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Oameni și realizări
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Miercuri s-a înapoiat în Capitală 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn care 
a făcut o vizită prietenească în Uni
unea Sovietică.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, membri ai Biroului Politic 

al P.M.R., Alexandru Bîrlă- 
Leonte Răutu, membri su
ai Biroului Politic al C.C. al

al C.C. 
deanu, 
pleanți 
P.M.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a lost întîmpinată de to
varășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, de membri

Petroliștii își îndeplinesc
angajamentele

Sondorii sectoru
lui de fora) Mo- 

reni au predat, de la începutul anu
lui, Trustului de extracție Tîrgoviște, 
peste prevederile planului, un număr 
de 7 sonde săpate la un preț de 
cost mai redus decît prevedea devi
zul. Ei și-au depășit angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August, 
realizînd economii la prețul de cost 
in valoare de 2 055 000 lei. Acest 
succes se datorește îndeosebi ex
tinderii forajului cu turbina și spo
ririi vitezelor de lucru. Mii de metri 
forați peste sarcinile de plan au 
realizat în cinstea marii sărbători 
și sondorii celorlalte sectoare de fo
raj din regiunea Ploiești. Vitezele de 
foraj pe regiune au crescut de la 
382 m pe lună în 1951 la aproape 
800 m în prezent, iar forajul cu tur
bina a depășit 
sută procentul

PLOIEȘTI

cu mai mult de 10 la 
realizat în 1963.

contribuit la sporirea în semestrul I 
cu 5,3 la sută a productivității mun
cii. Economiile la prețul de cost 
peste sarcina planificată se ridică 
la 4 932 000 lei, iar beneficiile supli
mentare la peste 5 600 000 lei.

CRÀ1OVÀ Una din preocu
pările de seamă 

ale petroliștilor craioveni este redu
cerea timpilor neproductivi. In pri
mele 6 luni ale anului, timpul nepro
ductiv a fost redus cu aproape 8 la 
sută față de anul trecut. Ca urmare 
a creșterii timpului efectiv de lucru, 
în primul semestru, planul de creș
tere a productivității muncii a fost 
depășit cu 6,7 la sută. Au fost să- 
pați peste plan aproape 3 000 m 1. 
Din totalul metrilor săpați în aceas
tă perioadă, 77,1 
rați cu turbina.

Șuvoiul de fontă 
n-a fost întrerupt

torto țcarci

Noi șantiere de îndiguiri

BACĂU

la sută au fost fo-

ai C.C. al P.M.R., activiști ai C.C. 
al P.M.R.

Au fost de față I. I. Iliuhin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Vnukovo, delegația C.C. al 
P.M.R. a fost condusă de N. S. 
Hrușciov, A. N. Kosîghin, N. V. 
Podgornîi, I. V. Andropov, M. A. Le- 
seciko.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Nicolae Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în Uniunea Sovietică, șl 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

IN v IU L TERMOFICAREAn o s t r u

® încălzire modernă - 
in orașe S Caloriferi

atmosferă mai cifrată 
și timpul nostru liber

experimentărilor făcute putem folosi 
acum țevi sudate ellcoidal, fabri
cate în țara noastră.

Petroliștii de la 
Trustul de extrac

ție Moinești, care au îndeplinit sarci
nile din planul semestrial cu o săp- 
tămînă mai devreme, au redat pro
ducției din fondul inactiv 18 sonde, 
cu 4 sonde mai mult față de plan. 
Aplicarea metodelor înaintate a

Sondorii Trustului 
de foraj Argeș au 

depășit prevederile de creștere a 
productivității muncii cu 2,9 la sută. 
Economiile suplimentare realizate la 
prețul de cost se ridică la 9 697 000 
lei, cu aproape 2 milioane lei mai 
mult decît prevedea angajamentul 
luat pînă la 23 August. (Agerpres)

