînă, alți șefi de misiuni di
plomatice și membri ai corpului 

simțurilor și a aspirațiilor comu
niste, care nu sini pur și simplu 
consemnate, ci reies dintr-o pu
ternică combustie interioară.

Există în regiunile țării un inte
res crescînd față de viața literară, 
față de problemele educației și 
îndrumării celor mai tineri autori. 
Cercurile literare nu pot fi privite 
însă unilateral, numai sub rapor
tul efervescenței pe care o mar
chează permanenta descoperire 
de „nume noi".

Trebuie subliniat interesul pe 

care sub îndrumarea organelor 
regionale de partid, comitetelor 
U.T.M., ziarele locale, Casa cen
trală a creației populare îl mani
festă, mai cu seamă în ultima 
perioadă, față de activitatea de 
ansamblu a cercurilor literare, al 
cărei scop ultim este, desigur, 
creația. Totodată, aceeași activi
tate realizează și anume aspecte 
particulare, deloc indiferente la 
natura artistică a unei astfel de 
îndeletniciri: textele pentru bri
găzi de agitație, șezătorile lite-

IN PAG. A ii-a .

• SPORT

campioană
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Festivalul
„George

diplomatic, precum și oaspeți ai 
Concursului și Festivalului.

Renumita formație vieneză, sub 
bagheta celebrului dirijor aus
triac, a interpretat Serenada în 
sol major K.V.-525 de Mozart. 
Simfonia a VIII-a în si minor 
„Neterminata" de Schubert, 
Simfonia a V-a în do minor de 
Beethoven.

Concertul s-a bucurat de un 
mare succes. Publicul a răsplătit 
cu îndelungi aplauze înalta mă
iestrie a dirijonilui și orchestrei. 
Răspunzînd aplauzelor publicu
lui, orchestra Filarmonicii din 
Viena a interpretat în afara pro
gramului valsul „Dunărea al
bastră" de Johan Strauss.

Artiștilor le-a fost oferit un coș 
de flori din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

rare și, fără îndoială, formele de 
fundamentare teoretică, ideolo- 
gico-estetică (prin cicluri de 
lecții, expuneri ș.a.).

Ceea.ce.se impune a fi subli
niat sînt tocmai „tradițiile" pe 
care au izbutit să și le formeze 
de-a lungul anilor citeca din 
cercurile literare. Amintind ase
menea tradiții — a căror formare 
presupune continuitate în anume 
direcții —-. avem în vedere, desi
gur, și acea încununare a activi
tății prin ridicarea din cadrul co- 

lectivelor respective a unor talen
te valoroase.

Una din condițiile hotărîtoare 
pentru formarea unui astfel de 
climat prielnic afirmărilor va
loroase derivă din ținuta serioa
să, competența colocviului între- 
treținut prin ședințele cercului. E 
vorba mai cu seamă de o depă
șire din ce în ce mai sensibilă a 
sterilității care îneacă uneori 
miezul dezbaterilor, de o detașa
re categorică de tendința de 
grup literar, cultivată uneori cu

— Rapid ___
balcanică la fotbal
— Balcaniada de baschet

Meciuri spectaculoase 
în prima zi
— Steaua — Derry City: 
2—0

Schimb 
de experiență

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — La 
Sînnicolau Mare, consiliul a- 
gricol raional a organizat tin 
schimb de experiență la care 
au participat circa 200 de in
gineri zootehniști, medici ve
terinari, brigadieri și vicepre
ședinți care se ocupă cu sec
torul zootehnic în gospodării
le colective din raion. Cu acest 
prilej s-a făcut o trecere în 
revistă a rezultatelor obținute 
de gospodăriile agricole colec
tive în dezvoltarea sectorului 
zootehnic în primele 8 luni ale 
acestui an. In această perioa
dă G.A.C. din raionul Sînni
colau Mare au obținut peste 
plan 1100 hectolitri de lapte, 
producția medie pe cap de 
vacă furajată fiind de 1500 
litri.

Pe ogoarele 
Olteniei

Tri regiunea Oltenia se desfă
șoară din plin recoltarea culturi
lor tîrzii și executarea arăturilor 
pentru însămînțările de toamnă. 
Pînă la 14 septembrie din supra
fața cultivată cu sfecla de zahăr 
a fost recoltată 25 la sută, .iar la 
floarea-soarelui 58 la sută. In ra
ioanele Craiova, Strehaia, Cala
fat, Băilești, recoltarea florii-soa- 
relui se apropie de sfîrșit. In ra
ioanele din sud a început și cu
lesul porumbului pentru boabe. 
De asemenea, se execută ~ intens 
arături pentru însămînțări de 
toamnă, Pînă acum au fost arate 
aproape 40 la sută din suprafe
țele destinate însămînțărilor de 
toamnă.

(Agerpres)

TIPURI NDI
DE TRANS10RMAT0RI

Colectivul Uzinelor „Electro- 
putere" — Craiova a realizat noi 
tipuri de transformatori rezis- 
tenți la scurtcircuit, care au pu
teri între 100 și 1 600 kVA, la 
tensiuni de 6-35 kV. Potrivit 
calculelor specialiștilor, la fiecare 
transformator de acest fel, care 
are o siguranță deplină în ex
ploatare, se reduc pierderile de 
energie electrică cu 16 la sută 
la mers în sarcină. La volumul 
de producție planificat pe întreg 
anul viitor, de plidă, economia 
de energie electrică obținută prin 
punerea sub tensiune a noilor 
transformatori se ridică la 
35 400 000 kWh.

(Agerpres)

INTILNIRE 
CU CINEAȘTI

Locuitorii orașului Piatra 
Neamț și cei din împrejurimi s-au 
întilnit zilele acestea cu cineaști 
de la Studioul „București". Re
gizorii Elisabeta Bostan și Ion 
Nâstase, operatorul Iulius 
Druckman, au vorbit despre 
munca artiștilor și despre suc
cesele filmelor romînești.

Membrii echipei care pregătesc 
filmul „Amintiri din copilărie" au 
mulțumit celor care și-au adus 
contribuția la realizarea unor 
secvențe importante.

MOSOR VIOREL 
elev

secretă plăcere, care marchează 
de fapt mediocritatea nepăsă- 
toare. Asemenea neajunsuri pri
mesc din ce în ce mai des replica 
prospețimii și asiduității multor 
începători, unii dintre ei — 
ce-i drept — neavînd încă 
o vastă pregătire, dar toți 
străduindu-se să și-o dobîndeas- 
că. Obișnuința, de dată recentă, 
însușită de mai toate ziarele re
gionale și raionale, de a se publi
ca o „agendă de cenaclu" nu e 
desigur un element de mimetism, 
ci mai degrabă marchează o a- 
numită ținută, atmosfera deschi
să, spiritul dinamic pe care încep 
să le capete tot mai mult aceste 
colective de creație.

Inițiative valoroase au existat 
și există pretutindeni în țară, în- 
cepînd cu activitatea de docu
mentare și sfîrșind cu cea edito
rială, după cum unele acțiuni 
desfășurate la nivelul republican 
au avut la timpul și la rîndul lor 
o semnificație deosebit de impor
tantă.

Fără intenția unui bilanț sau a 
unui inventar, amintim editarea 
unor plachete de debut, indivi
duale sau colective, (Corneliu

MIHAI NEGULESCU

(Continuare In pag a 11-a)
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Concursul și Festivalul

Balcaniada de baschet

Meciuri spectaculoase
prima

Numeroși iubitori ai sportului 
din Capitală și-au dat întîlnire ieri 
după-amiază în sala Floreasca 
pentru a fi prezenți la pasionante
le întreceri ale celei de-a Vl-a edi
ții a Campionatului Balcanic de 
baschet masculin.

Reuniunea inaugurală a fost 
precedată de tradiționalul ceremo
nial în care s-au intonat imnurile 
de stat ale țărilor participante la 
turneu : Bulgaria, Grecia, iugo
slavia, Turcia și Romînia și s-au 
înălțat steagurile naționale.

Urînd bun venit oaspeților la a- 
ceastă frumoasă competiție, care 
adtice un important aport la con
tinua întărire a prieteniei între 
sportivii țărilor din Balcani, tov. 
Ion TuJpan, președintele 
baschet și al Comitetului de orga
nizare a urat tuturor parlicipanți- 
lor succes în întreceri și a decla

mat deschisă cea de-a Vl-a ediție 
,âa Balcaniadei de basphet.

Seria celor 15 pdriide (se joacă 
în iecare zi cîte 3 meciuri) a de
butat cu jocul dintre cele două re
prezentative ale Romîniei. Chiar 
după primele minute de joc s-a 
văzut clar că baschetbalișlii primei 
noastre selecționate nu sînt dis
puși să facă prea multe concesii 
secunzilor, luînd un avntaj consis
tent, care s-a mărit apoi pe tot 
parcursul meciului. Ei au manifes
tat multă vervă de joc, „zbufdînd" 
pe tot terenul timp de 40 de mi
nute. Superioritatea primei noastre 
formații a fost evidentă mai ales

F.R.

concentra mai mult în timpul jocu
rilor, vor da dovadă de mai multă 
combativitate, astfel ca rezultatele 
să fie cele pe care le așteptăm de 
ia ei.

Pasionantă și de un bun nivel 
tehnic a fost cea de a doua partidă 
a programului în care au evoluat 
echipele Iugoslaviei și Greciei. 
Jucătorii iugoslavi, recomandați 
de o excelentă carte de vizită 
(vicecampioni ai lumii) și-au impus 
de la început punctul de vedere. 
Echipa Greciei însă a replicat de 
fiecare dată cu promptitudine, „în- 
tinzînd" serios puternica ei ad
versară. Schimburile de mingi s-au 
făcut într-un ritm extrem de rapid, 
astfel că prima repriză a constituit 
un excelent spectacol baschetbalis- 
tic. Scorul a fost tot timpul apro
piat (ambele echipe au condus pe 
rînd) spre satisfacția numeroșilor 
spectatori.

După pauză însă, iugoslavii au 
pornit mai convinși la atac. Daneu 
și Nikolici au pompat tot timpul, 
cu mingi excelent utilizabile. Ata
cul echipei lor, Koraci, Petricevici 
și Djurici (ne neoprit sub panou) 
au marcat coș după coș și astfel 
actualii campioni balcanici s-au 
distanțat, obținînd o victorie clară: 
92—73 (45—40).

