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PE ȘANTIERUL 
DE LA LOTRU

PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru).

Pe șantierul hidrocen
tralei Lotru a fost realiza
tă o lucrare foarte grea : 
prelungirea liniei electrice 
de înaltă tensiune la no
dul de presiune. O altă 
realizare a constructorilor 
de aici este executarea și 
darea în folosință a unui 
funicular la același lot. De 
asemenea, au fost puse in 
funcțiune primele două 
electrocompresoare. Se 
află în curs de execuție 
o stație de sortare ce va 
deservi întregul șantier 
„uzină" cu toate loturile 
sale. Peste 60 la sută din 
lucrările de regularizare a 
văii Latoriței au fost exe
cutate.

CU APROAPE 
170 ZILE 

MAI DEVREME
O nouă locomotivă Ehe- 

sel-electricâ a fost reali
zată peste plan la Uzina 
„Electroputere" din Craio
va. Din cele cinci locomo
tive de acest tip, dt f-a 
angajat să producă în plus 
în acest an, colectivul uzi
nei craiovene a realizat 
pînă în prezent patru.

Această locomotivă a a- 
vut un dclu de fabricați* 
cu aproape 170 zile mai 
scurt, iar prețul de cost 
redus la jumătate față de 
primele locomotive reali
zate în această uzina. Tot 
la „Electroputere" a intrat 
în faza de montaj general 
cea de a doua locomotivă 
electrică de 5100 kw.

PLOIEȘTI (de la 
respondentul nostru).

Exploatarea Filipeștii de 
Pădure din regiunea Plo
iești. Aici de la începutul 
anului pînă acum, au fost 
extrase peste prevederile 
planului mai mult de 
14 000 tone de cărbune. 
Volumul lucrărilor de pre
gătire a fost depășit cu 6 
la sută, ceea ce înseamnă 
o înaintare de 383 de me
tri lineari, o creștere a 
productivității muncii de 
3,3 la sută față de sarci
na planificată. Totodată, 
economiile realizate la
prețul de cost numai pe 
șase luni se cifrează la
peste 1 567 000 lei, iar be
neficiile peste plan 
1541 000 lei.
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Pătrunsese cu o forță greu de etak>- 
nat, în multe domenii (și poate cu deo
sebire în activitatea unor organizați de 
tineret) formalismul. Deși fapt ir.c-: —ra- 
tibil cu tinerețea care înseamnă 
mereu proaspătă și continuă deschidere 
de floare, pe venele și arterele ce creau 
rețeaua de activități se depuneau. in- 
groșîndu-le, particule zgrunțuroase ri 
circulația permitea doar anumite idei. 
Te trezeai că, în cutare loc, colectivul 
seamănă cu acei bătrini care, suferinzi 
de scleroză la ceafă, nu mai pot întoar-

ce capul nici la dreapta nici la stingă. 
Mersul țeapăn caricaturiza tinerețea.

O cauză o văd în aceea că munca în 
rîndul tineretului a fost privită drept 
lucrul cel mai ușor, la care se pricepe 
oricine. Se turnau sfaturi cu nemiluita, 
uitîndu-se că educația e știință, care 
cere teorie, dar și experiment prealabil, 
mult experiment pentru ca sugestia să 
atingă treapta generalizării. Neexistind 
condiția, sfatul, presupunerea, părerea 
— deveneau schemă, caricatură.

Mi-aduc aminte o întîmplare teribilă. 
Un secretar U.T.C. (care, între altele 
fiind spus, nu citea decît titlurile și fra
zele de început ale articolelor din ziar) 
ne invitase la o acțiune „a sa“, excep
țională, zicea el : o nuntă între tineri 
din organizația pe care o conducea. Era 
în perioada cînd se organizau frecvent a- 
semenea nunti 9» unde ceilalți tovarăși
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Bucureștiului că acești oa
meni vor birui armatele 
lui Mackensen. ai fi fost 
luat drept un poet — și 
cu toate acestea lucrul s-a 
împlinit..." Aprecieri elo
gioase asupra eroismului 
ostașilor români au făcut 
și ziarele „LE GAULOIS 
care scria că românii „sînt 
adevârați eroi" și „EX
CELSIOR" care aprecia 
că victoria de la Mără- 
șești „dă României toata 
încrederea și toate spe
ranțele*.

Victoriile armatei româ
ne în vara anului 1917 au 
produs o puternică impre
sie in Rusia. Ziazul „IUJ- 
NH KRAI“ însera în co

le sale: ..Românii 
bravi ți se luptă ca 
Mor dar nu se pre- 

Se luptă pentru

V. MOCANU
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SIBERIAN

Institutul de fizică atomică din Novosibirsk

este construit recent, 
din stingă însă este podul 
Transibemanului, de con
struirea căruia este legată 
întemeierea orașului nostru.

Aflăm apoi că spre sfîr- 
șitul secolului trecut, cînd 
calea ferată transiberiană 
înainta spre răsărit, lucră
rile de construcții au fost o- 
prite de impetuosul Obi. 
Trebuia durat un pod pe 
măsura fluviului și, tot
odată, pe măsura drumului 
de fier pe care avea să-1 
poarte în spate. Amplasarea 
acestui pod a fost determi
nată de către șeful grupu
lui de prospectanți, Nicolai 
Garin Mihailovski. Remar
cabil inginer și scriitor, el 
devine fondatorul noului 
oraș care s-a numit, la în-

pașilor pierdut! A. IONESCU

La început era destul de 
greu să ne dăm seama cam 
încotro vine orașul. Am fost 
tentați la un moment dat să 
luăm de bună direcția în 
care înainta autobuzul; 
cum însă șoseaua făcea des
tule coturi, ne-am lăsat pă
gubași și am început să 
căutăm un indiciu mai se
rios. în curînd l-am zărit: 
era „Vișka“, adică antena 
de televiziune. De acum 
înainte știam că oricît ar 
mai șerpui drumul nostru 
tot pe la antenă trebuie să 
ajungem. După vreo oră de 
mers am intrat, în cele din 
urmă, în Novosibirsk, „ini
ma pămîntului siberian", 
iar ghidul a început de 
îndată să-și facă meseria.

—Podul peste care tre
cem acum — a spus el

ceput. Novomkolaevsk. As
tăzi una din cele mai fru
moase piețe ale orașului 
poartă numele său.

Localnicii vorbesc cu în
suflețire de ritmul deosebit 
în care s-a dezvoltat ora
șul lor. Dacă, pentru a a- 
junge la un milion de lo
cuitori, Moscovei i-au tre
buit 750 de ani, Kievului 
700, New-York-ului 200, 
pentru Novosibirsk au fost 
necesari doar 60 de ani. A- 
cești ani au fost, totodată, 
și martorii unei puternice 
dezvoltări economice. De 
unde Ia începutul secolului 
orașul (cu circa 10 000 de 
locuitori) producea doar

ION D. GOIA
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zeul regional de arheologie Dobrogea. Exterior de la Edifi
ciul cu mozaic

UN PARC AL SAU PENTRU
CULTURA Șl SPORT

Nu • un secret pentru 
nimeni că tineretul e ste 
amatorul nr. 1 de distrac
ție dar și un exigent ale
gător al posibilităților care 
i se oferă. Există în tine
retul nostru o mare dis
ponibilitate nu numai 
pentru muncă — tinerii 
din uzine, șantiere, gospo
dării agricole o demons
trează — dar și o mare 
disponibilitate pentru re
creație, distracție, petrece
re etc. și o categorie so
cială care muncește din 
plin, are pretenția justifi-

cată de a căuta oele mal 
potrivite mijloace pentru 
a-$i consuma timpul ne
acoperit de orele de mun
că. De cîte feluri și ce ca
litate au aceste petreceri, 
e o chestiune la care 
trebuie să se gîndească 
toți oei ce muncesc cu ti
neretul, toate organizații
le culturale și sportive. 
Monotonia, unilateralita
tea unor soluții în petre
cerea timpului liber ne
mulțumesc. Tineretul vrea 
activități care să-i ab
soarbă întreaga atenție

și întregul afect fi din a- 
ceastă cauză caută de 
multe ori ineditul element 
indispensabil în viața ti
neretului. Cea mai ferici
tă formulă pentru satisfa
cerea acestor cerințe este 
îmbinarea unor activități 
de tip cultural cu cel 
sportiv, domenii care îm
preună luate pot să capti
veze pe tineri și să le ofe
re maximum de satisfacții. 
Din experiența de pînă 
acum se știe că nu avem 
astfel de sedii în care să 
se îmbine cele două do-

50 DE ANI 
DE LA LUPTELE 

DE LA MĂRĂȘTI.
MĂRĂȘEȘTI 
Șl OITUZ

luptători pentru apărarea
ELIEI STRĂBUNE

SABIA
>E ONOARE

11 noiembrie 
în aula Uni

ații din Iași, a 
loc un eveni- 
de o importan- 

josebită : în fața 
'mior guvemu- 
r unor aiplomați 
embri ai misiu- 
străine, precum 
unui numeros 

c, generalul E- 
i Grigorescu — 

de la Oituz și 
șești — a pri- 
,din partea Mol- 
i" o sabie de o- 

Profesorul Pe- 
^ni, președinte- 
cademiei Româ- 
ministru al In

iei publice, lu- 
nivîntul a spus, 
altele: „Foștii 

leavoastră pro- 
, plini de admi- 
le pentru fap- 
nărețe ce ați 
it pe cîmpul de 

pentru apăra
ți înălțarea pa- 

m-au insărci- 
să vă rog să 
ți această sabie 
loare. Fe ea sînt 

glorioasele nu- 
O.ituz, Pralea, 

șești, care ală- 
le numele dum- 
<astră vor stră
in veci în ișto- 
neamului nos-

ponia. Pe ea a fost 
gravată inscripția • 
„Voi sînteți cei caro 
scrieți istoria țării*.

Darurile primite 
aveau putere de sim
bol. Ele veneau să 
răsplătească și să 
glorifice pe cel ce a- 
vea să fie numit „O- 
mul pe care inami
cul nu l-a putut in
fringe'.

Biografia acestui 
OM a fost recent 
publicată în Editura 
Militară.

Primele pagini ale 
cărții ne fac cunoș
tință cu meleagurile 
pe care s-a născut și 
a crescut Eremia 
Grigorescu. Sînt evo
cate apoi momentele 
cele mai semnifica
tive din cariera sa 
militară.