PITEȘTI
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PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — In 
bazinul carbonifer Schitu Golești 
din regiunea Argeș, întrecerea mi
nerilor înscrie cu fiecare zi pe gra
fice realizări tot mai însemnate. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent, minerii din acest bazin au ex
tras peste plan mal bine de 12 000 
tone cărbune. S-a îmbunătățit sim
țitor calitatea cărbunelui prin scă
derea conținutului de cenușă. Rea-

lizările cele mai mari au fost ob
ținute în sectoarele Berevoiești șl 
Godeni. în obținerea acestor succe
se, hărnicia și eforturile minerilor 
sînt susținute printr-un șir de mă
suri concrete. In cadrul acestor mă
suri se acordă o atenție deosebită 
aplicării a noi procedee tehnologice 
avansate și mecanizării lucrărilor în 
abatajele cameră.

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii“). — In preajma instalației 
de epurare a gazelor de la fur
nalul nr. 2 din Reșița se simțea 
un miros — cunoscut oamenilor 
care lucrează aici — care stîrnea 
îngrijorare. La una din con
ducte se ivise o fisură de cir
ca 200 mm. In condiții obișnuite 
reparația necesară impunea opri- 

'rea furnalului pentru cîteva ore, 
și, o dată cu aceasta, și a altor 
agregate, printre care și a lami- 
noarelor (care folosesc gazul de 
furnal pentru încălzirea lingouri- 
lor). Cei din sector n-au fost însă 
de acord ca furnalul să-și între
rupă funcționarea. In întrecere, 
fiecare minut este prețios. Au ho- 
tărît să aplice o soluție îndrăznea
ță. In timp ce un grup de mun
citori, condus de șeful de e- 
chipă 
schela (conducta se afla la o 
înălțime de 15 metri), un alt 
grup, condus de maistrul Nicolae 
Sporea, a confecționat o brățară 
de oțel pe care au prins-o prin 
șuruburi pe locul de fisură. Trei 
ore au durat lucrările de pregătire 
și montaj. Dar eforturile oameni
lor au dat rezultate. In timp ce 
în cuva furnalului se adunau noi 
cantități de fontă incandescentă,
— furnalul funcționînd continuu
— sus la instalația de epurare a 
gazelor un grup de oameni lu
cra la îndepărtarea defecțiunii.

In această zi, furnaliștii reși- 
țeni au dat, ca și în preceden
tele, o cantitate însemnată de 
fontă peste plan în contul anga
jamentului luat in întîmpinarea 
marii sărbători, a XX-a aniver
sare a eliberării patriei. Bilanțul 
muncii lor se concretizează în 
cele peste 8 000 tone fontă date 
peste plan de la începutul anului.

Dumitru Rusu, instala

In lunca inundabilă a Dunării au 
început, lucrăti de îndiguiri pentru a 
apăra de inundații noi suprafețe agri
cole. Lucrările acestea vor fi înche
iate la sfîrșitul anului. In Insula Mare 
a Brăilei, un dig inelar de circa 150 
km va feri de inundații o suprafață de 
aproape 72 000 ha ; la șantierul Prun- 
dul-Greaca, prin executarea unui dig 
în lungime de 42 km se vor reda a- 
griculturii 28 000 ha, iar în apropiere 
de vărsarea Prutului în Dunăre a în
ceput înălțarea unui dig care va apăra 
de inundații o suprafață de 13 200 ha. 
Aceste noi lucrări de îndiguire vor to
taliza 125 000 ha și se vor executa în 
întregime mecanizat. Studiile și proiec
tele au fost elaborate de către specia
liștii Comitetului de Stat al Apelor.

Pină în prezent s-a realizat în cadrul 
acestor lucrări un volum de terasamente 
de circa 3 000 000 mp. Paralel cu lucră
rile ce se desfășoară pe aceste șantiere, 
continuă și executarea canalelor de de
secare și construcția stațiilor de pom
pare în incintele îndiguite în anul tre
cut, pentru ca întreaga suprafață din 
aceste incinte să poată fi folosită pen
tru culturi agricole.