Învingătorii prezintă o echipă 
bine pusă la punct (mai ales în 
atac unde acțiunile lor simple 'și 
rapide sînt extrem de eficace). 
Formația Greciei, în mare progres, 
a smuls deseori aplauze pentru

RAPID
lonescu Înscrie spectaculos cu capul primul gol al Rapidului

Fotografiile : V. RANGA
u

CAMPIOANĂ BALCANICĂ
LA FOTBAL

Internațional „George Enescu"
MUZICA DE CAMERA

ENESCIANĂ
zile de Festival, în care 
asculta cîteva dintre 
de seamă capodopere 

agenda săr-

lugoslavia-GredaO fază din meciul

ltimul spectacol al 
Cupei balcanice 
(„Rapid" - București 
,,Spartak“-Plovdiv) a 
consfințit saltul va
loric înregistrat de 
fotbalul romînesc în

ultima vreme. Răsfățata (pe bună 
dreptate) echipă din Giulești a 
măturat, literalmente, pe drum 
pe toți adversarii și de azi în
colo Cupa balcanică, trofeul cîști
gat cu muncă, energie, inspirație 
și fantezie (trăsături care defi
nesc formația antrenată de Va
lentin Stănescu) se află în Bucu
rești și sîntem convinși că greu 
va putea fi clintită din locul un
de a fost fixată. Pentru că Rapid 
este acum o echipă foarte bine 
sudată și pusă la punct care 
numără în rindurile ei jucători 
(și important de subliniat: for
mați aici) de autentică valoare 
— talente viguroase și echili
brate.

Meciul cu Spartak Plovdiv (e- 
chipă de rezistență, solidă, dar 
cu joc extrem de dur) nu s-a ri
dicat, în întregime, la linia ma
rilor partide făcute de giuleșteni. 
A fost însă punctat de momente 
care au îneîntat pe spectatori (a- 
ceștia, ca de obicei, au încurajat, 
pltoi de vervă și umor, — așa 
cum, poate, numai suporterii 
noștn știu s-o facă — fiecare ao 
ți une a "băieților in tricoori mșn - 
Lipsită de un titular — Xăstu- 
rescu — și cu un Dumitriu II în 
zi de ghină sau proastă dispozi
ție sau lipsă de formă (sau toate

la un loc) Rapid a început jocul 
decisă să infirme părerea că în 
meciurile cheie se comportă oa
recum timorată. Un timp, e drept, 
a făcut studiu (lucru de care, 
după cît îmi dau seama, echipele 
noastre nu vor sau încă nu pot 
să se debaraseze) dar apoi, înce- 
pînd cam de pe la sfîrșitul pri
mului sfert de oră, — a scos la 
iveală armele pentru care publi
cul îi arată atîta simpatie : viteza, 
driblingul, insistența în atac, pre
cizia în deschideri și asaltul por
ții adverse, atît din flancuri, dar 
mai ales de pe centru, unde Ion 
lonescu (cel mai bun om de pe 
teren ; mă gîndesc că portarul 
bulgar nu-1 va uita multă vrane 
pentru cele trei goluri pe care 
i le-a înfipt în plasă cu atita 
pofta). Dinu și Georgescu ce 
strașnică pereche de mijlocași fi 
interi rătăcitori totodată fonneazi 
acești băieți 1) au făcut, atunci 
cînd n-au fost dați peste cap cu 
piedici, tălpi, bufnituri etc_ a- 
proape tot ceea ce au stoL

Feroviarii au învins cu 2—0. 
dar puteau să înscrie încă vreo 
cîteva goluri (Codreanu, de ast
fel, a ratat un 11 m). Viata pra- 
tru ratări, nu poate fi puși a 
seama unui jucător anume. ?»- 
bucul de exewp'u. l-a abs: irt 
pe CoAr— ^e aed 11 n 

jMK-âreite paem hped 
că aaxwl ext.es de pe prrie» 
stingă a pas ca » une
ori» în derztâ toată apărarea fej- 
garilor, rasuemd-o într-sa cficâ 
sau făcind-o sâ se incLae ca se
cerată.

In apărare, Rapid beneficia
ză de aportul a patru jucători 
care se înțeleg perfect între ei. 
Excelent, ieri, a fost Greavu, se
condat de Dan și Motroc. Urzi- 
ceanu, în linie ascendentă, iar 
Lupescu, la fel de calm și prompt 
în intervenții ca în zilele care 
l-au consacrat definitiv.

Jucătorii din Plovdiv care nu
treau, întru început, speranțe 
pentru un meci nul (oricît ar fi 
mingea de rotundă, așa ceva era 
de-a dreptul peste putință să se 
întîmple, avînd în vedere situa
ția de pe teren) au înțeles re
pede că dorințele nu pot deveni 
fapte. Și atunci — ciudată con
cepție — ca să oprească tăvă- 
--gul rapidiștilor, au început să 
lovească. Diev, căpitanul echipei, 
l-a izbit pe Dinu cu bocancul în 

mingea era pe undeva în 
ifara terenului) și a trebuit să 
fie eliminat Seria durităților 
Unuite săvîrșite cînd arbitrul era 
ca spatele spre partea de teren 
respectivă) a continuat însă, cul- 
- cu șutul pe care Mano- 
aw i La aplicat lui Ion lonescu 
sa spate, accidentîndu-1.

< : rj.-c Veci Necdet —
-: :-oeexxs in gesturi, stâpîn pe 
ruze, pefn de fc&ețe ji totodată

După 10 
am putut 
cele mai 
simfonice enesciene, 
bătorii muzicale a înscris un prim 
contact cu creația de cameră e- 
nesciană. Legat temperamental de 
muzica de cameră, Enescu s-a de
dicat cu pasiune acestui gen, cre
ațiile sale în domeniul muzicii de 
cameră însumînd, mai bine zis 
sintetizînd, toate cuceririle artei 
sale. Socotind formația de came
ră ca formația cea mai adecvată 
specificului expresiv al cîntecului 
popular romînesc, Enescu a elabo
rat, de la Octet pînă la cîntectll 
său de lebădă — Simfonia de ca
meră o vastă gamă de lucrări care 
prin arta cu care Scot la suprafa
ță straturi adinei ale sensibilită
ții populare, prin măiestria lor, 
pot fi socotite capodopere ale mu
zicii de cameră contemporane.

Din vasta literatură enesciană, 
concertul ne-a conturat două pie
se, scrise la o diferență de trei 
ani, în primul deceniu al acestui 
veac — Dixiuorul și Cvartetul Op. 
16.

După îndelungate pregătiri, di
rijorul Mircea Basarab a întocmit 
cu cîțiva dintre studenții clasei de 
orchestră a Conservatorului bucu- 
reșteăn o formație de o impecabi
lă omogenitate care a știut să su
blinieze toată frumusețea țesăturii 
sonore a primei lucrări întemeiate 

\ integral pe recrearea generaliza
toare a intonațiilor folclorice.

Sub conducerea sigură a Iul

Mircea Basarab, studenții au pus 
în valoare potențele expresive ale 
fiecărui instrument, varietatea 
timbrurilor, rembrandienele al
ternări de lumină și umbră ale 
opusului 'enescian

Revelația concertului a consti
tuit-o, desigur, prima audiție mon
dială a Cvartetului nr. 1. Patru 
tdlentafi muzicieni (dintre care o 
mențiune cu totul specială merită 
vibranta artă a pianistei Maria Fo- 
tino și căldura, discreția frazelor 
vechiului colaborator a lui Enes
cu violistul Al. Radulescu) și-au 
luat dificila sarcină și au reușit 
din plin, de a reda patrimoniului 
muzicii romînești o lucrare plină 
de prospețime, ce are toate carac
teristicile creației enesciene.

In sfîrșit, concertul din sala 
mică a Palatului a fost completat 
de un recital coral la care și-a 
dat contribuția, sub conducerea 
dirijorului Marin Constantin, cu 
un succint dar substanțial pro
gram, tînăra dar de pe acum repu
tata formație a Conservatorului 
bucureștean — corul de cameră 
„Madrigal”.

Micul poem vocal ,,I vaghi fiori” 
de Palestrina, captivanta „Gagii- 
arda“ a lui Donați, expresivul 
chanson al lui Sermisy, avîntatul 
madrigal-balet al lui Weelkes 
două superbe miniaturi corale 
Marțian Negrea și Șt. Popescu 
răsunat, sub gestul sculptural 
lui Marin Constantin, în toată 
frumusețea unor reale giuvaeruri 
sonore.

Li Min cean —
Mircea Crislescu

FÂNtȘ XEACV

Filarmonica din Viena este o 
orchestră cu tradiție de peste un 
veac, întreținută de pasiunea 
membrilor săi și de colaborarea 
unora dintre cele mai mari per
sonalități ale artei dirijorale. 
Această tradiție se manifestă prin 
transmiterea a însuși spiritului 
muzicii clasice — acea lipsa de 
ostentație în etalarea sentimente
lor, echilibrul și eleganța formei. 
Este inutil să subliniem perfec
țiunea acordajului, căldura tonu
lui și catifelarea sonorității, 
promptitudinea în atac, unitatea 
de concepție, disciplina de an
samblu — acestea se înțeleg de 
la sine la o formație cu care 
lucrează Herbert von Karajan. 
Dirijorul — intrat aproape în le
gendă datorită copleșitoarei lui 
prezențe artistice în arta inter
pretativă a veacului — este la 
pupitru un vrăjitor de a cărui 
baghetă magică (comparație de
valorizată dar în cazul de față 
pe deplin îndreptățită) ascultă, 
ca un singbr om, întreaga or
chestră.

Programul primului concert a 
cuprins lucrări de Mozart, Ri-

STEAUA - DERRY CITY 2-0

și 
de 
au
al

IOSIF SAVA

chard Strauss, Brahms, compo
zitori a căror activitate s-a des
fășurat la Viena, a căror prezen
ță nu este numai a unor mari 
personalități ale muzicii univer
sale, ci și a unor oameni pe care 
înaintașii orchestrei de azi i-au 
cunoscut îndeaproape. Stilul _
terpretativ al acestor lucrări, așa 
cum a apărut în concepția 
Karajan poate fi comentat £ . 
multe pagini, dar niciodată aces
te considerații, oricînt de docte 
și oricît de poetice ar fi, nu vor 
putea reda imaginea sonoră în 
esența ei, în forța ei de comu
nicare și de convingere. Cîteva 
note vin cu perseverență în min
tea cronicarului: autenticitate, 
sobrietate, echilibru, clasicism. 
Mai ales clasicism, pentru că 
Herbert von Karajan este impreg
nat de deceniile de tradiție și 
bun gust vienez; arta sa este 
decantată de orice exagerări — 
în intensități sonore, în agogică, 
în tempi. întreaga sa ființă co
munică Muzica — și maniera sa 
dirijorală este inimitabilă: este a 
lui și numai a lui.