După ce în noiem
brie 1915 Grigores
cu este avansat la 
gradul de. general, 
i se încredințează 
funcții de conducere 
dintre cele mai tnal- 

4 
de 

fier**, al Corpului 6 . _ ' at
română.

te. comandant 
renumitei „divizii

sabie de onoare 
să primească 

aiul ceva mai 
tocmai din la

armată, iar apoi 
Armatei 1
El se distinge în 
mod deosebit în al
cătuirea planurilo* 
diferitelor lupte și 
bătălii. Capacitatea 
lui de analiză, opti
mismul său, 
apreciate de

au fost 
condu-

SIMBOL

superioară a
. în legăt

cerea
armatei. în legătură 
cu aceasta, ținem să 
arătăm următorul 
fapt U lu
nii iulie 1917, Arma
ta 1 se găsea intr-o 
situație grea. Pentru 
a ieși din impas, ge
neralul F rezon, șeful 
Marelui Cartier Ge
neral român, s-a con
sultat și cu Grigores
cu. Acesta din urmă 
i-a răspuns lui Pre
zon: „După șase zile 
de luptă inamicul, 
dacă nu-i mai obosit 
de cit mine, este tot 
atît de obosit și mai 
uzat dedt mine. Tre
buie să rezistăm cu 
orice preț pe frontul 
pe care ne găsim. A 
ne retrage înseamnă 
a ceda și restul Mol
dovei, a pierde toată 
artileria grea și o 
mare parte din res
tul artileriei noastre.
De aceea, cu tot 
simismul unora, 
ține frontul cu 
țele actuale și

pe- 
voi 

for- 
cu

hotărit, 
viteaz.

in

de

FLORI AM TVCA

AL EROISMULUI

nevoie si spectacole artis
tice si baruri și cortegii 
carnavalești. Inspirate de 
tradiția tîrgurilor de moși 
— vor fi instalate fel de 
fel de construcții amuzan
te : roata, ciocanul gigan
tic, „zidul morții", „sera
iul lui Alah44, labirinte ve
getale, grădină cu surpri
ze etc., etc.

A doua zi, în biroul se
cretarului comitetului oră
șenesc U.T.C. : 
Timarin.

— Proiectul 
voastră are la 
temă acută. 
Jtală avem peste 500 000 
X’e tineri dinh-e care 
2VOOOO uteciști. Toate 
tea^nurile sportive a- 
parțin cluburilor. Aici au 
aocek numai cei care sînt 
legithnați la elubul respec
tiv. aceea, sînt foarte 
mulți t/neri care rămîn în 
afară di' mișcare sportivă. 
Sînt și \multe discipline 
sportive «.’‘licitate dețineri, 
nu au o In ză materială su
ficientă și n ici nu sînt prea 
bine organizate. înotul se 
învață înto-un singur 
ștrand cu capacitate redu
să de locuri, t poligoane de 
tir nu există;,\ în afară de 
cel de la TunAri. mereu o- 
cupat de antrenamentele 
performerilor. \Mulți ti
neri sînt amatosri să înve
țe judo, golf, pa rasutism. 
înotul subacvatic, i/lar nu 
avem un club speck'd pen
tru ei. Sălile de sparț sînt 
și mai solicitate fiindcă 
nici școlile generalei si 
unele licee, nu sînt pre
văzute (din proiectare)' cu 
săli de sport. Aici, exerci
țiile de gimnastică se 1A- 
vara în curte, iarna prin
tre bănci! Ciclismul sa 
face pe străzi, în mod par
ticular. Poate că așa îm£ 
și explic de ce școala ci- 
clistică românească nu mat 
se menține Ia aceeași va
loare. în parcul Herăstrău 
sînt niște terenuri de te
nis de cfmp, de volei, ale 
întreprinderilor ; le găsim 
de cele mai multe ori ne
frecventate, tocmai pentru 
că nu an acces dedt sa- 
lanati respectivi. Iar fba- 
zde șomează...

Proiectul studenților dc 
la arhitectură e foarte bun 
și ar răspunde cerințelor 
actuale ale tineretului. De 
aceea, propunerea mea. 
este că daca acest com
plex cultural-sportiv s-ar 
pune la dispoziția tuturor 
tinerilor din Capitală, cu 
accesul liber să vină fie
care cînd vrea și cînd poa
te — ar fi foarte bine. 
Munca necalificată, a șan
tierului, va fi asigurată 
prin muncă patriotică, de 
cei 500 000 de tineri ai 
orașului. Proiectul e gran
dios, animă și solicită. înv 
sfîrșit, obligă...

Răspunsurile nu epui
zează problema dar arată 
că există posibilitatea or
ganizării și că este necesa
ră prezența unui astfel de 
parc. Viziunea arhitectura
lă de ansamblu trebuie sa 
se armonizeze cu cea de 
organizare internă pent:a 
a evita cum spuneam ne
voia de retușuri viitoare și 
realiza un lucru bine gîn- 
dit. Un astfel de parc 
cultural-sportiv nu va so
luționa dificultățile unor 
discipline sportive agonice 
dar poate fi un stimul im
portant, prin seriozitatea 
cu care se va munci, în 
pregătirea fizică și inte
lectuală a tinerei generații.

ce. însă în Institut au mai 
fost preocupări pentru a- 
menajarea complexului 
Tei, chiar și proiecte de 
diplomă. Deci ne va fi' 
ușor, să reedităm o idee.
— care, pe noi studenții, 
ne preocupă mai de mult.

Ștefan Pascu — Ar 
trebui evaluate, în primul 
rînd, toate construcțiile e- 
xistente, care mai pot fi 
folosite. Numai în funcție 
de aceasta se poate tre
ce la amenajarea com
plexului. Planul general 
de sistematizare al orașu
lui, în spiritul căruia 
trebuie sa elaborăm pro
iectul, va căuta să lege 
construcțiile actuale de 
cele ce se vor construi. 
Observăm, ridieîndu-ne 
deasupra lacului, că oglin
da apei este dispusă ca 
într-un amfiteatru natural. 
Toate construcțiile pot fi 
dispuse radial — perpen
dicular pe lac, expuse 
spre soare. Prima, cea mai 
mare construcție se va 
afla în apropierea „golfu
lui44 lacului — în peninsu
la I.C.A.B. — destinată 
sporturilor de sală și de 
iarnă: tenis, volei, gim
nastică, minigolf, judo, 
lupte, box etc. Sala poate 
fi proiectată astfel ca s^o 
folosim și pentru specta
cole teatrale, de cinema
tograf și competiții spor
tive cu public, expoziții 
temporare etc. La geana 
lacului, într-un loc, se
parat de bazinele de înot 
și plajă, pentru a nu tul
bura liniștea , se poate a- 
naenaja clubul nautic, din 
material ieftin, stuf și 
plăci aglomerate pentru 
sporturile: schi pe apă, 
sport subacvatic, ambar
cațiuni cu velatură, cano
taj academic etc. Fiindcă 
parașutismul, sport de 
curaj, foarte îndrăgit de 
tineri este totuși slab dez
voltat, ar trebui proiectat 
.'și un turn de parașutism
— cu lansâre dirijată. Pe 
eentera exterioara a cne- 
pieru-ui «e poate con
strui aa pWotfrem. ÎMre 
veiodroui p piață sfct 
thspase tererwnZe pen
tru sporturile de carii: 
terenuri de fotbal pen
tru trei etape de vtr- 
stâ, acestea se pot re
profila după nevoie, în 
terenuri de handbal și 
baschet Iama, prin inun
dație generală se creează 
un foarte mare patinoar. 
Dinspre Pipera, vom a- 
menaja un poligon, acope
rit, de tragere — pentru 
antrenamente de tir...

Teofil Mogoș — Teiul 
ca facînd parte din salba 
de lacuri, fiind ultima măr
gea de apă, are nevoie de 
o stație de epurare a apei. 
Fiindcă toate construcțiile 
vor fi din materiale mai 
ieftine, tip cabană, inspi
rate din stilul popular, vor 
avea nevoie de încălzire. 
Apa caldă se poate lua de 
la fabrica de zahăr — aflată 
în vecinătate. Malurile vor 
fi amenajate, taluzate, 
plantate cu vegetație spe
cifică mediului lacustru. 
Trebuie ținut cont și de 
faptul ca viitoarele con
strucții urbane să benefici
eze de vecinătatea peisa
gistică a lacului, deci, vor 
fi expuse cu fața spre lac.

Punctul doi al proiectw 
lui ar fi partea cultural- 
distractivă. Cluburi cu bi
blioteci, ringuri de dans în 
aer liber, bacuri plutitoare 
pe care se pot monta la

menii alăturate care ar *- 
trage foarte mulți tineri. 
Casele de cultură s-au 
profilat unilateral gravi- 
tînd în jurul scenei și al 
ringului de dans și negii- 
jînd tentația pe care o re
prezintă sportul. Unele au 
fost instalate de așa natură 
îneît nici nu permit ini
țiativa desfășurării unor 
acțiuni sportive. De aceea 
gîndul amenajării unui 
parc cultural-sportiv pen
tru tineret este de actuali
tate. Conceperea lui 
trebuie să vizeze realiza
rea unui complex armo
nios oare să înlăture nevo
ia de viitoare retușuri.

„Teiul, prin dispune
rea geografică, — formă 
de relief, vegetație — o- 
cupă un loc aparte în pei
sajul urbanistic al Capita
lei. Destul de întins, pe 80 
hectare, cu maluri în pan
tă, expuse spre soare, lacul 
oferă, în mod natural, un 
climat propice deconec
tării psihice nervoase. Cît 
se valorifică, însă, din a- 
ceste posibilități ? La 
80 de nectare de apă și 
aproape tot atîtea hecta
re de vegetație și umbră, 
pentru public funcționea
ză numai un ștrand, 
I.C.A.B., care în zilele 
călduroase găzduiește (în
țelegeți înghesuie) 20.000 
de oameni; împrejurul 
lacului mai sînt însă încă 
7—8 baze ale diverselor 
întreprinderi (Fabrica de 
pompe, Constructorul, 
Academia, Pompieri.
M.F.A., Universitate etc.) 
frecventate răzleț, numai 
de 5.000 de oameni, la a- 
cestea din urmă avînd 
acces doar salariații insti
tuțiilor respective. Fiindcă 
numai 2/5 din suprafața 
locului este dată publicu
lui, cei mai mulți, ca să 
evite aglomerația, se re
trag spre locurile înde
părtate ale Bucureștilor: 
Ceraica, Pustnicu. Mogo- 
șorea, Buda-Argeș. Ser 
ivește însă și aici, defi- 
i’tența 32t-saceior de

Bteșad nw iitea
Cr wrt daci, toate be

sets „particulare", ar fi 
unificate, toată împreju
rimea lacului, acolo unde 
cresc buruieni și bălării ar 
fi renmenajată, creindu-se 
un complex unic, modem, 
un loc de sport yi agre
ment ? Această întrebare, 
am pus-o în sala de pro
iecte studenților Ștefan 
Pascu și Teofil Mogoș din 
anul al Vl-lea al Institu
tului de Arhitectură.