In ultimii ani, termoficarea cunoaș
te o mare dezvoltare în țara noas
tră. Despre realizările și perspecti
vele din acest domeniu al energe
ticii, redactorul nostru Ion Pleavă a 
avut o convorbire cu tov. ing. Va
sile Nitu, directorul Institutului de 
studii și proiectări energetice.

— Ce ne puteți spune despre 
dezvoltarea termoficării în țara 
noastră ?

originale adoptate,soluțiile tehnice 
centralele electrice de termoficare 
de la Borzești și Brazi-Ploiești. Cea 
de la Borzești alimentează cu abur 
tehnologic și căldură sub formă de 
apă fierbinte Rafinăria 10 Onești, 
combinatele chimic și cel de cau
ciuc din Onești, precum și blocurile 
de locuințe din Onești.

Centrala electrică de termoficare

— Ce lucrări de termoficare 
sînt în curs de execuție ?

Pe lingă lucrările de extindere a 
unor centrale și rețele din localită
țile unde termoficarea s-a introdus 
în ultimii ani — Arad, Timișoara, 
București — se lucrează la introdu
cerea acestui sistem modern de în
călzire și în orașele Pitești, Sucea
va și Iași. La Iași s-a realizat —■ 
fapt deosebit de pozitiv — concen
trarea într-o singură zonă industria-

in concurs

No se aseamănă și totuși...
Doi oameni ai vremii noastre. Doi 

constructori : Nicolae Petcu și Dumitru 
Antonescu. Nu seamănă cîtuși de puțin. 
Dimpotrivă, totul pare să-i deosebească : 
vîrsta, înfățișarea, firea... Insă dincolo de 
aceste deosebiri, alte trăsături, esen
țiale, îi apropie într-o asemenea măsură 
încît, gîndindu-te la unul, îți apare în 
minte și figura celuilalt.

A lucrat fiecare la construcția unor o- 
biecfive industriale din alte regiuni ale 
țării, s-au întîlnit vremelnic la unul din 
marile combinate în ridicare, din Olte
nia, și s-au despărțit plecînd pe șantiere 
diferite. Dar ceea ce au lăsat în urma 
lor — și la drept vorbind asta contează 
mai mult ca orice — îndreptățește pe cei 
care i-au cunoscut să spună cu certitu
dine : „Sînt oameni buni. Constructori de 
valoare".

tonescu lucra la montaj, după metode de 
muncă obișnuite. Pe cită vreme Negru și 
ai săi montau, pentru prima dată, un a- 
coperiș de hală din prefabricate din 
beton. Lucrul mergea mai încet. Și atunci 
a ieșit la iveală, una din trăsăturile 
omului format la școala marilor șantiere 
ale socialismului. Antonescu suia deseori

schelele la tovarășul său și, cu o vorbă, 
cu un sfat, uneori chiar punînd mîna — 
„să mă deprind și eu” — îl ajuta pe tă
cute. Iar Negru, cu toată mîndria lui, nu 
se supăra. Dimpotrivă, îl prețuia și mai 
mult.

Citind articolul de la gazeta de perete, 
Petcu a rămas plăcut impresionat. „Se

Ștefan ZIDĂRIȚĂ

CONSTANTA (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri, în sala Teatrului de stat din 
Constanța a avut loc faza interregio
nală a. celui de-al 7-lea concurs al 
echipelor artistice de amatori. In 
cîntece și joc, cele 20 de formații din 
regiunea Dobrogea, cuprinzînd 1 000 
de artiști amatori, care s-au întrecut 
in cadrul acestei faze a concursului, 
au prezentat imagini din tezaurul 
plin de frumusețe al folclorului nos
tru. Suita de dansuri romînești exe
cutată de echipa casei de cultură din 
Hîrșova, cîntecele populare interpre
tate de corurile din Baia, Comana, 
de grupul vocal din Hîrșova și alte
le — sînt numai cîteva din piesele 
care au alcătuit programul. La ac
tuala ediție a concursului au parti
cipat peste 850 de formații muzicale 
coregrafice, brigăzi artistice de agi
tație etc. din regiunea Dobrogea, în- 
mănunchind peste 22 000 de artiști 
amatori.