PETRE CODREANU

in-

lui 
pe

Talentatul pianist chinez Li 
Min-cean, laureat al primului 
Concurs internațional „GeOrge 
Enescu” din 1958, a apărut din 
nou in fața publicului bucure- 
ștean, redând sub conducerea lui 
M. Cristescu — cu orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii — 
Concertul nr. 3 de Beethoven. 
Publicul nostru a arătat și de a- 
ceastă dată multă simpatie pen
tru pianistul oaspete, care a con
stituit revelația primului festival 
enescian. Temperament romantic, 
Li Min-cean a reclat cu mult di
namism discursul muzical com
plex al acestui amplu poem, dar 
și cu lirism și sensibilitate sec
țiunile pătrunse de o melodici- 
tate generoasă, caldă, cu o at
mosferă contemplativă. în supli
ment, solistul a prezentat doua 
piese din muzica chineză și un 
„joc” de Radu Paladi.

Mircea Cristescu a tălmăcit cu 
o fina muzicalitate poetica „Suită 
sătească” de George Enescu, 
creație discret colorată, cu armo
nii sugestive și sonorități orches
trale de o mare frumusețe, ce ne 
evocă peisajul rustic românesc.

Concertul pentru orchestră de 
Bela Bartok a fost redat expresiv, 
în special impresionanta „Ele
gie”, unde dirijorul a izbutit să 
creeze o atmosferă aparte, pu
ternic contrastantă cu un accen
tuat tragism.

DORU POPOVICI

Cinematografe
Ciociara : Patria (9; 11.30; 

14- 16,30; 19; 21,30), Feroviar 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30),
Dragoste la zero grade: Repu-

atunci cînd antrenorii Vasile Po
pescu și Elemer Sarosi au „rulat” 
oamenii de bază. Circulația balo
nului și a jucătorilor a lost perma
nentă, fapt care a asigurat întîl- 
nirii un ritm viu și plăcut. Și 
precizia aruncărilor (în special de 
Ia semidistanță) a fost mulțumitoa
re. Astfel, prima noastră reprezen
tativa a cîștigat cu scorul de 
70—46 (36—15).

Echipa noastră secundă a acțio
nat în această partidă cu multă ti
miditate, fiind departe de meciu
rile realizate (la antrenament) cu 
cîteva zile înainte. Ei au comis 
nepermis de multe greșeli tehnice, 
au dat pase la întîmplare (procen
taj de greșeli 31 la sută) și au 
greșit multe aruncări în special 
din acțiune. După pauză însă, cînd 
pare-se că emotivitatea a fost 
lăsată... la vestiare, echipa a avut 
o comportare mai apropiată de va
loarea ei. Sperăm că în jocurile 
viitoare „secunzii" noștri se vor

jocul ei spectaculos. Cu o medie 
de înălțime, inferioară, ea a trebuit 
să recunoască plnă la urmă su
perioritatea adversarei sale. In 
orice caz, ea se anunță ca o candi
dată serioasă la unul din locurile 
pentru viitoarea ediție a ,,europe
nelor".

In ultimul meci, un meci în care 
au fost aruncate în luptă toate 
resursele, am avut revelația — prin 
replica dată de echipa Turciei — 
a unei formații de autentic elan. 
Mai ales finalul meciului dramatic 
și infernal, a smuls spectatorilor 
aplauze îndelungi. Mai calmă, și în 
același timp mai combativă echipa 
Bulgariei a cîștigat după minute 
de mare luptă, ajutată în parte și 
de una din deciziile finale ale ar
bitrului. A fost un meci frumos în 
care s-au evidențiat cîteva indivi
dualități remarcabile. Scor final: 
58—55.

In meciul retur pentru ..Cupa 
cupelor11 la fotbal echipa Steaua 
București a învins cu 2—0 (0—0) 
la Derry (Irlanda de nord) echipa 
locală Derry City. învingători și

CAMPIONATUL
LA FOTBAL

V. ANDREI

Ținînd seama de unele propuneri 
adresate în ultimul timp federa
ției de fotbal, a fost reexaminată 
continuarea campionatului catego
riei A în perioada participării 
echipei olimpice de fotbal a țării 
noastre la turneul final al J.O. 
de la Tokio. Intrucît, cu excepția 
formațiilor bucureștene Dinamo. 
Steaua și Rapid, loturile celorlalte 
echipe nu sînt descompletate, s-a 
hotărît desfășurarea în continuare 
a campionatului. Conform noului 
program stabilit, etapa a 4-a va 
avea loc la 20 septembrie și va 
cuprinde următoarele meciuri: 
U. T. Arad — Petrolul Ploiești j 
C.S.M.S, lași — Progresul Bucu-

lAgrrpra)

CATEGORIEI
CONTINUĂ

A

Oradea —
Știința Craiora —

etapa •

rești i Crișul 
Baia Mare ;
Steagul Roșu Brașov, L 
5-a programată la 77 s 
se vor disputa următoarei* par_-ie: 
Farul Constanța — Mir-erai ci i 
Mare ; Progresul București — Ste*- 
gul Roșu Brașov ; C.SMS. lașa — 
Crișul Oradea ,- Știința Cn»r» — 
Dinamo Pitești. Vor Ei; evea Joc 
alte dcuâ etape în această yeos*- 
dâ. Jocurile restanță se vor c_s?c- 
ta după sosirea edipea lots^re 
olimpice de la Tokio.

In consecință. . Cnpa Ofriwgf- 
dei“ anunțată anterior, sc m t» 
mai disputa.

Fsbncâ da confecții din Călărași, regiunea București
Foto: AGERPRES

încheierea
unor contracte

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Naționale a delegației franceze URMĂRI DIN PAQ. I

intre R.P.Romină
și R. A. U.

în baza Acordului de colabo
rare economică și tehnică, înche
iat luni la București, au fost 
semnate primele contracte pentru 
livrarea unor obiective industria
le complete din R. P. Romînă în 
R.A.U. Astfel, marți au fost sem
nate contracte pentru livrarea 
unei fabrici complete de produse 
sodice, cu o capacitate de 
100 000 tone pe an ; punerea în 
exploatare a unei mine de fosfați 
și a unei instalații de concentrare 
a fosfaților, cu o capacitate finală 
de 600 000 tone concentrate de 
fosfați pe an; efectuarea de 
cercetări în vederea punerii în 
valoare a unui zăcămînt de bari- 
tă. Contractele prevăd că partea 
romînă va întocmi proiectele 
obiectivelor respective, va efec
tua lucrări de cercetare, va Uvra 
utilajele necesare și va acorda 
asistență tehnică pentru monta
jul și punerea în funcțiune a 
obiectivelor, va instrui persona
lul de exploatare.

Contractele au fost semnate de 
ing. M. Dumbravă, director ge
neral adjunct al întreprinderii de 
stat pentru comerțul exterior 
„Industrialexport" și de dr. Me- 
guid Riad Hegazi, președintele 
Organismului general minier 
egiptean, în numele organiza
țiilor industriale R.A.U., benefi
ciare ale acestor obiective.

(Agerpres)

Președintele Marii ______
Naționale, Ștefan Voitec, a pri
mit miercuri după-amiază, la 
Palatul Marii Adunări Naționa
le a R. P. Romine, delegația 
Comisiei d și rrnim-
buri din Națională
Franceză, condusă de Jean Ris- 
bourg, care ne vizitează țara Ia 
invitația Comisei economco-fi- 
n anei are a Mar_ Adnnări Națio* 
nale.

La îr.tieveder* care a deans 
într-o atmosferă cordsală. 
parte : C. PzrzscL-ces^ 
ceanu și Nicolae Armeutu 
putați în Mirra A 
ționalâ.

PENTRU PRODUCȚII NEUITATUL CEAS
AL DECOLĂRII'MARI

SI CONSTANTE

rii Adunări 
superiori ai 
mate.

Adunări

In cursul 
delegației fra 
coroană de flori la M: 
tul Eroilor Patrie:.

Au luat parte Va 
vicepreședinte al S 
tar al Capitale

Iuate în gospodJ
stat pentru asigurarea nxKprae> 
rii planului în sectoral prodae* 
ției animale pe anul 19BL pre
cum $i măsuri privind realizârea 
planului economiro-frnantȘay

Plenara a adoptat planul de 
măsuri menite să asigure desfă
șurarea în bune condiții a fnsă- 
mînțării griului și a celorlalte (Ațerpres)

achecMr r i

toC e» c hu
3 iat» ta 
prarege îe

reînceput cfit succesele 
nia ale multora dintre 
'X scriitori tineri, cit și 
nsd autodep-ăfire a ce- 

c&t. nb ochii noștri, se pre- 
^itac de rjzbcn”. fără îndemnul 
rAbdow f wiiâtudinM pe care 
•ni de-a riadul eu afiat-o aceștia 
la maeștri, la doscâld lor mai sn 
cintă, fdrd dragostea ți dăruirea 

ere icmtori ca Mihu Drago- 
fctl cart ani de-a rmdul îi 
ea pe cei mai tineri cu „pii- 

fm cetei mai curate prie- 
Demostene Botez, Al.

e, Mtron Radu Paraschi- 
ifcrcel Breda/u, Eusebiu 
, Ixnichie Otteanu, Geo 

Dumitrescu p alții au fost tntot- 
dături, cu scrisul și cu 

de visurile, de stângăciile 
cărarea celor mai tineri 
itori de aripi", care în co

loanele revistelor și ziarelor gă
sesc un larg „țpațiu de antrena
ment0. „Neuitatul ceas al decolă
rii", asupra căreia atenția făuri
torilor epocii noastre a vegheat 
totdeauna cu exigență și neîntre
cută dragoste, ..neuitatul ceas” 
pe care l-am trăit fiecare dintre 
noi intr-un cenaclu și în paginile 
unei reviste, iși mt regește astfel 
semnificația intr-un peisaj literar 
m continuă germinație, unde a- 
decăratde valori se bucură dintru 
început de „cer prielnic”.