„Considerați, le-am pre
cizat. că aveți acest subi
ect de proiect și vi se 
pune la îndemînă spre a- 
menajare lacul cu împre
jurimile*.

— Proiectul meu de di
plomă are o temă asemă
nătoare, ne spune Teofil 
Mogoș. Amenajarea în 
Munții Apuseni a unei 
stațiuni balneo-climateri-

Gheorgh»

dumnea- 
bază o 

în Capi-

în toamna anului 1909. comandantul compa
niei de elevi din care făcea parte Grigore Ignat 
— absolvent al anului I al Școlii militare de 
infanterie din București — consemna în foaia 
de notare a tînărului Ignat: ..în timp de pace 
va deveni un bun instructor si educator... Am 
credința însă că va fi un ostaș de război, cu 
mult spirit de inițiativă, brav si viteaz, va stl 
să cîstige sufletele ostașilor de sub comanda sa 
$i îi va conduce cu însuflețire în luptă-.

Cartea „Căpitanul Grigore Ignar, apărută 
în Editura Militară, reflectă în multiple tpteoa 
de justețea aprecierii făcute de comandant — 
companiei de elevi. ___

La decretarea mobilizării, locotenentul Gngore 
Ignat se afla la Regimentul 51 infanterie Ge
lati.

în lunile se; 
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țH inamici au fost așa de 
violent atacați incit arun
cau armele pentro a iuți

(Urmare din pag. I) 

nice bucățică din pan lin
ul lor... Am văzut pe ră- 
îiții români umplînd spi- 
alele, cate, eu ochii stră- 
ucitori, cu figuri aprinse 
le entuziasm, îmi spu- 
leau î „Ah, de m-a; în- 
xfrăveni mai curînd să mă 
ntorc la luptă... Ce chin 
>e un rănit să stea în spi- 
al, să nu facă nimic toc- 
nai cînd patria ne chea- 
nă, cînd ea are trebuința 
le ajutorul nostru4*...

Eroismul ostașilor ro- 
nâni, rezistenta opusa, de 
iceștia armatelor inamice 
a porțile .Moldovei a gă- 
lit ecou și în Italia, 
istfel ziarul: COR-
UERE DELLA SERA, 
coțînd în evidență virtu- 
ile armatei române scria: 
.Armata română, inspi- 
ată de cel mai puter
ile spirit patriotic... a 
lat atîtea pilde bărbătești 
i înălțătoare. Din punct 
(e vedere al acțiunilor 
militare ca și din punct 
le vedere moral, armata 
amână stă astăzi alături 
le puternicele armate a- 
iate din Occident".

Presa engleză a. acordat 
i mare atenție luptelor 
luse de armata română pe 
felea Șiretului și în Car- 
lații Orientali, făcând a? 
irecieri elogioase. Ziarul 
TIMES44 comșnțînd lup
ele de la Mărășești scria: 
.Românii s-au bățul cu 
m eroism care-i nud urc
uș de orice laudă. Solda-

Impresionat de vigoarea 
cu care au luptat trupele 
române și de eroismul lor 
de masă, generalul italian 
Cadoma telegrafia atașa
tului militar italian în Ro- 
mâniai „Exprimați coman
damentului suprem român 
via mea admirație pentru 
proba marcantă dată de 
trupele române în luptele 
din regiunile Mărăști, Mă
rășești și Oituz44. La rân
dul său generalul ameri
can Porshing s-a exprimat 
în termeni elogioși la adre
sa României și a- armatei 
sale. El spunoa: „Admir 
splendidul eroism al arma
tei române, care și*a- apă
rat cu îndârjire pămîntul 
patriei. Acum cunoaștem 
întreg sufletul României, 
îi vom fi devotați și după 
victoria de aici* și de a- 
colo^ mă voi duce să-i cu
nosc vitejii44.

Spiritul de sacrificiu și 
jertfă, bărbăția și tenaci
tatea, eroismul de masă al 
ostașilor români au fost 
atît de impresionante îneît 
îfisuși inamicul a remarcat 
înaltele virtuți ostășești

Artileria noastră a fost de
cimată. iar infanteria a 
suferit mari pierderi44.

Generalul Morgen, co
mandantul corpului 1 ar
mată german, profund im
presionat der numărul mare 
și de vigoarea contraatacu
rilor executate de trupele 
române scria : „Rezistența 
dușmanului, în special a 
românilor, a fost neobiș
nuit de indîrjită și s-a ex
primat prin 61 contra
atacuri (pe frontul corpu
lui 1 german) în timpul 
celor 14 zile de luptă. Ele 
au condus mai ales la 
lupta la baionete... românii 
au devenit un adversar 
demn de respectat44.

Asemenea aprecieri sînt 
numeroase și ele confirmă 
înaltul patriotism de care 
au făcut dovadă poporul 
și armata română în acele 
clipe de grea cumpănă. 
Ele constituie în același 
timp un izvor de mîndrie 
națională pentru generația 
de azi a României socia
liste.

st

tul 51/52 infanterie 
luptele au o inten
sitate deosebită. 
Valuri de atac după 
valuri de atac ina
mice se topesc sub 
focul ucigător al 
artileriei, al mitra
lierelor companiei 
comandate de căpi
tanul Ignat, al ar
melor celorlalți 
luptători din unita
te ; dar alte valuri 
vin în urma lor. Cu 
prețul unor pier
deri imense, duș
manul izbutește să 
pătrundă în pozi
țiile apărate de 
trupele noastre. Si

este grea, 
dam ea tul ro
se hotărăște 

să execute un con
traatac pentru m-
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Aapect de h Exporifto de documentare a studenților pictori și scenografi bucureșteni 
deschisă la Sibiu ION MARCOVICI

ÎN „SALA PAȘILOR PIERDUȚI^
(Urmare din pag. I)

Inginerul Mihai Arghir, direc
tor la G.A.S.-Ploiești, și Anton 
Constantin, contabilul șef, dau 
în judecată pe loan Bucur, do
miciliat în Ploiești, str. Atelie
rului nr; 14 pentru prejudiciul 
cauzat de găinile acestuia : 200 
kg. grîu în valoare de 400 lei. 
Martorii prezentați de conduce
rea G.A.S., Cornel Basca și 
Mihai Ene declară : „Nu știm 
dacă au fost păsările pîrîtului*'. 
Martorii acuzatului. Ana Bur
din el și Didina Cîrjoată declară: 
„Știm că pîrîtului i-au murit 
găinile și o gîscă“ din vara anu
lui trecut. Reclamația e respin
să, procesul e clasat.

Lista proceselor intentate de 
G.A.S.-Ploiești nu se încheie 
însă cu acesta. Pe rol au fost și 
urmează a fi judecate în conti
nuare 29 de procese. Nu mai în 
seama a 14 proprietari de găini 
sînt puse 3 258 kgr. grîu pierdut^ 
ceea ce ne-a determinat să pu
nem întrebarea din subtitlu. 
Lăsăm răspunsul în seama zoo
logilor. Am dori îhsă un răspuns 
la altă întrebare: Cît vor costa 
și cine va plăti zilele pierdute

cu aces-te procese ? Fiecare pro
ces atrage în labirintul lui șase 
oameni, 3 din partea reclaman
tului, 3 din partea pîrîtului ; 6 
oameni ori 30 -de procese egal 
180 de zile. La o singură înfă
țișare ! Nu vi se; pare totuși cam 
mult, tovarăși (Se la G.A.S.-Plo
iești ? în locul proceselor n-ați 
putea găsi soluțfi de depozitare 
și protejare mai bine a griului 
împotriva stricăciunii păsărilor ?

★'
O comisie alcătuită din re

prezentanți ai conducerii și ai 
sindicatului de la Uzina de în
grășăminte chimice-Valea Călu
gărească, acordă unui salariat, 
maistrul Roman, o locuință. 
După cîteva zile aceeași comisie 
se răzgîndește și decide ca în 
aceeași locuință să se mute Flo- 
rica Ene, văduvă și cu un copil 
bolnav fără să se anuleze prima 
hotărîre. în baza primei decizii, 
Roman ocupă locuința ; în baza 
celei de-a doua decizii Ene Flo- 
rica obține ordinul de reparti
ție, încheie contractul și plăteș
te de 6 luni chirie pentru casa 
locuită de Roman... Urmează, e-

vident, procesul, martorii, tim
pul pierdut. Procesul durează de 
aproape 6 luni fără ca perspec
tivele să fie îmbucurătoare. 
Amintita comisie își declară 
acum... greșeala.

Uzina are în schemă un jurist- 
consult. De ce nu i s-a cerut 
părerea, de ce greșeala unei co
misii trebuie să aibă consecințe 
asupra unor oameni nevinovați, 
deveniți dușmani peste noapte ?

Cele cîteva cazuri pe care 
le-am consemnat mai sus fac 
parte dintr-un șir impresionant 
de procese bazate pe cauze ima
ginare sau minore, datorate 
unor atitudini lipsite de răspun
dere, unor încurcături etc. Cu
mulul acestor mii și mii de pași 
pierduți are de cele mai multe 
ori o singură surea : superficia
litatea sau, sora ei mai mare, 
incompetența unor oameni, dar 
ale cărei consecințe le suportă 
uneori colectivitatea.

— O bună parte din cauze, e 
de părere tov. judecător Flore» 
Valeriu, ar putea fi rezolvate de 
către comisiile' de- împăciuire 
din întreprinderi și instituții, 
prin buna înțelegere a părților 
intrate în conflict. Dacă s-ar a-

naliza reclamațiile și s-ar expli
ca celor în cauză că nu au sorți 
de izbîndă în procesul pe care 
vor să-l intenteze, multe cauze 
s-ar stinge de la sine. Situația 
actuală se datorează și rolului 
scăzut pe care îl îndeplinesc 
jurist-consulții din întreprinderi, 
în multe cazuri, nu numai că 
nu li se cere părerea, dar sînt 
chiar obligați, prin ordinul con
ducerii administrative, să apere 
cauze pierdute.

— Procesele minore ne dau 
foairte multă bătaie de cap, a- 
firmă tov. Flava, președintele 
Tribunalului popular al raionu
lui Ploiești. Numai în primul 
trimestru al acestui an am avut 
de judecat 639 procese de con
travenții provenite în majorita
tea lor de la Sanepid, P.C.I., 
D.SuA.P.C. întîlnim uneori și 
cazuri, de crasă neseriozitate. 
Astfel, Inspectoratul pentru 
protecția muncii ne anunță prin 
adresele nr. 1 245, 1 201, 1 176,
2 321 că... au „amendat greșit"... 
după ce procesele respective se 
judecaseră de către tribunalul 
nostru.