Dacă am vrea să vorbim despre 
trecutul termoficării în Romînia s-ar 
putea arăta doar că aceasta avea 
o sferă foarte restrînsă de aplicare 
și numai în scopuri industriale, în 
fabricile de hîrtie, zahăr și textile, 
unde aburul este absolut necesar 
în procesul de producție. Dintre in
stalațiile de termoficare mai vechi 
care s-au folosit în țara noastră se 
pot menționa cele de la fabricile de 
hîrtie din Bacău și Bușteni. în anul 
1948, instalațiile de producere com
binată a energiei electrice și a căl
durii totalizau o putere electrică 
instalată de 90 MW, centralele e- 
lectrice de termoficare reprezentînd 
doar 12 la sută din puterea elec
trică instalată. Primele preocupări 
sistematice pentru aplicarea și ex
tinderea termoficării în țara noastră 
și-au găsit expresie în prevederile 
planului de electrificare pe perioa
da 1951—1960, cînd a început acțiu
nea de folosire mai eficientă a re
surselor noastre energetice primare. 
Parale] cu dezvoltarea întregii eco
nomii socialiste au crescut substan
țial, într-un ritm accelerat, producția 
și consumul de energie ; s-a pus 
problema unei cît mai bune gospo
dăriri a combustibililor. Țițeiul și ga
zele' naturale au devenit în mare 
măsură materie primă valorificată 
cu eficiență ridicată în industria 
chimică. Și s-a trasat sarcina de a 
se reduce pe cît posibil consumul 
de combustibil în scopuri energeti
ce. Or, cea mai potrivită cale 
economisire a combustibilului 
termoficarea, sistem prin care
produc simultan, în aceeași instala
ție, energie electrică și termică.

Pînă acum, în țara noastră s-au 
realizat importante centrale electri
ce de termoficare industrială și ur
bană la Ploiești, Borzești-Onești, 
Hunedoara, Timișoara, Arad, Luduș, 
Bucecea, Blaj, Suceava, precum și 
în Capitală.

de 
este 

se

Studenți la practică

DUMITRU ANTONESCU NICOLAE PETCU

I«

ZI de vara tn parcul „23 August” din Capitala

Cu ani în urmă, pe vremea cînd se 
ridica în Moldova cea diniîi rafinărie, la 
Dărmănești, printre constructori se afla 
și un montor de 40 de ani, scund, cu față 
bălană, îmbrăcat în pufoaică de șantier 
și cu cizme. Omul atrăgea cu deosebire 
atenția. Lucra calculat, migălos. Șeful 
șantierului îl prețuia. „Tovarășe Petcu — 
i-a spus el înfr-o zi — dumneata ai să 
mai construiești și alte rafinării, ai mină 
de constructor“. Nicolae Petcu s-a mul
țumit să spună ca pentru sine : „Mă stră
duiesc și eu, tovarășe inginer"...

A venit vremea cînd s-a terminat con
strucția și rafinăria a intrat în producție. 
Cei ce au ridicat-o s-au dus care înco
tro, pe alte șantiere. Petcu nu s-a întors 
acasă, in comuna lui de lingă Cîmpina. 
In fruntea unei brigăzi de montori a ple
cat pe valea Trotușului, la Onești, unde 
începuse ridicarea altei rafinării. Pășise 
definitiv pe drumul construcțiilor de 
amploare din ramura petrolului și chimiei 
și mergea înainte.