Ne-am propus, in rindurile de 
fața, să subliniem prezența mul
tilateral activă a cercului literar, 
colectiv de creație a cărui activi
tate îmbraci forme diverse. Des
pre aspectele concrete ale acestei 
activități, despre experiența do
bândită, ne propunem să reve
nim, incitind totodată membrii 
cercurilor literare să ne relateze 
din activitatea lor.

blica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,45; 21,15), Stadionul 
Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare
— orele 19,45). Banda de lași: 
Carpați (10; 12; 14; 16), Festi
val (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — 
la grădină — Pasajul Eforie
— orele 20), Flacăra (14,30;
16,30; 18,30; 20,30), Grădina
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 
5 _ orele 20). Seara prieteni
lor filmului : Carpați (orele 
19). Brațul nedrept al legii: 
Luceafărul (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița 
(11; 13,15; 15,30; 17,45; 20), To
mis (8,30; 10,30; 12,30; 16,30;
18,30; 20,30, la grădină orele 
19), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iu
nie — orele 20), Vitan — la 
grădină orele 19,30. Falsificato
rul : Capitol (9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45 — la grădină 
orele 19,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Drumul Sării 
(15; 17,30; 20,30). Moral 63 :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Giulești (10; 12,30; 15; 17,30;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Grădina „Modern" 
(Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
19.30) , Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20).
Aventura de la miezul nopții: 
înfrățirea între popoare (15,30; 
18; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Gră
dina „Aurora" (Bd. Dimitrov 
nr. 118 — orele 19,30). Aripi 
negre — cinemascop : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Munca (15; 17; 19; 21). îndră
gostitul : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), împuș
cături in ceață : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Colen- 
tina (15,30; 17,45; 20 — la gră
dină orele 19). Kozara: Union 
(15,30; 18; 20,30). Program
pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Dragoste neîmpli
nită : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18 — 
la grădină orele 20). Galapa
gos — Scrisori de dragoste : 
Timpuri Noi (10; 12; 14,15;
16.30; 18.30; 21). Sechestratul 
din Altona: Cultural (15; 17; 
19; 21), Pacea (16; 18; 20). Ga
lapagos : Dacia (9; 11; 13; 15; 
17; 19: 21), Rahova (16; 18,15; 
la grădină orele 19,45). Singu
rătatea alergătorului de cursă 
lungă : Buzești (15,30; 17,30; 
la grădină orele 20,30). Co
moara din lacul de argint — 
cinemascop : Crîngași (14,30; 
16,45; 19; 21,15),

14; 16;

Televiziune
JOI 17 SEPTEMBRIE 1964
Orele 19,00 — Jurnalul tele

viziunii. 19,10 — Pentru copii : 
Căciulița cu ciue roșu — film 
de desene animate. 19,20 — Re
citalul pianistului Li-Min-cian 
(R. P. Chineză). 19,40 — Emi
siune de teatru : Gîlcevile din 
Chioggia — de Carlo Goldoni, 
în interpretarea unui colectiv al 
Teatrului de stat din Tg. Mureș, 
în pauză : Agenda celui de-al 
III-lea Concurs și Festival Inter
național „George Enescu". în 
încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.



ÎN MAREA

VITRINĂ

A TĂRII

Ing. NIC. POPA — director tehnic al Institutului de cer
cetări tehnologice pentru procesele tehnologice specifice in
dustriei construcțiilor de mașini.

Ing. ALEXANDRU MARGăRITESCU — director tehnic al 
Direcției generale dc mecanică fină și mașini nnelte din 
M.LC3I.

Ing. EUGEN BRATU — șef serviciu construcții de mașini 
la Oficiul de control al calității din MXCJf.

Ing. GHEORGHE VASILESCU — șef sector proiectări 
mașini-unelte de la F.M.U.A.B.

Ing. GELU EVUȚIAN — inginer șef adjunct la I.O.R. 
Răspund la întrebarea :
.CE RECOMANDAȚI VIZITATORILOR EXPOZIȚIEI SA 

REȚINĂ ÎNDEOSEBI IN SECTORUL INDUSTRIEI CON
STRUCTOARE DE MAȘINI

Pe inelul central din pavilion, mașini-unelte și agregate

I
ată-ne din nou la Expozi
ția Realizărilor Economiei 
Naționale. Sîntem în fața 
strungului S.R.O.-40 pro
dus de Uzina „Strungul 
l'l Arad. Ghidul care prezin
tă acest exponat, inginerul 

Carol Muller, introduce o bară de me
tal în universal. Cu această operație 
aproape că el și-a încheiat activitatea 
Bacurile universalului se string singu
re fixînd trainic bara pentru prelucrat. 
Un capac se închide și mașina por
nește. Se aude un timp un zgomot, din 
ce în ce mai înalt. Strungul și-a 
schimbat turația. Cuțitul se apropie de 
piesă și începe strunjirea. In tot acest 
timp ghidul se uită zîmbind la noi: 
turația și avansul cuțitului au fost pro
gramate dinainte iar acum strungul 
lucrează singur.

In altă parte a expoziției ne oprim 
lingă un grup de colectiviști. Ii recu
noaștem după subiectul conversației, 
după preferința pentru exponatele uzi
nelor de mașini agricole. Tractorul U 
650 cu ultima sa variantă — U 651 în
trunește numeroase aprecieri. Ghidul. 
Romulus Barbu, mecanic la Uzina 
„Tractorul" explică diferența dintre 
cele două tipuri.

— Este una de domeniu constructiv. 
Tipul „651“ are în plus diferențial și 
la roțile din față — adică are 4 roți 
motrice. Sigur, puterea roților din față 
este folosită în condițiile unui teren 
greu.

Ne plimbăm apoi printre tractoarele 
acestea roșii cu siluete zvelte. De unul 
este cuplat un plug. Conductele de 
cauciuc indică faptul că tractoristul 
manevrează plugul în brazdă de la vo
lan. Lîngă alt tractor se află o remor
că cu descărcare hidraulică. Și acesta 
tot de la volan este comandată. Apoi 
un tractor cu o cositoare, cu o semănă
toare etc. Tractoarele „650“ și „651“ 
sînt universale fiind întrebuințate la 
arat, la secerat, li se montează o cupă 
și excavează, tractează combina de re
coltat. Și cîte alte întrebuințări nu au ! 
în fața tractorului înzestrat cu semă
nătoarea S.P.C.-6 stă de multă vreme 
inginerul agronom Gheorghe Drebot 
de la G.A.S.-Poarta Albă.

— Iată un agregat ideal. Semănătoa
rea pune bob cu bob sămînță de po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă, fasole 
etc. Despre tractor nici nu mai vorbim. 
Cu el se poate semăna în brazdă cu o 
viteză de 8 km pe oră.

...în două locuri diferite în expoziție 
am privit cîteva exponate aparținînd 
aceleiași ramuri: industria construc
țiilor de mașini. Nu departe de ștandul 
tractoarelor, un panou indică 24 locuri 
în incinta expoziției unde pot fi întîl- 
nite exponatele acestei industrii. Este 
un sector vast cu o dezvoltare uriașă, 
în cele două decenii care au trecut ca 
urmare a politicii de industrializare 
socialistă, promovată cu consecvență 
de partid, au fost obținute în acest do
meniu realizări de mare însemnătate.

Astăzi producem în țară mașini- 
unelte pentru prelucrarea metalului și 
lemnului, tractoare și mașini agricole, 
locomotive Diesel-electrice și autoca
mioane, utilaj chimic și petrolier, utilaj 
minier și siderurgic, nave maritime și 
fluviale, material rulant, linii tehnolo
gice pentru fabricarea cimentului, uti
laj pentru industria ușoară și alimen
tară, motoare electrice și transforma
toare etc. Itn dorința de a ușura 
înțelegerea coordonatelor acestei dez
voltări, de a pune la îndemîna 
vizitatorilor un ghid al cîtorva 
probleme principale ale acestui sector 
— continuînd discuția începută în nu
mărul 4759 al ziarului nostru, am adre
sat unui grup de 5 specialiști întreba
rea : „Ce recomandați vizitatorilor ex
poziției să rețină îndeosebi din secto
rul industriei constructoare de ma
șini ?“

Dezvoltare 

armonioasă
Ing. Nic. Popa — Aș dori să începe cu 

o idee de bază. Industria noastră, da
torită înțeleptei politici a partidului a 
căpătat o dezvoltare armonioasă. Orice 
vizitator constată în expoziție — de 
cînd intră, unde este întîmpinat de si
lueta argintie a sondei 3 D.H.-200A 
vlăstar al ramurei petroliere — o mare 
varietate de produse industriale, cu 
întrebuințări de prim ordin. Industria 
constructoare de mașini a înzestrat a- 
gricultura cu tractoare, combine, se
mănători, cu pompe pentru irigat, a 
înzestrat transporturile cu vagoane și 
locomotive, industria ușoară cu mașini 
de înaltă productivitate — pot da e- 
xemplu mașina de filat cu 468 de fuse 
și 12 500 ture pe minut — etc. La rîn- 
dul lor, fabricarea acestor mașini și u- 
tilaje moderne a necesitat mașini-unel
te de înaltă tehnicitate. Sub-ramura 
industriei construcțiilor de mașini cea 
a mașinilor-unelte, cunoaște de aceea 
o continuă înflorire, In .expoziție, pro

dusele ei sînt expuse chiar în centrul 
pavilionului. Vizitatorul poate reține 
ușor diversitatea tipurilor și întrebuin
țarea largă ce o au aceste mașini-unel
te. Multe dintre ele se impun prin- 
tr-un grad înalt de tehnicitate și o 
mare productivitate.

La mașini moderne este normal să 
folosești scule și aparate de precizie. 
Brașovul și Rișnovul au expus scule 
într-o gamă foarte variată ; alături se 
află aparatele de control produse de 
Uzina de mecanică fină din București. 
Există în expoziție și aparate de mă
sură acționate pneumoe’.ectric, traduc- 
tori electrici de la 2 la 35 de contacte, 
un aparat de sortat in 27 de clase a- 
dică din micron în micron etc. Toate a- 
ceste mașini și utilaje, scule, dispoziti
ve electrice etc, au la bază o concepție 
constructivă modernă. Gradul lor de 
tehnicitate este un rezultat al colabo

Animație lîngă tractorul U-651 — unul din exponatele sectorului de mașini-agricole

rării dintre cercetători, proiectanți și 
uzină.