— Nu cumva și procedura în

vigoare prevede prea multe 
formalități ?

— Da — mai ales în acțiuni
le de partaj. In acest domeniu 
avem procese pe rol încă din 
1964. De ce ? Pentru că proce
dura e extrem de greoaie. Nu
mai probele de timbraj durează 
uneori prnă la 6-7 luni, apoi 
2-3 luni probele cu martori etc. 
în multe cazuri părțile au inte
resul să prelungească procesul 
pînă la „calendele grecești", 
pentru a strînge recolta de pe 
terenurile puse în cauză, pentru 
a se folosi cît mai mult timp de 
bunurile pe care Ie dețin pînă 
la hotărîrea judecătorească.

în procedura proceselor de 
partaj ar trebui aduse, hotărît 
lucru, modificări substanțiale, 
simplificări serioase.

★
Cîți pași se pierd în „sala pa

șilor pierduți" ? Iată un subiect 
pentru o statistică judiciară e- 
fectuată cu competența specia
liștilor în materie. Noi n-am 
făcut altceva decît să semnalăm 
una din sursele de timp și de 
bani pierduți în mod conștient 
sau involuntar de mii și mii dft 
oament
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Ansamblul

artistic al U.T.C.

in Bulgaria

Ieri, 12 august, a plecat 
Burgas, Grupul folcloric 
Ansamblului artistic

*

>>

COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Socialistă România

Antologia reunește texte 
reprezentative pe teme ac
tuale și variate, cum ar fi 
originea poporului român, 
lupta sa pentru eliberare, 
dezvoltarea economică și 
socială, probleme filozofice 
ale științelor naturii, filo
zofia istoriei, teoria cultu
rii, etică, ateism ș.a., din 
operele gânditorilor progre
siști din țara noastră. Multe 
dintre textele incluse sînt 
inedite.

le 
al 
al 

U.T.C. care va participa la un 
festival ce se desfășoară în 
R. P. Bulgaria. Grupul, din 
care fac parte și tinerii inter
pret Tița Ștefan, Petre Săbă- 
deanu, Minai Oprea, Țitruș 
Alexandru și Elena Merișorea- 
nu, va întreprinde pînă la 
data de 26 august, cu melodii 
și dansuri populare românești 
și bulgărești, un turneu în 
mai multe orașe din Bulgaria.

A. PALL

Cluj. O întîlnire plăcută în 
timpul căreia a avut loc un 
interesant schimb de păreri; 
oaspeții au avut posibilitatea 
să viziteze „Piața Libertății", 
biserica „Sf. Mihai", muzee, 
stadioane, cartierele noi ale 
orașului, complexul studen
țesc, grădina botanică, școli 
etc.

Recoltă bogata

de... neglijentă

CRONICA

Vizite intre elevii

orașelor infrafite
CLUJ (de la coresponden

tul nostru).
Din Dijon, oraș înfrățit 

cu Clujul, a sosit un 
grup de 25 de elevi. Timp 
de 3 zile, elevii fruntași au 
fost oaspeții colegilor lor din

Cine nu știe cum arată 
rampa unei gări și la ce fo
losește? Totuși, am mai între
bat pe un șef de gară ce pro
duce rampa din zona gării 
respective. Răspunsul: „aloca
ții", nu m-a mulțumit. Dacă 
ar fi spus „cartofi, grîu, po
rumb, sfeclă de zahăr", era 
cu totul altceva.

Am întrebat și un inginer 
agronom de cite kilograme de 
superfosfați și cite de amen
damente calcaroase are ne
voie un hectar de teren. „De
pinde de teren, în tot cazul 
cantitatea medie e 400 kg 
pentru superfosați și 5000 kg 
pentru amendamente calca- 
roase". Pe rampa unei gări 
cit se administrează ? Nu a 
sosit nici un răspuns. Și io-

un asemenea caz (și nu 
e numai unul) există. Pe ram
pa stației de tren „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ încă în sep
tembrie anul trecut au fost 
administrate 10 tone super- 
fosfat și 100 tone amenda
mente calcaroase. Beneficia
rul U.R.C.A.P. Tg. Ocna nu 
a luat măsuri ca aceste pre
țioase îngrășăminte chimice 
să ajungă la destinație. Ast
fel ele au îngrășat și îngra
șă încă terenul rampei care 
produce nu numai alocații, 
ci și o buruiană care trebuie 
stîrpită din rădăcină: negli
jența.

la Montreal, în Mexic, pe țăr
murile dinspre Pacific, al A- 
siei, în India, în Japonia, în 
Australia. Nu găsiți un bilet 
de călătorie pentru trenul cu 
care doriți să părăsiți litora
lul cel puțin pînă în vacanța 
viitoare? încercați să faceți 
haz de necaz gîndindu-vă la 
faptul că în fiecare zi trec 
prin gara Constanța aproape 
50 000 de călători. Sau dacă 
nu puteți face haz aprindeți 
o țigare. Veți fuma una din 
cele 2 milioane de țigări cîte 
se fumează zilnic pe litoral.

M. TACCIU

a ministrului afacerilor externe al Italiei
Amintore Fanfani

Statistică
litoralieră mireasa

TELEVIZIUNII

M RÎDEM CU STAN Șl BRAN Handbalistele

de Radu Cosațu

Sînteți la Eforie, la Man
galia sau la Constanța și n-ați 
primit atît de repede precum 
v-ați fi așteptat legătura tele
fonică solicitată ? Nu vă im
pacientați. Aveți răbdare. Nu 
sînteți singurul care apelați 
la serviciile uneia din opera
toarele care deservesc centra
lele de pe litoral. în fiecare 
zi, 11000 de oameni vor să 
transmită noutăți acasă, vor 
să spună cît de bine se simt 
la mare. Și casele unora sînt 
foarte departe, la New York

I
I
I
I

a fost măritată
a doua oară

(Urmare din pag. I)

muncă, prieteni, aveau toIhI 
organizator al veseliei și pe-

De cîtva timp, redactorii cine- 
. .atografici ai studioului promo- 
ează o idee tenace și bineveni

tă : să ne dea săptămînal filme 
cu Stan și Bran. „Să rîdem cu 
Stan și Bran" ni se propune foar
te inspirat. Sa rîdem — dar mă 
întreb dacă mai vrem să rîdem 
pu ei, dacă-i mai înțelegem. Mi-e 
teamă că azi copiii noștri precoci 
— obișnuiți cu..., cu ce, nu știu, 
pentru că n-au mai apărut nică
ieri actori care să-i mai facă să 
rîdă — copiii, oare, nu-i găsesc 
naivi ? Oamenii mari, nu m-aș 
mira să-i socotească proști și să 
închidă aparatul. enervați. Dar 
Stan și Bran nu sînt proști deloc 
și dacă par așa, asta se întîmplă 
numai din cauza secularei confu
zii dintre „prost" și „fraier", 
întotdeauna, Stan și Bran sînt 
obsedați de găsirea unei so
luții într-o situație de obi
cei cenușie care nu pretin
de dureri de cap : cum să 
intri într-o casă pe fereastră, cum 
să cari un pian, cum să vinzi un 
brad fiind vînzător de brazi, 
cum să găsești un drum pe care 
orice muritor îl cunoaște etc. Ca 
orice artiști cu geniu, ei neagă 
ceea ce se știe, întorc pe dos 
normalul, distrug ceea ce e stabi
lit și-ți arată, deodată, o față 
'toarte complicată a lumii de care 
iu poți să nu ții seamă, în zile
le următoare. Rîzi fiindcă șocul 
e foarte puternic: pînă azi, știai că 
i încăleca o fereastră e simplu 
ca bună ziua, cu Stan și Bran, 
nonstați că a intra po ușă e la fel 
de complicat ca a descifra hiero
glife egiptene. De ce ? Candoa
rea lor e prea mare, lumea nu e 
nregătită să-i primească în bra
țele ei, și pînă atunci ei se în
curcă în mîinile lor, incapabili să 
rezolve ecuația. Cînd obser
vă, cînd văd c-au dat de 
dracii" — și mutrele lor în 
acea clipă a spaimei sînt fără 
pereche — atunci e prea tîrziu.
Stan și Bran se enervează și ur

mează răfuiala între ei ; ei înșiși 
sînt singurii oameni pe care Stan 
și Bran au necaz, singurii pe ca- 
re-și permit să-i chinuie și să-i 
lovească. E marea mărturisire a 
neputinței» momentul tragic al 
nesfîrșitei comedii la care sînt 
condamnați, moment scurt, căci 
de fiecare dată — printre lovi
turi și fulgere — apare gestul 
candid al lui Stan care pacifică 
și dezarmează. Se împacă repede 
și repede se îndreaptă spre alte 
dezastre. Sa rîdem cu Stan și 
Bran — dar să-i înțelegem și să-i 
scoatem din mecanismele rîsului 
idiot Nu e ușor, văzînd la ce rid, 
azi, unii semeni de ai noștri. Sau 
la ce nu rîd ; la ce nu surîd. Un 
„club al tinereții" consacrat 
„eternului feminin" (scenariu : 
Sînziana Pop, regia : Andrei 
Brădeanu, redactor : Ileana Pop), 
vizibil orientat spre ironie, expre
sie fantezistă, dornic să rupă cu 
multe șabloane și reușind nu o 
dată — a și fost admonestat de 
un confrate că are „naivitatea a- 
matorească" și părăsește tradiția 
anchetei... Repede ne mai grăbim 
să fim încruntați !

Ar trebui să admitem că, deo
camdată, în domeniul fanteziei 
la televiziune mai sîntem amatori 
doar esențial este că sîntem a- 
matori de fantezie și nici o în
cercare de talent nu trebuie des
curajată dacă vrem ca din ama 
tori naivi să apară și profesioniș
tii serioși ai imaginației.

Altfel, febra de vară a detec- 
tivismului continuă și n-avem de 
ce ne plînge : episodul detectivu
lui suspicios de la Orly a fost 
foarte bun. un model de sketch 
telegenic, rotund, fin, percutant; 
a început serialul „Evadatului*', 
renunfîndu-se salutar la „Omul 
cu valiza". Dacă ai inima blaji
nă, „Evadatul" nu începe rău, 
dacă ești dur — povestea e cam 
dulceagă. Personal, prefer ca o 
dată pe săptămînă să am inima 
blajină.

rnivcrsltățil
• La Tren cin a în

ceput un turneu in
ternational feminin de 
handbal la care par
ticipă echipa sovietică 
Jalghiris Kaunas, de
ținătoarea 
campionilor

Meciuri

.Cupei 
euro-

Si*uația existentă ta Orien
tul Apropiat a făcut de ase
menea obiectul unei exami
nări care a permis celor două 
părți să sublinieze necesitatea 
unei soluții pașnice, echitabile 
și durabile a diferendelor care 
separă țările acestei regiuni, 
cu respectarea intereselor lor 
legitime.