Cu ani în urmă I.T.C.M.E., Institut 
tehnologic pentru construcția de ma
șini și electrotehnică a ajutat uzinele 
prin cercetări și proiectări la realizarea 
unor produse moderne aflate azi în ex
poziție : instalația de foraj 3 D H., ma
caraua turn de 40 t.m., mașini de pre
lucrat lemn etc. Institutul nostru, 
I.C.T.C.M. a proiectat și executat, ma
șina de rectificat filet pe o lungime de 
450 mm. care poate lucra cu o precizie 
de un micron, precum și aparatul de 
sortat și traductorii pneumoelectrici 
amintiți mai sus. In toate ramu
rile, activitatea cercetătorilor este 
astăzi strîns legată de uzină, de activi
tatea muncitorilor. Strungul cu coman- 
dă-program pe bandă de magnetofon, 
prezentat de Uzinele „Strungul* este 
rodul colaborării dintre constructorii 
de strunguri și cercetătorii de la I.P.A. 
I.P.C.M. de pildă, a proiectat o se
rie de întreprinderi moderne cu o teh
nologie remarcabilă. Strungul Carusel 
expus de Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București, este produs într-o 
întreprindere de prim rang, în care to
tul este modern, nou și organizat pe o 
bază științifică. Proiectanții de la 
I.P.C.M. au fost aceia care au elaborat 
proiectul părții tehnologice a acestei 
uzine.

Unii dintre vizitatori se vor opri în 
fața mașinii de călit prin curenți de 
înaltă frecvență, alții vor admira piese 
de precizie executate prin turnare. Și 
într-un caz și în celălalt este vorba de 
tehnologii moderne de prelucrare. în 
prezent uzinele folosesc numeroase a- 
semenea tehnologii care oferă o mare 
precizie și productivitate. Pentru pre
lucrat la cald : turnările de precizie în 
ceară pierdută sau în coajă, matrițele 
închise, sudură automată, tratamentul 
termic prin C.I.F. sau în atmosferă 
controlată etc. Pentru prelucrările la 
rece: electroeroziunea, controlul cu 
ultrasunet, cu raze Gama, Roentgen 
etc. Toate aceste tehnologii moderne 
aplicate au ușurat munca, au îmbunătă
țit calitatea produselor. Nu voi mai in
tra în amănunte ; trebuie însă subliniat 
faptul că aplicarea lor este, de aseme
nea, rodul colaborării dintre colective
le de uzină și cele ale institutelor. Nu 
de mult,, de pildă, institutul nostru a 
proiectat și executat o mașină de călit 
prin C.I.F. a ghidajelor batiurilor, pen
tru Uzina „Strungul" din Arad. în pre
zent ne preocupă îmbunătățirea tehno
logiei la fabricarea unor piese de la 
uzinele „Electroputere" și „23 August*, 
problema elaborării fontelor de înaltă 
rezistență, tipizarea elementelor apa- 
ratajului hidropneumatic etc.

în încheiere aș vrea să arăt vizitato
rului că tot ce vede în expoziție nu a 
atins un nivel maxim. Grija cercetăto
rilor, proiectanților și a colectivelor 
din uzine este de a îmbunătăți perma
nent aceste produse, de a le da noi per
formanțe calitative. In fiecare 10 ani 

nol constatăm o sporire în medie cu 
50 Ia sută a productivității mașinilor 
prin îmbunătățiri constructive. Viitoa
rele mașini vor fi mai moderne, cu o 
precizie mai mare, comandate mai sim
plu de către muncitori.

Mașini cu o înaltă 

productivitate
Ing. Alexandru Mărgăritescu — Este 

greu să recomanzi vizitatorilor anumi
te exponate. Colectivele din întreprin
derile constructoare de mașini-unelte 
au prezentat în expoziție o mare va

rietate de sortimente și de un înalt 
nivel tehnic. îmbinînd esteticul cu uti
lul, expoziția oferă muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, un minunat 
prilej de a-și împărtăși reciproc expe
riența dobîndită, de a o dezvolta și îm
bogăți permanent. Privind numeroa- 
rele mașini și agregate, vizitatorul des
prinde ideia principală că tehnica mo
dernă este pusă aici în slujba sporirii 
productivității muncii, a ușurării ope
rațiilor pe care le efectuează muncito
rul. Aș începe cu una dintre mașinile 
de prelucrat prin așchiere : strungul 
universal S.N.-400 cu comandă-pro- 
gram, executat de Uzina „Strungul“- 
Arad. Acest utilaj, care constituie o 
realizare deosebită a uzinei, este desti
nat lucrărilor de strunjire pentru serii 
mici și mijlocii. Caracteristic acestui 
strung este dispozitivul de înregistrare 
cu bandă magnetică, care prin elimi
narea timpilor auxiliari face ca pro
ductivitatea muncii să crească cu cca 
50 la sută. Adică el beneficiază de co
menzi, avansuri și dispozitive de oprire 
la cotă, automate, iar precizia de in
troducere a cotelor și de repetare a lor 
este de ordinul sutimilor.

La standul cu mașini de frezat, sînt 
prezentate freze universale, mașini de 
frezat dantură, cît și freze universale 
pentru sculărie. Din familia acestor u- 
tilaje se evidențiază mașina de frezat 
roți dințate F.D.-320. Ea execută ci
cluri de lucru individuale și cicluri de 
lucru automate, comandate de siste
mul electro-hidraulic al mașinii, care 
pot fi selecționate de un buton rotativ 
de pe tabloul de comandă.

O discuție de specialitate în fața microscopului universal de cercetări

în expoziție întîlnim și numeroase 
mașini-agregat. Industria constructoa
re de mașini a realizat peste 150 de 
mașini-agregat care sînt utilizate pen
tru prelucrarea unor repere de autoca
mioane, tractoare, pompe de injecție, 
organe de asamblare etc. Cum arată o 
asemenea mașină ? Are o construcție 
aparte fiind utilată cu dispozitive ce au 
mai multe axe port-scule și execută si
multan mai multe operații. în felul a- 
cesta se realizează o productivitate de 
4—10 ori mai mare decît la mașinile- 
unelte universale.

Strungurile romînești, frezele, mași
nile de găurit, mașinile de rabotat, s-au 
făcut de mult cunoscute peste graniță. 
Exportul acestor utilaje se face acum 
în peste 40 de țări.

Privind mașinile și utilajele din ex
poziție, vizitatorul se gîndește și la 
cele de mîine. Preocuparea permanentă 
a uzinelor constructoare de mașini este 
de a asimila noi utilaje și de a moder
niza pe cele din fabricație curentă. A- 
ceste utilaje vor fi de o și mai înaltă 
concepție tehnică, proiectate pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii.

Pe această linie uzinele constructoa
re de mașini-unelte au în centrul aten
ției :

— orientarea concepției constructive 
pentru a asigura noi tipuri cu perfor
manțe de cel mai înalt nivel tehnic ;

— modernizarea unor utilaje de fa
bricație curentă prin centralizarea co
menzilor sau introducerea unor cicluri 
tehnologice automate ;

— automatizarea parțială a unor faze 
de lucru la utilaje cum sînt: filetarea, 
retragerea automată a cuțitului la 
cursa de înapoiere a căruciorului la 
strung etc ;

— dezvoltarea echipamentului supli
mentar în scopul lărgirii posibilităților 
de lucru și micșorarea efortului fizic ;

— simplificarea deservirii directe a 
utilajelor prin introducerea ciclurilor 
de lucru după program;

— amplasarea cît mai organizată a 
tuturor elementelor de comandă și ob
ținerea unei arhitecturi și colorit, ast
fel ca utilajul să aibă un aspect exte
rior plăcut.

Calitatea —

atribut general
Ing. Eugen Bratu — Dacă înainte 

cu 20 de ani, din totalul mărfurilor ex
portate de țara noastră, materiile pri
me reprezentau o pondere de aproape 
90 la sută, astăzi Republica Populară 
Romînă se situează printre țările ex
portatoare de mașini și utilaje. In afară 
de faptul că peste 70 la sută din ma
șinile și utilajele necesare industriei 
noastre sînt asigurate în prezent din 
producția internă — față de 5 la sută 
cît era această cifră înainte de război 
— Romînia a devenit a 3-a țară din 
lume exportatoare de utilaj petrolier, 
exportă o gamă variată de mașini- 
unelte în 40 de țări, tractoare în peste 
20, de țări etc.

Ceea ce imprimă acestor exponate 
un caracter pregnant și remarcabil 
este calitatea lor, acea îmbinare armo
nioasă între latura estetică și caracte
risticile funcționale de un înalt nivel 
tehnic, precizia cu care execută ope
rațiile cerute, durabilitatea și sigu
ranța în exploatare.

Vizitînd expoziția nu poți trece fără 
a admira locomotiva Diesel-electrică, 
care se remarcă atît prin aspectul ele
gant și modern al exteriorului, prin 
confortabilitatea cabinei, precizia de 

execuție și finisajul diverselor agre
gate cît și prin datele tehnice prezen
tate : puterea motorului 2 100 C.P., vi
teza maximă 100 km/oră, forța de trac
țiune de durată 20 000 kg etc, caracte
ristici ce o situează la loc de cinste 
printre produsele similare executate în 
străinătate.

Același simțămînt îl încerci vizitînd 
exponatele auto. Autocamioanele „Car- 
pați“ — S.R.-131, S.R.-132 cu două 
punți motoare, autocamioanele „Bucegi** 
fabricate de Uzinele „Steagul Roșu“- 
Brașov, îți rețin atenția prin suplețea 
și totodată prin robustețea construc
ției, prin înaltul grad de finisaj exte
rior și interior, sau performanțele ce 
le situează printre cele mai moderne 
autovehicole; puterea motorului 140 
C.P., viteza maximă de exploatare cu 
sarcină utilă maximă 90/95 km oră. 
Consumul de combustibil cu sarcină u- 
tilă maximă 25—27 1/100 km parcurși 
etc.

Nu mai prejos se află și produsele 
Uzinei „Autobuzul", microbuzul T.V.- 
41 M, litoreta T.V.-41-L, autobuzul de 
mică capacitate T.V. 7 R, sau autobuzul 
turist T.V.-21 T, care se disting în mod 
deosebit prin eleganța liniilor, finisajul 
superior sau ambianța plăcută a culo
rilor. Ele oferă confort deosebit călă
torilor, asigurînd o instalare comodă 
pentru călătorii de durată, prin regla
jul fotoliilor, suspensie agreabilă, sau 
condiționarea aerului și temperaturii 
de la pasager la pasager, prin existen
ța unor ventilatoare individuale. Inte
rioarele dispun de o izolație termică, 
fonică și optică corespunzătoare, iar la 
bord sînt instalate aparate de radio sau 
microfoane. Toate acestea înseamnă 
calitate.

Același atribut îl au și produsele ex
puse de Uzina „Tractorul" din Brașov. 
Printre acestea pot fi văzute moderne
le tractoare U.-650, sau U.-651 cu du
blă tracțiune, ambele echipate cu ser- 
vodirecție hidraulică, ridicător hidra
ulic, prize de putere, șaibe de transmi
sie și alte instalații utile care le situ
ează în cadrul tractoarelor universale 
de talie mondială.

Am mai putea vorbi despre mașinile- 
unelte de tip agregat expuse de Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
București, Uzina de strunguri Arad, 
Uzinele „Steagul Roșu“-Brașov, des
pre produsele I.O.R. ale întreprinderii 
„Tehnofrig" din Cluj etc, care se bucu
ră de un deosebit succes în cadrul ex
poziției.

Nivelul tehnic al exponatelor și tot 
ceea ce este grupat în jurul cuvîntului 
calitate dovedește capacitatea colecti
velor din cadrul uzinelor prelucrătoa
re în ceea ce privește asimilarea unor 
produse cu indici și performanțe la ni
velul tehnicii actuale, capacitatea in
dustriei constructoare de mașini în plin 
avînt

Precizie 

și tehnicitate
Ing. Gheorghe Vasilescu — Ca 

unul dintre proiectanții unor mașini 
expuse doresc ca vizitatorul să rețină 
precizia și tehnicitatea cu care sînt e- 
xecutate acestea. Cele două coordonate 
trebuie să le întrunească orice mașină- 
uneltă modernă și de aceea a vorbi 
despre ele înseamnă că de fapt ai re
ținut toată construcția. Pentru a atinge 
o bună precizie la o mașină, proiec
tantul și cel care o execută trebuie 
să-și mărească eforturile la maximum 
pentru ca piesele care intră în compo
nența ei să aibă o planeitate și perpen
dicularitate perfectă, să elimine erorile 
de la forma cilindrică etc. Uneori pro
iectantul în mod intenționat dă unele 
abateri negative pentru a compensa 
influența deformărilor, datorită greu
tății pieselor proprii mașinii. Alteori 
trebuie ținut seama de temperatură : 
piesele lungi de fontă își schimbă di
mensiunile după prelucrare. Dar nu 
vom intra în aceste amănunte.

Aș dori să prezint cîteva lucruri care 
nu sînt vizibile la prima vedere. Pre
cizia mașinilor produse de uzina noas
tră este etalonată cu normele interna
ționale în vigoare. Iată cîteva exemple. 
Strungul Carusel SC 2 500 are o bătaie 
radială maximă de 0,030 milimetri la 
un diametru de 1000 milimetri. Per
pendicularitatea săniei față de planșai- 
bă este în limită de 0,020 milimetri la 
lungimea de 300 milimetri. La mașina 
orizontală de alezat și frezat, care are 
numeroase piese în lanțul dimensional, 
s-a obținut nu numai respectarea va
lorilor indicate în normele internațio
nale ci chiar unele mai strînse. Bătaia 
radială a arborelui principal are în loc 
de 0.030 milimetri pe 500 milimetri 
lungime, o valoare de 0,020 milimetri. 
Această mașină este prevăzută cu citi
tori optici pentru păpușa port-broșă și a 
masei de lucru în direcție transversală 
ceea ce asigură o citire a poziției cu o 
precizie de 0,005 milimetri.

Cît privește tehnicitatea, proiectanții 
au avut grijă să ofere mașinii tot ceea 
ce este mai nou. Strungul Carusel, de 
pildă, care prelucrează piese în greuta
te maximă de 15 tone, este prevăzut 
cu un sistem electric de variație con
tinuă a rotirii platoului. Comenzile ace
stui strung sînt centralizate pe un pa
nou suspendat. în orice poziție s-ar afla 
față de piesă, muncitorul poate da co
menzi corespunzătoare. Totodată la ce
rerea beneficiarului mașina poate fi 
prevăzută cu o serie de accesorii care 
măresc gradul ei de universalitate : un 
dispozitiv de rectificat, altul de mortezat 
etc. Strungul este astfel conceput îneît 
1 se poate adapta și un dispozitiv de 
copiat cu acționare electrică sau hi
draulică, precum și automatizarea prin
cipalelor manevre.

Vorbind despre tehnicitate și preci
zie pot fi prezentate de fapt un număr 
foarte mare de mașini expuse în expo
ziție. Am avut prilejul să văd produse 
semilare ale firmelor din străinătate. 
Din comparare cu aceste produse re
zultă că mașinile romînești sînt reali
zate din punct de vedere al concepției 
și al execuției la nivelul ultimelor ce
rințe în acest domeniu. în prezent a- 
tenția proiectanților și constructorilor 
de mașini-unelte este concentrată, 
printre altele, asupra introducerii pe 
scară largă la mașinile-unelte univer
sale, a unor sisteme de comandă-pro- 
gram care să asigure obținerea unor 
productivități mărite chiar și în cadrul 
producției unicale. în viitor, pentru a 
asigura un nivel tehnic în continuare 
ridicat la mașinile-unelte ce le vom 
produce se vor introduce sisteme de ac
ționări continui.

Ținînd seama de importanța mare pe 
care o are precizia în domeniul con
strucțiilor de mașini, atenția noastră 
este de a realiza nu numai mașini cu 
limite de precizie de clasă internațio
nală ci chiar mai bune decît aceste 
norme.

Finisajul— 

un indiciu

al calității
Ing. Gelu Evuțian — Drumul de 

la cîteva lentile de ochelari la mi
croscopul universal de cercetare, este 
cel pe care I.O.R. l-a străbătut de la 
naționalizare pînă astăzi. Și cel mai 
bine recomandă întreprinderea și co
lectivul ei produsele pe care aceasta le 
execută. Microscopul universal de cer
cetare reprezintă o realizare deosebită 
atît din punct de vedere al performan
țelor de funcționare cît și al domeniu
lui de aplicare. El întrunește într-un 
singur aparat complex multiplele me
tode cunoscute astăzi în microscopie. 
Dintre acestea amintesc: observarea în 
lumina transmisă direct sau oblic, ob
servarea în cîmp întunecat, în contrast 
de fază, în lumină polarizată etc. Ceea 
ce este caracteristic acestui microscop 
reprezintă simplitatea în manevrare — 
trecerea cu ușurință de la o metodă 
de cercetare la alta. Totodată el per
mite fotografierea și filmarea imagini
lor, precum și proiecția lor pe ecran. 
Despre precizia cu care este executat 
un singur amănunt este edificator: 
masa are o mișcare verticală din mi
cron în micron. Printre exponate se 
află un electrocardiograf, o fotocameră, 
aparate de proiecție pentru film nor
mal și îngust, bunuri de larg consum.

Aș dori însă să recomand vizitatori
lor altceva : un lucru care m-a atras pe 
mine privind numeroasele exponate ale 
industriei constructoare de mașini. Ca 
specialist în mecanică fină apreciez fi
nisajul de calitate al unor produse. 
Produsele acestei industrii sînt într-o 
gamă foarte variată și grija pentru es
tetic, pentru finisaj se remarcă înce- 
pînd cu cel mai voluminos produs — cui 
nu-i place sonda argintie ! — și termi- 
nînd cu aparatul,cel mai mic. Privești 
mașinile-unelte și remarci cu plăcere 
culorile lor odihnitoare. Elementele de 
manevrare, tablourile de comandă sînt 
finisate prin procedee moderne — aco
perire galvanică — adică nichelare, 
cromare etc. Apoi se remarcă folosirea 
pe scară tot mai largă a materialelor 
plastice.

Aspectul acesta mai îngrijit — finisa
rea mai bună — este un indiciu al ca
lității. El dovedește îmbunătățirea teh
nologiei de prelucrare în cadrul între
prinderilor industriei constructoare de 
mașini.

Pagină realizată de

VICTOR CONSTANTINESCU
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Inaugurarea la Paris a expoziției Propunerile Deschiderea Forumului
„Bonjour

PARIS 16. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Daăcal, 
transmite : La marele magazin 
Luvru din Paris a fost inaugu
rată miercuri expoziția romî- 
nească „Bonjour Bucarest“ 
care timp de cîteva săptămîni 
va prezenta publicului pari
zian produse ale unor ramuri 
ale economiei romînești. La 
festivitate au participat Pierre 
Taittinger, președinte, director 
general al magazinului, Jean 
Legaret, președintele Consiliu
lui Municipal al Parisului, re
prezentanți ai Ministerului de 
Finanțe, ai Ministerului Indus
triei și Comerțului din Franța 
și alte personalități. Au par
ticipat Victor Dimitriu, amba
sadorul R. P. Romine în Fran
ța, și Dumitru Vasilescu, di
rectorul expoziției „Bonjour 
Bucarest".Pavilionul R. P. RomineIa Tirgul de la Vienavizitat de cancelarul Austriei

<
VIENA 16. — Coresponden

tul Agerpres. Șt Deju. trans
mite : Miercuri, pavilionul R. 
P. Ronjme de la Tirgul Inter
național de la Viena a fost vi
zitat de cancelarul Austriei, 
dr. Joseph Klaus. A fost de 
față ambasadorul R. P. Romi
ne la Viena, Mircea Ocheane, 
consilierul economic al amba
sadei, Constantin Stoica, și 
directorul pavilionului romî- 
nesc, Nicolae Enescu.

VIENA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite :

Marți seara, consilierul eco
nomic al ambasadei R. P. Ro
mine, în Austria, Constantin 
Stoica și directorul pavilionu
lui R. P. Romine la Tirgul in
ternațional de la Viena, Nico
lae Enescu, au oferiz «n coc
teil.

Au participat dr. Wakolbn- 
ger, secretarul general ci Ca
merei de Comerț al Austriei, 
directori generali ai ur.cr în
treprinderi etatizate, conducă
tori de întreprinderi particu
lare, industriași, comercianți 
și directorii pavilioanelor țâri-

Declarația comună
iugoslavo - ungară

BUDAPESTA ÎS (Agerpres).
— în declarația comună :u- 
goslavo-ungară, dată pubLri- 
tății, se arată că cele două 
delegații au făcut un schmb 
de vederi într-un șir de pro
bleme ce privesc rel=*hle eco
nomice dintre cele doua țâri 
și au găsit necesare următoa
rele : pregătirea pentru fcehe. 
ierea de acorduri pe termen 
lung în domeniul schimburi
lor de mărfuri ; dezvoltarea 
tot mai largă a cclab: rării 
în domeniile energeticii, cne- 
strucției de mașini, metalur
giei, chimiei și a celorlalte in
dustrii.