Miniștrii afacerilor externe 
au relevat importanța pe care 
România și Italia o acordă 
realizării securității și coope
rării în Europa în avantajul 
tuturor popoarelor interesate, 
al păcii și securității gene
rale. Considerfnd «ă un mij
loc esențial pentru a ajunge 
la acest scop este dezvoltarea 
relațiilor și contactelor bila
terale între țările europene, 
indiferent de apartenența la 
grupări politice și militare di
ferite și de regimul lor social, 
cei doi miniștri au fost de 
acord că pentru a favoriza 
această dezvoltare este necesar 
să se acționeze într-un spirit 
de realism, cu răbdare și per
severență, ereînd astfel un 
cli-mat favorabil reglementării 
chestiunilor în suspensie.

în scopul asigurării unei 
păci trainice și a securității 
internaționale, cele două părți, 
au reafirmat hotărîrea lor de 
a promova și de a favoriza în
cheierea unui acord de dezar
mare generală și completă și 
îndeosebi de dezarmare nucle
ară sub control internațional 
eficace. Ele consideră că un 
pas important spre acest țel 
poate fi încheierea unui tra
tat de neproliferare a armelor 
nucleare, care ca parte a unui 
sistem de măsuri destinat să 
ducă la eliminarea armelor 
nucleare, să fie în stare să 
asigure securitatea tuturor sta
telor, precum și drepturi și 
posibilități egale pentru toate 
țările de a beneficia de cuce
ririle științei și tehnicii con
temporane în domeniul nucle
ar pașnic, sub un control pre
cis și echitabil fără discrimi
nări și fără amestec în 
afacerile interne ale statelor.

Exprimînd satisfacția în le
gătură cu rezultatele întâlniri
lor, cei doi miniștri au subli
niat din nou hotărîrea lor de 
a favoriza și alte contacte uti
le pentru a contribui la întă
rirea destinderii în Europa și 
în lume și a duce la noi și 
fecunde dezvoltări în dome
niu] colaborării prietenești 
dintre România și Italia.

în. numele primului minis
tru al Italiei, Aldo Moro, mi
nistrul italian al afacerilor 
externe a adresat președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, invi
tația de a face o vizită oficială 
în Italia. Președintele Consi
liului de Miniștri a acceptat 
invitația cu plăcere. Data vi
zitei va fi stabilită pe eale 
diplomatică.

toatelor într® reprezentanții 
vieții politice, economice, cul
turale, științifice ai celor două 
țări eontribuie la strângerea 
legăturilor dintre popoarele 
român și italian, la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dez
voltarea colaborării bilate
rale.

Schimburile economice ro
mâno-italiene cunosc o evolu
ție ascendentă, dezvoltarea 
potențialului economic al ce
lor două țări, ereînd posibili
tăți sporite de colaborare în 
acest domeniu. Creșterea pro
gresivă a schimburilor între 
cele două țări va fi în mod 
deosebit favorizată de lărgirea 
cooperării economice și tehni- 
co-științifice, în vederea aă- 
reia organele competente vor 
elabora, de comun acord, mă
suri eficace.

Creșterea însemnată a schim
burilor dintre România și Ita
lia, în domeniul culturii, ar
tei, științei și tehnicii încu
rajează de asemenea cele două 
părți 
gura 
Iuții.

In 
niștri au semnat 
1967, o convenție consulară, un 
acord de colaborare culturală, 
un acord privind coproducția 
cinematografică și au făcut un 
schimb de scrisori cu privire 
la deschiderea de birouri tu
ristice în capitalele celor două 
țări.

Ei au hotărît de asemenea 
ca într-un viitor apropiat să 
fie inițiate negocieri în vede
rea încheierii unui tratat co
mercial și de navigație și a u- 
nui acord de colaborare în do
meniul turistic.

Efectuînd un schimb de ve
deri asupra situației inter
naționale, cei doi miniștri și-au 
exprimat îngrijorarea față de 
încordarea existentă și au con
venit că este necesar să se 
desfășoare eforturi susținute 
pentru menținerea și întărirea 
păcii și pentru realizarea des
tinderii în lume. Ei au rea
firmat rolul și importanța con
tribuției pe care Organizația 
Națiunilor Unite o poate aduce 
în acest scop și s-au pronunțat 
pentru creșterea eficacității 
acestei organizații, în vederea 
realizării universalității ei și 
pentru aplicarea consecventă 
a principiilor Cartei.

Ei au subliniat în acest ca
dru importanța intensificării 
colaborării între toate țările, 
pe baza principiilor indepen
denței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi 
și a neamestecului în afaceri
le interne ale altor state.

în acest spirit cele două 
părți, conștiente și îngrijorate 
de primejdiile care amenință 
pacea lumii, ca urmare a răz
boiului din Vietnam, au repe
tat convingerea lor că acest 
conflict trebuie să fie regle
mentat pe baza acordurilor de 
la Geneva din 1954.

La invitația guvernului Re
publicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Italia, Amtatare 
Fanfani, a făcut o vizită ofi
cială în România între 7—11 
august 1967.

în cumul șederii sale în 
România, ministrul Fanfani a 
fost primit la 9 august de 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica și, în 
aceeași zi, la Predeal, de pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

La 10 august domnul Amin
tore Fanfani a fost primit la 
Eforie de secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul acestor întreve
deri s-a procedat la un schimb 
de vederi aprofundat asupra 
căilor întăririi prieteniei și 
colaborării între cele două 
țări, precum și asupra situa
ției internaționale actuale.

Ministrul afacerilor externe 
al Italiei, Amintore Fanfani și 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, au efectuat, 
în timpul vizitei, într-o atmos
feră de sinceră cordialitate, un 
schimb de păreri asupra situa
ției relațiilor româno-italiene 
și cu privire la cele mai im
portante probleme internațio
nale. Ei au continuat astfel 
convorbirile fructuoase care 
s-au desfășurat anul trecut, la 
Roma, în luna septembrie.

La convorbiri au participat:
Din partea română : Vasile 

Șandru. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Cornel 
Bunică, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Roma, Mircea Bălănescu, am
basador, director în Ministe
rul Afacerilor Externe, Vasile 
Deasă. director a.i. în Ministe
rul Afacerilor Externe și Octa
vian Bărb'j’escu. director ad
junct ta Ministerul Afacerilor 
Externe.

Din partea italiană: Niccolo 
Moscato, ambasadorul Repu
blicii Italia la București, Ro
berto Gaja, director general al 
afacerilor politice în Ministe
rul Afacerilor Externe, Luigi 
Valdettaro della Rocchetta, di
rector general adjunct al re
lațiilor culturale, Alberto 
Rossi, șef de birou în Direc
ția Generală a afacerilor eco
nomice, Salvatore Saraceno, 
director adjunct al Serviciului 
de presă în Ministerul Aface
rilor Externe, și Vieri Traxler, 
șef adjunct al cabinetului mi
nistrului afacerilor externe.

Cei doi miniștri au consta
tat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și Italia se 
dezvoltă continuu și favora
bil, în spiritul prieteniei tra
diționale care leagă cele două 
popoare, în interesul lor co
mun și al cauzei păcii inter
naționale.

Ei au subliniat că intensifi
carea din ultimii ani a eon-

de
de ______ , .
trecerii și n-aș spune că ideea în 
sine era chiar rea. Deci, ne-am 
dus. O sala mare — 300 de invi- 

(tați (prima exagerare, am obser
vat uitîndii-ne la butoaiele alinia
te la intrare). Dar asta n-ar fi 

Ifost totul. Ne-a fost prezentată 
perechea : mirele era cam stînje-

I

Cluj in Cehoslovacia
peni", formația româ
nă Universitatea Cluj 
și patru echipe de 
dub cehoslovac®.

In prima zi a tur
neului Universitatea 
Cluj a întîlnit echipa 
Zora Olomouc. Hand-

balistele cehoslovace 
au obținut victoria cu 
scorul de 7—5 (4—4). 
In cel de-al doilea

în dorința lor de a asi- 
continuarea acestei evo-

acest spirit cei doi mi
la 8 august

internaționale de
Astă-seară 

mina reflectoarelor 
stadionului Republi
cii amatorii de fot
bal din Capitală vor 
avea prilejul să ur
mărească meciul in
ternațional dintre

la lu- echipa Steaua și Se
lecționata militară 
a R.P.D. Coreene. 
Jocul începe la ora 
20.

Tot astăzi, insa la 
Arad, in cadrul 
„Cupei Balcanice*'’

campionatul 
la natatic
• Peste 200 de ti

neri înotători repre- 
zentînd 23 de țări 
printre care și Româ
nia se vor întrece în- 
cepînd de astăzi, timp

Dosch din
• Tn Berlinul oc

cidental au continuat 
întrecerile turneului 
international de tenis.

nit, (parcă n-ar fi vrut să se în
soare) în schimb mireasa arăta 
ca o tovarășă care știa că tre
buie sâ îndeplinească în seara a- 
ceea o sarcină : să fie mireasă. 
„Da, tovarășe, bine tovarășe...", 
vorbea ea cu noi. Parcă nu așa 
arată miresele, ne-am zis. Nici 
urmă de emoție pe chipul ei. A 
venit și vremea oficierii. Secre
tarul alerga înebunit: invitase 
un președinte de sfat să țină ce
remonia și președintele nu sosise. 
Se face ora 8, 9, 10... 11 ! Nu se 
putea așeza lumea la masă. în- 
sfîrșit apare cineva, dar cu alt 
nume („am adus un nou preșe
dinte, dintr-o comună", ne-a ex
plicat secretarul gîfiind). Au cîn- 
tat lăutarii, au tăcut oamenii. 
„Un dosar, un dosar !" a strigat 
președintele și cineva a adus re
pede un dosar pe care l-a întors 
cu spatele ca să fie prima filă 
liberă. Și mirii au semnat în... gol 
dar în aplauzele tuturor.

Fiind atent la moment m-am 
gîndit că asta întrecea orice mă
sură. Există legi, acte ; oficierea 
nu e joacă, n-o poți trece într-un 
dosar adunat de pe un birou. „De 

Ice ? s-a mirat mireasa auzind. 
Tot n-are nici o valoare...". Cum 
n-are ? Vreți deja să divorțați ?. 