In timpul axivorbirilor. de
legațiile au acordat o atenție 
deosebită situației actuale i 
temaționale și au constatat 
au puncte de vedere idffrti 
sau apropiate în toate pr r 
mele esențiale. Ele ceru.icră 
ca fiind de o msemnă ^ i z:.- 
mordială eforturile susținute 
în adoptarea unor noi măsuri 
concrete pentru destiuderea 
încordării intemap >nal-e-

In declarație se meoțioaeu* 
că în unele regiuni ale lumi_ 
cum ar fi golful Tc-kin Ci
pru, Congo și altele, s-a ajuns 
la crize serioase care au in. 
tățit situația în aceste reg 
și au avut unnftri negstH

în ce privește rezolvarea 
problemei germane se cec 
deră că trebuie să se p 
nească de la cercetarea rea 
tății, de la eihărnlB ce 
două state germ 
solut necesară : 
turilor pentru 
punctelor de vedere <: pe 
măsuri concrete pe linia 
dezarmări generale și te
— se arată in declarație.

Cele două țări acordă ui 
deosebit dezvoltări: colaboră: 
mmtilateraîe cu țările rece; 
eliberate de sub colonial sm 
și care merg pe drumul dez
voltării naționale 
dente.

Declarația subl 
ambele țări sînt 
active ale politicii 
ței pașnice.

Tovarășii Iosip
Jâr.cs Kădar și colaboratorii 
lor au avut un schimb de pă
reri și în ceea ce privește miș
carea muncitorească interna
țională. Ei au constatat că 
lupta pentru pace și pentru

Bucarest"
Cu acest prilej au rostit cu- 

vîntări Pierre Taittinger și 
Victor Dimitriu.

Expoziția ocupă o suprafață 
de 500 mp cuprinzînd 20 de 
raioane cu mărfuri și obiecte 
variate: articole alimentare, 
mobilă, produse textile, ga
lanterie, ceramică, împletituri 
printre care și minunate co
voare oltenești, și sortimente 
bogate de broderii romînești 
din diferite regiuni. Ea cu
prinde panouri cu fotografii, 
reproduceri de arta și tablouri 
ale unor pictori români con
temporani redind diferite as
pecte ale vieții din România și 
frumusețile ei turistice.

In vitrina magazinului sînt 
expuse intr-un cadru artistic 
eșantioane ale produselor 
Sate în expoziție.

a-

lor participante la Tirgul in
ternațional de la Viena.

VIENA 16. — coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Marți seara, radiodifu
ziunea austriaca a transmis 
din sala Aez din Viena o nouă 
emisiune consacrată R. P. Ro
mine.

Dn loc deosebit în cadrul e- 
misiunii a fost consacrat dez
voltării rapide a economiei 
țârii noastre. Au fost subli
niate, de asemenea, 
bune existente intre 
și Rominia.

Vorbindu-se despre 
sețile turistice ale Rominiei și 
de posibilitățile ce sint oferite 
vizitatorilor străini, s-a arătat 

nul acesta visiârtl turiș- 
’ s-a iublaz feți de cxxî 

treenZ.
Ew.irix'Mft a vxz eepriu «- 

precieri ta legâz -zri ca taa- 
portența Festivalului ți Coa- 
carsuloi George Enescu, lu
crări ale marelui compozitor 
și interpret romin, precum fi 
aa program de muzică popu
lară romîr.eascâ.

relațiile 
Austria

frurrax-

ca

greutății oi 
timul tim:

dintre cele doua

Belgrad.cer-

iadepe

Broz Tito,

e

— La invitația 
Tito, președin-co- 

din

REPUBLICA TANGANICA ȘI ZANZIBAR. Demonstrat ie îm
potriva amestecului străin în Congo

TOKIO. — După cum anunță 
TASS, grupul financiar industrial 
„Mitsui“ a încheiat un contract 
privitor la livrarea în Uniunea 
Sovietică a unei uzine de carba-

care l-au 
oficială în 

Oaspetele iu-

BUDAPESTA. — Miercuri a 
plecat spre patrie Iosip Broz 
Tito și persoanele 
însoțit în vizita 
R. P. Ungară.

cu o capacitate de 360 000 
tone pe an. Instalațiile acestei 
uzine vor fi livrate Uniunii Sovie
tice pe credit de 8 ani.

zi, președintele 
de Miniștri al 
primit pe primul 
R.A.U., care i-a

ciîorească mondială.
Iosip Broz Tito a invitat pe 

Istvan Dobi și Jânos Kâdar sâ 
viziteze ILSF. Iugoslavia. In
vitația a fost ‘ itâ cu sa
tisfacție.

prințului
Sufanuvong

PARIS. — Prințul Sufanuvong, 
președintele Comitetului Central 
dl partidului Neo Lao Haksat, a 
propus, în cadrul întrevederii pe 
care a avut-o marți cu prințul 
Suvanna Fumma, primul ministru 
laoțian și șeful grupării neutral is
te. încetarea focului in Valea 
Ulcioarelor și restabilirea situației 
existente la 24 iunie 1962, a a- 
nunțat Fumi Vongvicit, secreta
rul general al partidului Neo Lao 
Haksat. Prințul Sufanuvong a pus 
drept condiție realizarea unei în
țelegeri între generalul Kong Le, 
comandantul trupelor neutralist e, 
și colonelul Deuan, comandantul 
unităților neutral iste care s-au 
desprmș de rub autoritatea ge
neralului Kong Le, pronunțindu- 
$e pentru menținerea unei alianțe 
strin.se cu forțele Petei Lao. Tot
odată. prințul Sufanuvong a cerut 
restabilirea Comisiei mixte de 
supraveghere a încetării focului, 
constituită în baza acordurilor de 
la Geneva dm 1962.

S-a anunțat că prințul Suvanna 
Fumma s-a angajai dea de- 
îndatâ ordin generalului Kong Le 
să stabilească contacte cu colo
nelul Deuan.

Aceste progrese realizate în 
convorbirile particulare, sînt 
considerate ca fiind deosebit de 
importante, faczlitind începerea 
reuniunii conducătorilor celor trei 
părți din Laos, care fusese prevă
zută încă pentru rfirșitul lunii 
august.

PARIS 16 (Agerpres). — Re
prezentanții celor trei părți 
din Laos s-au întâlnit miercuri 
din nou pentru a continua con
vorbirile neoficiale. Agenția 
Associated Press relatează că 
progresele realizate marți in 
convorbirile dintre prințul Su
vanna Fumma și prințul Su
fanuvong nu au putut încă fi 
concretizate, părțile neputînd 
realiza un acord privitor Ia 
căile practice ale înfăptuirii 
propunerilor prințului Sufanu
vong de revenire la situația e- 
xistentâ la 24 iunie 1962 și 
încetarea focului in Valea LT- 
cicarelor.

Evoluția situației din Congo
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NICOSIA. — Intr-o telegramă 

adresată secretarului general al 
O.N.U., U. Thant, și dată publi
cității marți seara la Nicosia, 
președintele Ciprului, Makarios, a 
anunțat că a hotărît să ridice 
orice restricții de ordin economic 
în Cipru și a autorizat sosirea de 
alimente din Turda pe căile 
normale. în telegramă se mențio
nează că guvernul Ciprului este 
de acord să proclame o amnistie 
generală, dacă vor fi îndepărtate 
din insulă toate fortificațiile și 
punctele înarmate care mai există. 
Se precizează în același timp că 
guvernul Ciprului este hotârit sâ 
ajute pa fonduri pe aprioții tura 
care au fost constrînși să-și aban
doneze locuințele și doresc sâ <i 
le reamenajeze, precum și pro
tecția dorită de ei.

Guvernul cipriot, se arată fa 

2^ sâ accepte ocice gesue da 

23e)
cepe aeUviU» 18 septem
brie Ia Nairobi. După cum s-a 
mai anunțat, din comisie fac 
parte r^jrezentanți a zece țări 
africane, printre care E‘.;op.a. 
RA.U. Nigeria. Ghana. Tuni- 
s.a. Kenya. Ca președinte a 
fost numit primul ministru al 
Kenyei. Jomo Kenyatta.

In cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la Nairobi, 
acesta a adresat poporului 
Cvogoiez un apel de încetare a 
ostâiitâților in vederea creării 
unui climat prielnic desfășu
rării tratativelor de reconcili
ere. El a anunțat, de aseme
nea, că a adresat invitații gu
vernelor statelor Congo (Leo
poldville . Burundi și Repu
blicii Congo (Brazzaville) de 
a-și trimite reprezentanți la 
lucrările candriei.

BO.V.V. — Resermdu-se la re
crearea de mercenari pentru ar
mata congelezi, revista cest- 
ge-mand „Quxdt* 'datează că a- 
cejtsa constituie ultimul sprijin al 
gucemtăui congelez in lupta îm- 
petriea forțelor patriotice sub 
c-zt-dul cărora se afli deja o 
treme din teritoriul țării.

In prezezt, centrul principal 
de -.rt-uire a acestora este baza 
mc.■.tari de la Kzmtnc. Pregătirea 
lor se desfășoară sub conducerea 

âd-afriesni și sud- 
rhodesicni.

Me-rcncra dbi recrutați de 
către gvcemul congelez consti- 
tme rpnmul principal al regi- 
acata de la Leopold, zile, intrucît 
cr-eri guvernamentali a încetat 
przctic sâ mei existe, subliniază 
revista.

VARȘOVIA — DzpQ cum anun- 
fă agenția P.A.P.. la 16 septembrie 
s-a deschis la Varșovia cel de-al 
35-lea Congres internațional de 
chimie industrială. Participa peste 
2 000 de chicii:ti din 25 de țări 
cin Europa, Airica, Asia și Ame
rica.

Din R. P. Română participă Ata- 
Diaconescu, adjunct al mi
ni industriei petrolului șl 
i. și prof. dr. Bratu Emil, 

membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine.

TRIEST. — La Triest s-au în
trunit membrii Consiliului știin
țific al Centrului internațional de 
fizică teoretică de pe lingă Orga
nizația Națiunilor Unite.