I „Nu, a explicat ea pe șoptite, dar 
I noi sîntem căsătoriți de 3 luni cu 

oficiere la sfat, avem certificatul 
Iîn buzunar. Aici am venit așa, 

fiindcă ne-a trecut în plan to
varășul secretar"...

IȘi el știe ? Dar lumea din sală? 
„Sigur, știu toți"-.
Așa ceva nu mai văzusem. Să 

I măriți mireasa a doua oară, ca 
să-ți faci tu planul de activități!

...Sigur, lucruri de acest fel 
Is-au petrecut ceva mai demult, 

dar sînt demonstrative pentru li
mitele formalismului la care se 
poate ajunge cînd nu se ține 
seama de ceea ce vrea viața, de 
firescul ei, de ceea ce cere și 
ceea ce respinge tinerețea. Întîm- 

Iplări ca acestea vorbesc despre 
caricaturizarea pînă la anularea 

totală a unor activități, caricatu
rizare pe care, din bun simț, ti
nerii o evită, dacă nu o resping.

Strădania de a ieși din șablo- 
Iane ; din mania metodelor și 

formelor unanim valabile, de a-i 
aduce la numitor comun pe toți, 

I strădania de a ține seama de via- 
| ță, cu amănuntele și sensibilită

țile ei devine imperios necesară. 
ICe punem la loc ? Să-i întrebăm 

pe băieți și fete ce doresc ei în
șiși— ei niciodată nu vor propu- 

Ine lucruri care să ducă la pier
dere de vreme și nici nu vor mă- 
rita, de dragul activităților în 

1 sine, miresele a doua oară !

I
joc susținut handba- I 
listele românce au ' 
fost întrecute cu sco
rul de 9—1 (3—0) de 
Talzhiris Kaunas. I
fotbal I
de fotbal, U. 
rad joacă in 
pania echipei 
Fenerbahce 
but. La Constanța,
are loc jocul amical 
dintre Farul și Ra
cing Club Beirut.

T. A- 
com- 
turce 

Istan-

I
I

Europei pentru Juniori
de trei zile, în bazi
nul orașului Linko- 
ping pentru cucerirea 
titlurilor de campioni 
ai Europei la juniori.

Pe lista favoriților fi
gurează înotători din 
U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Olanda, Unga
ria și Suedia.

nou victorios
Reprezentantul Ro
mâniei, Gunther 
Bosch a obținut o 
nouă victorie învin-

gîndu-1 cu 6—4, 6—3 
pe Waldemar Timm 
(R. F. a Germaniei).

I

La bostană

NOI DIMENSIUNI LA ALRO
(Urmare din pag. I)

ectiv). Inițial (în etapa I) uzina 
a fost concepută pentru o capa
citate de producție anuală de 
50 000 tone de aluminiu. Prin 
îmbunătățirea parametrilor teh- 
nico-funcționali ai utilajelor am 
reușit să realizăm încă din mar
tie 1966 o producție superioară 
celei preconizate în proiect. In
trarea în funcțiune a celei de a 
treia hale de electroliză (etapa a 
Il-a) va marca creșterea capaci-

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
flE» B8S

AGONIE ȘI EXTAZ 
film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 12;
15 ; 18 ; 21).

CANALIILE
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45, 14,15 ; 16,45 : 19,15 ;
20.30), Festival (orele 830 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Fero
viar (orele 8,45; 11; 13,15 ;
15,45 ; 18; 20,15), E... '
(orele 9,45 ; 12 : 14.15: 
19; 21,15'

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS
— cinemascop —

rulează la Luceafărul
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), 
București (orele 9; K *“
13.30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), 
dern (orele 9,30 ; 11,45 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop — 

rulează la Capitol (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 20,45), 
Floreasca (orele 9; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 i 20.45).

FURTUNA ÎNCEPE
rulează Ia Lumina (orele 16,15:
18.30 : 20,45).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Colentina (orele 
14,45 ; 1730), Lumina (orei®

11.30 : 13.45).
CANCAN

Excelsior
16.45;

DIN

(orele

11,15 
Mo- 

; 14

rulează la Union (orele 15.30 : 
20,30).

FILME DE ANIMAȚIE (ora 18) 
DRAGOSTEA MEA

rulează la Doina (orele 1130 : 
13,45 ; 16 , 18,30 ; 21).

METAMORFOZE — CUM 
ZBOARĂ PASABILE, DACA 
O IUBEȘTI — DIN PAMINT 
Șl FOC — CUCERIREA — 
NETULUI - SCOARȚE 
RODOPE

rulează la Timpuri Noi 
9—21 în continuare.
DON GABRIEL 
rulează la Central (ora 15). 
Ciocîrlia (orele 18 ; 20,45).

LUPOAICA
rulează la Centrați (orele 
9,30 ; 12,15).

CIOCÎRLIA
rulează la Central (orele 

9,30 ; 12,15).
ȘAPTE BĂIEȚI Șl O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează la Giulești (orele 10), 
Bucegi (orele 16; 18,15 ;

20,30).
CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT

SU- 
DIN

(orele

rulează la înfrățirea (orele
10 ; 13,45 ;

WARLOCK
16 ; 18,15 ; 20,30).

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele
8,30--21 în continuare).

LADY MACKBETH DIN SI
BERIA
— cinemascop —

rulează la Buzești (orele 15.30; 
18)
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Crîngași (orele 
15.30 ; 18 ; 20.30).

MARELE RESTAURANT 
cinemascop —

rulează Ia Grfvița (orele •; 
11,15; 13J0: 16: 18.30: 21),
Melodia (orele 9,15 . 12,15 ;
15.30 ; 18.15 : 21). Aurora (ore
le 8.45; 11.15; l€3O: 17J8;
20).

COMISARUL X
— cinemascop —

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 1830 ; 30.45), 
Tomia (orele 9.15 : 1130 ; 14 ;
16,30; 19). Flamura (orele 9;
11.30 : 15.30 : 20.30).

A FOST CÎNDVA HOȚ
— cinemascop —

rulează Ia Unirea (orele 18; 
18.15).

DOCTOR PRATORIUS
— cinemascop —

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 2030).

RELAXEAZA-TE, DRAGĂ! 
rulează Ia Vitan (orele 15.30 ; 
18).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR
— cinemascop —

rulează la Miorița (orele 15,30; 
18; 20.30). Volga (orele 15,30; 
18; 20.30).

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
— cinemascop — 

rulează la Arta (orele 15,30; 
18 ; 20,30),

DUMINICĂ 13 AUGUST

G R A DINI Programul I

CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 20.15), Stadionul Republicii (orele 20,15), Are
nele Libertății (orele 20,15).

CANALIILE rulează la Festival (orele 20,30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Doina (orele 20).
DON GABRIEL — cinemascop — rulează la Capitol (orele

20.15) .
ȘAPTE BAIEJ1 Șl O ȘTRENGĂRITĂ - cinemascop — ru

lează la Bucegi (orele 20), Vitan (orele 20,30).
A FOST CÎNDVA HOT rulează la Unirea (orele 20,30).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — rulează la Expozi

ție (orele 20)
COMISARUL X — cinemascop — rulează la Tomis (orele

20.15) .
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulează 

la Arta (orele 20,15).
TITANIC-VALS rulează la Buzești (orele 20,30)
VIAȚA LA CASTEL rulează la Colentina (orele 20,15).
FANFAN LA TULIPE rulează la Moșiloi (orele 20.30).
FANTOMA» SE DEZLĂNȚUIE rulează la Progresul Parc 

(orele 20.15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Aurora (orele 20.15). Rahova 

(orele 20.15).
NU S1NT DEMN DE TINE rulează la Lira (orele 20,30).

8,00 Teatru radiofonic pentru 
copii; 12,00 De toate pentru toți; 
15,10 Personaje și interpreții lor: 
Santuzza din opera „Cavaleria 
rusticana" de Mascagni ; 17,39 
Concert simfonic popular ; 18,15 
Parada soliștilor și a orchestre
lor de muzică ușoară ; 20,30 Tea
tru scurt. Premieră. „Triumful'" 
talentului. Dramatizare 
schița Lui I. L. Caragiale. 
doul". 
lui I. 
că de 
tic.

nini interpretate de Michael 
Rabin ; 15,10 Concurs cu public ; 
17,15 Recitalul pianistului Va
lentin Gheorghiu ; 17,30 Pagini 
alese din muzica de estradă ; 
18,00 Cîntăreți români pe scene
le lumii : tenorul Petre Muntea- 
nu ; 18,30 Piese instrumentale 
de Granados ; 19,20 Revista li
terară radio (reluarea emisiunii 
din 12 august) ; 20,00 Oaspeți la 
cel de al IV-lea Concurs și 
Festival internațional „George 
Enescu" 1967 : violonistul David 
Oistrah ; 21,00 Radiojurnal ; 21,40 
Program pentru iubitorii de ro
manțe ; 23,20 Ciclul „Simfonii 
de Beethoven" : Simfonia a 
VIII-a în Fa major. Interpretea
ză orchestra Societății de con
certe a Conservatorului din 
Paris.

tății de producție a uzinei la 
75 000 tone.

Lucrările de dezvoltare înain
tează în ritm rapid.

La stația de redresori cu sili
ciu, la subsol, montajul tehnolo
gic se apropie de sfîrșit iar la 
electroliză finisajul interior este 
terminat. Se montează ultimul 
pod rulant de 5 tone. Dacă s-ar 
așeza unul lîngă altul vagoanele 
cu utilajele, materialele refrac
tare și construcțiile inetalice care 
au fost necesare celor două eta
pe de dezvoltare, remarca cine
va, s-ar putea forma un tren cu 
o lungime de aproape 140 de 
km.

Se găsesc la Slatina, tineri 
care au poposit adolescenți pe 
șantierul aluminiului, care au 
trăit momentele înălțării uzinei, 
sub ale căror priviri au fost îm
plinite primele montări de uti
laje, care au crescut în uzină. 
Aici, la Slatina, s-au calificat ca 
electrometalurgiști, operatori, o- 
peratori-chimiști, turnători, lă
cătuși, tinichigii. Pe drept cuvînt 
se poate spune că Slatina este 
un.a dintre cele mai tinere uzine 
din țară. Media de vîrstă este 
de 28 de ani iar tinerii sub 25 
de ani alcătuiesc 45 la sută din

numărul total de muncitori.
Slatina a devenit deja cunos 

cută pe piața mondială a alumi
niului. Tot mai mulți oameni de 
afaceri își îndreaptă privirile 
spre micul orășel de pe melea 
gurile pitorești ale subcarpaților 
meridionali Iată ce scria A.J.D 
Porteous, conducătorul tehnic al 
marelui concern american Kai- 
zer Aluminium International.

„...In cursul vizitei mele am 
rămas impresionat de modu! 
cum lucrează turnătoria de alu
miniu de la Slatina și găsesc că 
produceți un material la nivelul 
tehnicii mondiale. Sperăm să țu- 
crăm mult timp împreună..."

La toate acestea a contribuit 
fără îndoială calitatea unanim 
recunoscută a aluminiului roifiâ- 
nesc.

în aluminiul plămădit la Sla
tina se află și inima celor care 
lucrează aici. Căci dincolo de 
halele lungi și liniștite, dincolo 
de ferestrele luminoase se află 
oameni minunați, care cu fiecare 
șarjă elaborată forțează ascen
siunea pe scara izbînzilor, a 
prestigiului și faimei aluminiului 
românesc.

GRUPUL ȘCOLAR „VULCAN1
Str. Samuel Vulcan nr. 8 

telefon 31.48.1?

ANUNȚA

1“ 
după 
„Ca- 

Dramatizare după schița 
L. Caragiale ; 20,56 Muzi- 
dans ; 22,30 Moment

I B
DUMINICA, 13 august

Programul II

Radio atlas ; 10,45

poe-

10,03
tualitatea cinematografică ; 
Concertul orchestrei ! 
nice a Cinematografiei 
registrări pe bandă de magne
tofon). Dirijor, Paul Popescu ; 
14,45 Cîntece bătrînești ; 15,00 
Capricii pentru vioară de Paga-

Ac-
11,00 

simfo- 
l (în-

9,02 Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : „Excursie la 
Mărășești" ; 9,10 Pe cărările 
vacanței : Cheile Oltețului ;
10,05 Film serial : „Calul Fury";
10.30 Emisiune pentru sate ;
18.30 Magazin 111 ; 19,15 Litere
de foc în istoria patriei : „Mără
șești — Mărăști — Oituz ; 19,40 
Telejurnalul de seară ; 19,50
Film artistic : „Kean" ; 21,20
„Ctitoria în piatră a lui Neagoe 
Basarab" ; 21,40 „Melodiile A- 
driaticii" ; 22,45 Telejurnalul de 
noapte ; 23.00 Telespor*.

CONCURS DE ADMITERE
Pentru anul I la Școala Profesională, anul 1967/1968, care 

se va ține la data de 1 septembrie 1967.
Se primesc absolvenți ai Școlii generale de 7—8 ani în vîrstă
de 15—16 ani pentru meseriile:
— strungari
— lăcătuși construcții metalice
— sudori

și în vîrstă de 16—18 ani pentru meseriile:
— cazangiu
— turnător-formator.
Candidații trebuie să posede Buletin de București sau co

munele subordonate orașului București.
Înscrierile se fac zilnic la Secretariatul Școlii între orele 

7—16 pînă la data de 31 august 1967.
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Kinshasa solicită sprijinul Consiliului 
de Securitate împotriva mercenarilor

într-o scrisoare adresată preșe
dintelui Consiliului de Securita
te, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democratice Congo, 
Justin Bomboko, atrage atenția 
Consiliului asupra activității mer
cenarilor străini pe teritoriul con- 
golez. Aceste acțiuni — se spune 
în scrisoare — pot periclita pa
cea în Africa centrală. Justin 
Bomboko cheamă președintele 
Consiliului de Securitate să pro
pună acordarea unui sprijin ur
gent luptei Republicii Democra
tice Congo împotriva mercenari
lor străini.

O mobilizare generală a 
tuturor tinerilor din Con
go (Kinshasa) a fost de
cretată de către Comitetul 
Național al Tineretului 
Congolez. în comunicatul 

2 dat publicității se arată 
că această hotărîre a fost 
luată ca urmare a situației 

Scare s-a creat în Congo 
după tulburările provocate 
de mercenari.

Guccmuf congolez a emis vi
neri un decret prin care este 
suspendată activitatea biroului a- 
genției de presă Reuter pe teri
toriul Congo-ului (Kinshasa). Mo- 
tivind această măsură, guvernul 
de la Kinshasa a făcut cunoscut 
că ea a fost luată intrucit cores
pondentul agenției Reuter a ac
ționat ca „agent de publicitate* 
al forțelor mercenare. în acest 
sens a fost dată ca exemplu ști
rea transmisă de agenția Reuter, 
din Bujumbura, in care era cu
prins un interviu al șefului mer
cenarilor, Jeam Schramme. Co
respondentul agenției. Francois 
Duriaud, a fost convocat la mi
nisterul Informațiilor, unde i t-a 
cerut să-ți predea documentul 
prin care i s-a permis exercitarea 
funcției de corespondent al agen
ției Reuter la Kinshasa. B. P. POLONA. — Vedere —cmi VarțOTia

Demonstrație studențească 
la Salisbury

• CÎINI ÎMPOTRIVA STUDENȚILOR • POLIȚIA
A OPERAT ARESTĂRI

Vineri, în fața clădirii Parlamentului rhodesian din 
Salisbury, a avut loc o demonstrație studențească la 
care au fost scandate lozinci împotriva actualului re
gim rasist.

Numeroși polițiști cu cîini au 
intervenit împotriva demonstran- 
tdor. Câțiva dintre studenți au 
fost arestați.

După cum s-a anunțat cu o zi 
înainte, in incinta Universității 
din Salisbury a avut loc un mi
ting de protest la care au parti
cipat aproximativ >50 de studenți. 
Ei au adoptat o moțiune, sfi- 
dind deciziile autorităților, impu
se pe baza legii excepționale, in 
care cer guvernului Smith să ri
dice restricțiile ordonate împotri
va hi: Michael Holman, președin
te’- Uniunii studenților din Co
legiul universitar din Rhodesia. 
După cum relatează agenția 
U.P.I., Ministerul Justiției de la 
Salisbury nu a dat explicații cînd

i-a fixat domiciliu forțat în ora
șul Gwelo, lui Holman, însă ob
servatorii din capitala rhodesia- 
nă menționează că liderul stu
denților este cunoscut ca un a- 
prig oponent al proclamării uni
laterale a independenței de că
tre regimul lui Smith. Participan- 
ții la mitingul studențesc au a- 
vertizat că vor organiza o de
monstrație de protest în fața Mi
nisterului de Justiție și au califi
cat restricțiile impuse lui Holman 
ca „total injuste și draconice".

Disputa privind 
Gibraltarul

Primul ministru al Cibralta- 
rului, Joshua Hassan, a sosit 
la Londra, unde va conferi 
cu ministrul de stat britanic 
pentru Commonwealth, lor
dul Shepherd, și cu alte ofi
cialități asupra evoluției con
flictului ce opune Anglia 
Spaniei în problema Gibralta- 
rului. In cursul convorbirilor 
vor fi abordate, de asemenea, 
probleme ridicate de organi
zarea unui referendum în 
Gibraltar, la începutul lunii 
septembrie, pentru a se da 
posibilitatea populației locale 
să se pronunțe fie pentru 
menținerea actualului statut 
de colonie engleză, fie pentru 
trecerea Gibraltarului sub 
suveranitatea Spaniei.

■ ■■■■ ■■■■ „■■ii ■—■■■■ ............. ■ ii i e

ANIVERSAREA INDEPENDENȚEI

CU LAGOSUL

NEGOCIERI

PE SCURTEWGU REFUZA

Deși pe plan militar, nu s-au 
înregistrat schimbări spectacu
loase, ultimele știri sosite din 
Nigeria menționează că situația 
s-a agravat în ultimele două zile, 
cînd provincia de centru-vest s-a 
alăturat regiunii secesioniste Es
tice, iar declarațiile războinice, 
atît de o parte cît și de alta, fac 
ca perspectivele de soluționare 
a conflictului să apară extrem de 
îndepărtate. Vineri seara, rela
tează în' legătură cu aceasta co- 
respondentul agenției France 
Presse, guvernatorul regiunii es
tice, Ojukwu, a rostit un discurs 
radiodifuzat în care a respins 
orice ipoteză asupra unor even
tuale negocieri cu Lagosul, pre- 
cizînd că este hotărît să continue 
lupta pînă cînd provincia sa va 
fi recunoscută ca un stat inde
pendent, după cum s-a autopro- 
clamat. Dacă vreun singur avion 
al trupelor federale va mai fi 
zărit pe cerul biafrez, a amenin
țat Ojukwu, el va ordona imediat 
bombardarea Lagosului și a 
tor orașe mari ale țării.

Ocuparea orașului Benin 
către trupele biafreze, scrie co
respondentul agenției citate, pare 
să se fi bucurat de adeziunea 
unei anumite părți a populației 
din regiune. în unele orașe, ele 
au fost întîmpinate cu entuziasm, 
iar Joseph Adoula, șeful poliției 
pe întreaga provincie a lansat vi
neri un apel, cerînd locuitorilor 
să se alăture unităților biafreze.

Ca o reacție la bombardamen
te, guvernul federal nigerian a 
anunțat că blocada economică 
„pe aer, mare și uscat“ instituită 
asupra regiunii estice, a fost ex
tinsă și asupra celei din centru-

D:ficultâti

fi

care le

*■ tap,8 „

Inima pămîntului siberian

Fotografie transmisa 
„Lunar Orbiter 5“ <
3 000 km înălțime deasu
pra Lunii înfățișînd o se

rie de cratere lunare

• CU ocazia celei de-a 7-a 
aniversări a proclamării inde
pendenței (11 august), președin
tele Republicii Ciad, Francois 
Tombalbaye, a adresat un mesaj 
radiodifuzat națiunii in care a 
reamintit unul din principalele 
obiective pe care și îe-a stabilit 
guvernul : sporirea eforturilor 
și investițiilor în vederea indus
trializării țării și stabilizării pre
turilor la materiile prime. A- 
mintind că 95 la sută din eco
nomia țării este încă sub con
trolul străinilor, președintele 
Tombalbaye a afirmat că „in
dependența politică este o ireali
tate atunci cînd nu este 
meiată pe o independență 
nomică".

înte- 
eco-

avut• CIOCNIRI serioase au 
loc, începînd de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, la 80 kilometri 
de localitatea Camiri din Boli
via, între partizani și trupele 
guvernamentale. Ministrul a

părării, Alberto Gutierrez a a- 
nunțat că va pleca intr-un tur
neu prin regiunile unde se bă
nuiește că există partizani pen
tru a studia nevoile trapelor 
guvernamentale angajate in ac
țiunile de reprimare.