Membrii Consiliului științific : 
prof. Sandoval Vallarta (Mexic), 
președintele Centrului interna
țional de fizică teoretică, prof. 
Robert Oppenheimer, consilier 
nuclear al guvernului Statelor 
Unite, prof. Soloviov, vicepreșe
dinte al Academiei de științe a 
Uniunii Sovietice, prof. V. F. 
Weisskopf (S.U.A.), director ge
neral al Centrului european de 
cercetări nucleare (CERN) de la 
Geneva, și prof. Abraham (Fran-
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economic
partea O.N.U. ,Jn ceea ce pri
vește luarea unor măsuri de secu
ritate vizînd pacificarea insulei, 
cu condiția ca aceste măsuri să 
nu influențeze cu nimic soluțio
narea politică a acestei pro
bleme”.

NEW YORK. — Miercuri 
seara s-a întrunit la New 
York, Consiliul de Securitate, 
care a hiat în discuție rapor- 
•-1 secretarului general al 
05 U, U Thant, privind si- 
Tja:.a din Cipru, precum și 
necsitatea prelungirii cu încă 
trei luni a mandatului forței 
O-N U. din Cipru, după data 
6e 2# septembrie.

ZXacâ cum se știe. în rapor
tul adresat Consiliului de 
Seaittate, secretarul general 
a- O3C.U. a cerut nu numai 
pr». j=^_rea mandatului forței 
OJf-U. <fcn Cipru dar și pre- 
rrarea mai clară a sarcinilor 
ae-f rerâ în viitor acestei 

ța), membru al U.N.E.S.C.O., 
discută programul de activitate 
al Centrului internațional de fi
zică teoretică. Ei vor fixa, de 
asemenea, temele asupra cărora 
se vor întreprinde studii și 
cetări.

OTTAWA. — Ministrul 
merțului și industriei 
Canada, Sharp, a declarat, în 
cadrul unei conferințe care a 
avut loc la Camera de Comerț 
a provinciei Ontario, că tre
buie depuse eforturi în vede
rea îmbunătățirii relațiilor 
comerciale dintre Est și Vest. 
El a subliniat că țara sa ac
ționează în vederea extinderii 
acestor relații. „In această di
recție trebuie continuate efor
turile, deoarece legăturile co
merciale cu țările socialiste 
corespund intereselor noastre 
economice", a conchis Sharp.
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SUEDIA. Vedere din împreju
rimile orașului Stockholm

in Consiliul de Securitate
NEW YORK — In ședința 

din 15 septembrie a Consiliu
lui de Securitate, în cadrul 
căreia a continuat examinarea 
divergențelor dintre Indone
zia și Malayezia, delegații sta
telor Coasta de Fildeș și Ma
roc au declarat că renunță la 
încercările lor de a elabora în 
timpul unor consultări neofi
ciale un proiect de rezoluție 
de compromis care să fie ac
ceptabil ambelor țări.

Delegatul Angliei a cerut ca 
Consiliul de Securitate să a- 
dopte cit mai grabnic o hotă- 
rîre în problema discutată.

Reprezentantul Indoneziei, 
Sudjarwo, a cerut ca Consiliul 
de Securitate să adopte o ase
menea rezoluție care să nive
leze divergențele existente și 
să contribuie la reluarea tra
tativelor.

La din 15 septem
brie, r tantul Norvegiei,
Nielsen, a prezentat în numele 
delegației sale un proiect de 
rezoluție care recomandă gu
vernelor interesate să reia 
tratativele pentru reglementa
rea relațiilor dintre ele.

Intrucît delegații și-au ex
primat părerea că proiectul 
de rezoluție norvegian trebuie 
studiat în amănunt, s-a hotărît 
ca lucrările Consiliului să fie 
reluate la 17 septembrie.

R.P.D. COREEANA. Dimineața pe Marea

goslav a fost condus la gară 
de Istvan Dobi, Janos Kadar 
și alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Ungare.

în cursul aceleiași zile, I. B. 
Tito a sosit la

BELGRAD, 
lui Iosip Broz 
tele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., Antonin 
Novotny, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, cu soția, va 
face o vizită oficială în Iugo
slavia între 21 și 26 septem
brie 1964.

MOSCOVA. — Intre delega
ția guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de N. S. 
Hrușciov și cca a R.A.U. con
dusă de Aly Sabry, a avut loc 
o întîlnire, în cursul căreia au 
fost discutate probleme ale 
dezvoltării continue și întăririi

mondial al
și studenților

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
In Palatul Congreselor din 
Kremlin a avut loc miercuri 
deschiderea festivă a Foru
mului mondial al solidarității 
tineretului și studenților în 
lupta pentru eliberare și inde
pendență națională, pentru 
pace. La deschidere au parti
cipat 1 000 de delegați repre- 
zentînd tineretul țărilor din 
cele cinci continente ale lumii. 
Din R. P. Romînă la Forum 
participă o delegație a U.T.M. 
și U.A.S.R. condusă de Petre

Cererea Senegalului și Tunisiei

adresată Conferinței A. I. E. A.
VIENA — Senegalul și Tu

nisia au cerut celei de-a 8-a 
Conferințe a Agenției interna
ționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.), ale cărei lucrări se 
desfășoară la Viena, modifi
carea statutului organizației 
pentru a da posibilitatea ex
cluderii Republicii Sud-Afri- 
cane și Portugaliei din Consi
liul guvernatorilor A.I.E.A.

Cererea celor două țări ur
mează unei declarații comune, 
semnată de 9 state africane, 
participante la conferință, și 
în care se precizează că R.S.A. 
nu poate reprezenta țările a- 
fricane și țările din Orientul 
mijlociii în Consiliul guverna
torilor din cauza politicii sale 
de apartheid. In ce privește 
Portugalia, cererea prezentată 
de cele două țări precizează 
că ea nu poate fi socotită un 
producător de uraniu din ca
uză că ea extrage acest metal 
din Angola.

Delegatul tunisian, dr. Tok- 
ki Bechir, a declarat că, în 
timp ce oamenii de știință dis
cuta problema folosirii ener-

Arestarea unor generali

sud-vietnamezi
SAIGON 16 (Agerpres). — 

Un număr de ofițeri superiori, 
care au organizat încercarea 
de lovitură de stat de sîmbăta 
trecută, arestați 

colaborării 
țări.

In aceeași 
Consiliului 
U.R.S.S, l-a 
ministru al 
înmînat un mesaj din partea 
președintelui Gamal Abdel 
Nasser.

NEW YORK. — Ziarul 
„New York Herald Tribune" 
a publicat rezultatele unui 
nou sondaj efectuat de către 
Institutul american Gallup 
pentru sondarea opiniei pu
blice în problema atitudinii 
alegătorilor față de candidații 
la postul de președinte al 
S.U.A. Datele sondajului atestă 
că 68 la sută din alegători se 
pronunță în favoarea candida
tului partidului democrat, pre
ședintele Johnson, și numai 32 
la sută în favoarea candidatu
lui republican. Goldwater.

tineretului
de la Moscova
Enache, prim-secretar ol C.C. 
£1 U.T.M.

La deschidere au asistat 
N. S. Hrușciov, Anastas Miko- 
ian și alți conducători de 
partid și de stat ai U.R.S.S.

Lucrările Forumului au fost 
deschise de Aldo Alvarez, 
membru al Conducerii națio
nale a Uniunii 'tinerilor co
muniști din Cuba.

S-a dat citire apoi mesaju
lui de salut adresat Forumu
lui de N. S. Hrușciov, în nu
mele poporului sovietic și al 
său personal.

giei atomice în scopuri paș
nice, „o mină de rasiști vrea 
să încalce demnitatea și să 
distrugă fericirea poporului" 
din R.S.A.

Agenția Reuter relatează că 
nu s-a prezentat încă nici o 
rezoluție în legătură cu acea
stă problemă, dar că un comi
tet este pe cale să ia în dezba
tere revizuirea statutului a- 
genției. Pentru schimbarea 
statutului organizației este ne
voie de o majoritate de 2(3.

Tot marți, în timpul dezba
terilor, delegatul american, 
dr. Glenn T. Seaborg, a decla
rat Conferinței că S.U.A. sînt 
gata să furnizeze detalii și să 
ofere ajutor acelor țări care 
doresc să-și construiască uzine 
de desalinizare a apei mării 
prin folosirea reactorilor nu
cleari.

El a anunțat, de asemenea, 
că S.U.A. vor furniza agenției 
informații tehnice în legătură 
cu construirea de reactori ex
perimentali și folosirea ura
niului în acești reactori.

miercuri și vor fi deferiți jus
tiției. Printre cei areștați se 
află generalii Lam Van Pliat, 
principalul conducător al lovi
turii de stat, Duong Van Duc, 
comandantul trupelor care au 
ocupat principalele edificii din 
capitală, Duong Ngoc Lam, 
fostul prefect al Saigonului, și 
colonelul Huinh Van Ton, co
mandantul diviziei a 7-a de 
infanterie. Agenția Reuter re
latează, citînd știri neconfir
mate, că generalul Tran Thien 
Kliiem, comandantul-șef al 
forțelor armate sud-vietname- 
ze a fost demis din această 
funcție, atribuțiile sale fiind 
preluate de generalul Nguyen 
Khanh.

Cu toate aceste măsuri, scrie 
agenția Associated Press, si
tuația din delta fluviului Me
kong (unde s-au retras o par
te din trupele care au partici
pat la lovitura de stat) rămîne 
încordată.

Pe de altă parte, o serie de 
sindicate au chemat pe mem
brii lor să declare grevă în 
sprijinul unor revendicări e- 
conomice. Autoritățile se tem 
că crizei politice, războiului ci
vil și disensiunilor din cadrul 
armatei guvernamentale li se 
vor adăuga grevele muncitori
lor și urmările lor. Ministerul 
Muncii a avertizat pe munci
tori că nici o grevă nu va fi 
tolerată în timpul stării excep
ționale.

CAIRO. — Comitetul spe
cial al O.N.U. pentru cerceta
rea situației din Oman își con
tinuă lucrările la Cairo, pen
tru a pregăti un material ce 
urmează a fi prezentat Adună
rii Generale a O.N.U.

Președintele „Comitetului 
cultural al Omanului", șeicul 
Mohamed Al Harithy, a pre
zentat Comitetului O.N.U. o 
petiție în care cere ca poporu
lui omanez să i se garanteze 
dreptul la autodeterminare, 
pentru a-și alege regimul care 
corespunde năzuințelor sale. 
Un purtător de cuvînt al Co
mitetului a declarat că șeicul 
Harithy a cerut evacuarea tru
pelor britanice din acest teri
toriu și eliberarea deținuților 
politici.
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