• POTRIVIT ultimului son
daj lunar efectuat de ..FINAN
CIAL TIMES", optimismul in
dustriașilor britanici a scăzut in 
ultimele două luni ca urmare 
a înrăutățirii balanței de plăți, 
care riscă să întirzie înviorarea 
cererii interne. Ziarul prevede 
totuși o sporire a producției in 
cursul viitoarelor 12 luni, grație 
îmbunătățirii comenzilor inter
ne. Cît privește exportul per
spectivele lui sînt mai puțin fa
vorabile. între alte cauze se 
menționează si dificultățile eco
nomice ale S.U.A. «î R. F. a 
Germaniei, care se resfriag fără 
îndoială asupra AngLet 

făină, 
el se 
mai importante 
dustriale din tară. Aflat in 
vecinătatea bazinului car
bonifer Kuznetk. a unor în
semnate zăcăminte de fier 
si metale neferoase, iu a- 
propierea unor stepe fertile 
și a imensei Taiga. Novmi- 
birskul și-a dezvoltat o Pu
ternica industrie construc
toare de mașini. Sînt bine
cunoscute întreprinderilor 
din țară masinile-unelte fa
bricate aici: de asemenea 
mașinile și instalațiile elec
trice. Dar, cel mai înalt ti
tlu pe care il revendică 
muncitorii din oraș este 
construirea puternicelor ge
neratoare (de 225 000 kW 
fiecare) ale hidrocentralei 
de la Bratsk. Industria No- 
vosibirskului produce astăzi

• POLITIA 
pe unul

; doar două 
l de locuitori.

■ TtCOt k>cui- 
saa (deci 1 din 
tau școlile, tn 

1965 acest raport era de 1 
Ia X Actualmente Novosi- 
bîrskul posedă 14 institute 
de iuvâtâmint superior, 170 
scoli medii- 6 teatre. 50 de 
cluburi si palate de cultură, 
■n centru de radio și un 
centra de televiziune, o 
scoală coregrafică și una de 
muzică, o filarmonică, 500 
de biblioteci etc. Aici se 
află cea mai mare biblio
tecă științifică și tehnică din 
Siberia (care posedă peste 
5 milioane de volume). Insă 
mindria de căpetenie în 
sectorul vieții științifice o 
constituie filiala siberiana a 
Academiei de Științe a 
UJLS.S., cu cele peste 50 
de institute de cercetări po

■Trră?

a gu- 

a po-
cărei

Institutele 
amplasate 

intr-un cartier nou al ora
șului, „Akademgorod*. Toc
mai in acest «oraș acade
mic- am locuit și noi. in 
timpul celor două zile cit 
am poposit la Novosibirsk.

cu unii reprezentanți de 
seamă ai AkademgoroduhiL 
Acadcmicianul A. A. Trofi- 
muc, directorul Institutului 
de Geologie și Geodezie, 
ne-a furnizat amănunte cu 
privire la activitatea oame
nilor de știință de aici. Fi
liala din Novosibirsk a Aca
demiei — a spus el — a 
fost înființată in 1957, deci 
cu zece ani in urmă. Ea în
trunește savanți din toate 
specialitățile. în orașul aca
demic lucrează 16 academi
cieni, 34 membri corespon
denți ai Academiei și 530 
doctori în științe. în esen
ță, scopul activității oame
nilor de știință de aici este 

..studierea și aplicarea orientă
rii generale a politicii guver
namentale în toate domeniile 
de activitate a statului".

Observatorii consideră ca în 
acest mod colonelul Papadopou
los devine un fel de „șef de 
stat major al guvernului".

• LA Copenhaga a fost para
fat acordul cu privire la colabo
rarea economică între Danemar
ca și Polonia. Acordul relevă 
posibilități de dezvoltare a co
laborării. în special în domeniul 
industriei, agriculturii, pescuitu
lui și comerțului. Se prevăd, 
printre altele, schimburi de do
cumentare tehnică, 
în comun a unor lucrări 
cetare științifică.

efectuarea 
de cer-

vamale 
din iu- 

a.c.
• AUTORITĂȚILE 

din S.U.A. au confiscat 
nie 1956 pînă in iunie 
11 J35 kg de heroină si marijua
na. Cu un an in urmii cantita
tea de rr-pefiir.te rpnfueatâ a 
fost mai puțin de jumătate și 
anume de 4 722 kg. Potrivit ex- 
perților americani, aceasta con
stituie un indiciu că numărul 
consumatorilor de stupefiante a 
crescut considerabil în ultime
le 12 luni.

PAKISTAN. — Imagine din Caraci

|

Mi-am ex- 
d o rin ta de a

despre utiliza- 
a energiei nu-

mi-a răspuns 
aceasta repre-

de a studia posibilitatea pu
nerii în valoare cu maxi
mum de eficacitate a resur
selor Siberiei.

M-am dus apoi la Insti
tutul de fizică nucleară. 
Aici rolul de gazdă l-a în
deplinit A. G. Habahpașev, 
doctor in științe fizico- 
nucleare, directorul adjunct 
al institutului, 
primat 
afla noutăți 
rea practică 
cleare.

— Da — 
savantul — 
zintă una din direcțiile de 
bază ale activității institu
tului nostru. In mod cert, 
orice muncă de cercetare 
științifică trebuie să aibă un 
scop practic, o consecință 
practică. Dar de multe ori 
aceste consecințe 
imediate, 
tarilor în 
nucleare, 
utilizarea 
nergiei nucleare este limi
tată, în primul rind de ran-

I

nu sînt 
Este cazul cerce- 

domeniul fizicii 
Pinâ în prezent 

în economie a e-

PAKISTANULUI

adînc pecetea 
economice și

14 august 1947 reprezintă o 
dată memorabilă în istoria con
temporană a poporului pakista
nez. Cu două decenii în urmă, 
după ani îndelungați de stăpî- 
nire străină, în toate localitățile 
țării aveau loc festivități: Pakis
tanul obținuse independența. 
Nouă ani mai tîrziu, la 23 mar
tie 1956, acest stat s-a procla
mat republică.

Perioada grea de dominație 
străina și-a pus 
asupra structurii 
sociale a tînărului stat indepen
dent. Industria era ca și inexis
tentă. In agricultură domneau 
relațiile feudale, se practica o 
folosire a terenurilor agricole și 
pășunilor care nici pe departe 
nu reușea să satisfacă cerințele 
minime ale populației. în ulti
mele două decenii, în Republica 
Islamică Pakistan s-au depus e- 
forturi pentru lichidarea urmelor 
dominației coloniale, pentru dez
voltarea economică, socială și 
culturală a țării. S-au pus pri
mele baze ale unei industrii na- 
ticnele. a fast înfăptuită o re
formă agrară, inregistrindu-se o 
seamă de realizări pe calea dez
voltării economiei și culturii.

In perioada primelor două pla
nuri cincinale (1955—1965) au 
fost construite obiective indus
triale — hidrocentrale, întreprtn-

damentul scăzut al accelera
toarelor. Potrivit părerii a- 
cademicianului I. Budkor, 
directorul Institutului nos
tru, nivelul de iradiație este 
de zece ori mai mic decît 
consumul de energie din 
cauză că nu există surse de 
radiație convenabile, ren
tabile din punct de vedere 
economic. De aceea, dacă 
ar fi rezolvată problema 
obținerii de energie atomică 
ieftină, dacă s-ar construi, 
deci, acceleratori produc
tivi, efectele economice ar 
ti considerabile. Cercetările 
noastre se îndreaptă, în 
bună măsură, spre acest o- 
biectiv.

Pînă în prezent Institutul 
din Novosibirsk a construit 
două acceleratoare de parti- 
cole. Unul din ele a fost li
vrat altei instituții, cel de-al 
doilea, de 3 milioane elec- 
tro-volți, se află în insti
tut. îl vizităm. Mi-ar fi 
foarte greu să-l descriu cum 
arată și din ce e compus. 
Mi se explică la ce poate 
folosi. Cu ajutorul lui pot 
fi iradiate cerealele, înlătu- 
rîndu-se imensele pierderi 
datorate dăunătorilor. Prin 
iradiere se pot, de aseme
nea, conserva produsele ali
mentare, inclusiv vinul,

deri ale industriei constructoare 
de mașini, fabrici pentru produ
cerea pieselor de schimb, între
prinderi textile, alimentare, far
maceutice. Pentru asigurarea e- 
conomiei cu cadrele necesare au 
fost adoptate măsuri de dezvol
tare a învățămîntului. Se așteap
tă ca în cursul actualului cinci
nal peste 5 000 de ingineri si 
tehnicieni să absolvească . facul
tățile și școlile tehnice de spe
cialitate. Pentru anul 1965—1966 
au fost afectate fonduri de a- 
proape 750 milioane rupii în ve
derea dezvoltării învățămîntului, 
în special în mediul rural, pen
tru construirea a trei noi uni
versități. j

Poporul român urmărește cu 
interes și simpatie eforturile po
porului pakistanez pentru pro
gresul țării sale. Deși situate la 
mii de kilometri, între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Islamică Pakistan s-au sta
tornicit relații de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă con
tinuu în interesul ambelor țări, 
al întăririi păcii tn lume.

Cu ocazia celei de-a 20-a a- 
niversări a proclamării indepen
denței Pakistanului, poporul ro
mân transmite poporului pakis
tanez un salut cordial și îi urea
ză noi succese pe drumul bună
stării ți progresului.

mult mai bine decît cu mij
loacele clasice. De o mare 
importanță este aplicarea 
în industria chimică. Cu a- 
jutorul iradiațiilor se pot 
obține calități noi la masele 
plastice; polietilena tratata 
cu protoni devine mult mai 
rezistentă la căldură. Nu 
mai vorbim de aplicațiile 
în medicină, deja cunoscute 
publicului. Totuși, în acest 
sector există unele incon
veniente în plus. Razele 
gama afectează nu numai 
țesuturile sau organele bol
nave, ci și pe cele sănătoa
se. în Institutul de fizică 
nucleară din Novosibirsk se 
lucrează în prezent la crea
rea unui accelerator cu 
protoni pentru medicină 
care să reducă de zece o 
iradierea țesuturilor sâr 
toase. Energia trebuie ast- 
fel aleasă îneît ea să se o- 
prească numai asupra țesu
turilor bolnave. Accelerato
rul va avea o deosebită im
portanță mai ales pentru 
tratarea cancerului.

După ce m-am despărțit 
de amabilii mei interlocu
tori de la Institutul de fi
zică nucleară am fost tentat 
să vizitez și alte institute. 
Dar programul vizitei pro
punea alte, noi, itinerarii.
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