După cîțiva ani, Petcu a venit să lu
creze pe șantierul complexului chimic de 
lîngă Craiova. Aici s-au cunoscut cei doi 
montori, Nicolae Petcu și Dumitru Anto
nescu. Petcu se afla la administrația șan
tierului. Aștepta. S-a oprit in fața gazetei 
de perete. Intr-un articol se relata despre 
o întrecere puțin obișnuită dintre două 
brigăzi de montori : una condusă de un 
anume Gheorghe Negru, iar cealaltă de 
Dumitru Antonescu. întrecerea începuse 
pe șantierul fabricii de relon de la Săvi- 
nești, în sectorul construcții-montaj. Cîști- 
gase brigada lui Negru. Avusese rezul
tate mai bune și calificase
mulți tineri. Și iată că, abia
pe șantierul craiovean, Dumitru 
tonescu și-a căutat tovarășul de la Să- 
vineșfi, propunîndu-i să continue între
cerea. Bine, a zis Negru, s-o continuăm.

Pe lîngă montorii cu care venise fie
care, au mai luat în brigăzi zece tineri 
localnici ca să-i califice. Brigada lui An-

(Continuare în pag. V-a)

SUCEAVA (coresp. .„Scînteii"). — 
în aceste zile, la Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Suceava, pe lîngă 
operatorii chimiști și conducătorii de 
mașini, întîlneștl în secție numeroși 
tineri studenți care urmăresc cu a- 
tenție procesul de producție. Ei sînt 
de la Facultatea de chimie industria
lă a Institutului politehnic șl de la 
Facultatea de chimie a Universității 
„Al. I. Cuza* din Iași. în timpul lu
nii de practică, cei 53 de studenți 
vor avea prilejul să-și completeze 
cunoștințele căpătate în timpul ore
lor de curs. Ei sînt repartizați prin 
rotație în fiecare secție, în așa fel ca 
la terminarea practicii să poată cu
noaște toate fazele procesului de fa
bricație pe întregul combinat.

energetice cores-

de construcție de 
la o și mal mare

— Care este rolul și aportul In
stitutului de studii și proiectări 
energetice in acțiunea de termo
ficare ?

Institutul nostru a efectuat studii 
pentru stabilirea soluțiilor optime 
de termoficare a unor localități, a 
proiectat utilajele 
punzătoare.

Vastul program 
locuințe va duce
extindere a termoficării. Directivele 
Congresului al IlI-Iea al P.M.R. cu 
privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 1960— 
1965 prevăd ca în acest interval de 
timp peste 50 la sută din totalul pu
terii ce se instalează în centralele 
termoelectrice să fie în grupuri de 
termoficare. Aceste prevederi se re
alizează cu succes oferind însemna
te avantaje economiei naționale. A- 
limentarea cu căldură prin termofi
care este mult mai ieftină, se asi
gură o atmosferă mal curată în o- 
rașe, prin eliminarea din cartierele 
de locuințe a gazelor de ardere, a 
funinginii, cenușei, resturilor de 
combustibili. Livrarea centralizată și 
continuă a căldurii necesare locu
ințelor și a apei calde menajere 
scutește pe oamenii muncii de pre
ocuparea de a se aproviziona 
combustibili, de a întreține focul 
sobe, creîndu-le un disponibil 
plus de timp liber.

Se remarcă, prin mărimea lor

cu 
în 
în

Și

Sala turbinelor de la centrala

de Ia Brazi, care alimentează cu 
abur tehnologic grupul de întreprin
deri petroliere și petrochimice din 
sudul orașului Ploiești, proiectată de 
un colectiv de la institutul nostru, 
este la nivelul tehnicii mondiale ac
tuale.

Dezvoltarea eșalonată a consu
mului de căldură al orașelor, pro
porțional cu ritmul construcțiilor de 
locuințe și obiective social-cultura- 
le, a permis adoptarea unor soluții 
originale, interesante. La Arad, 
pildă, alimentarea cu căldură 
făcut prin trecerea unor cazane 
abur existente la funcționarea 
apă fierbinte. In a doua etapă
dezvoltare a orașului s-au montat 
noi cazane de apă fierbinte, fabri
cate la Uzinele „Vulcan", iar în a 
treia etapă se montează echipamen
tul energetic de bază — marile ca
zane și turbina. Astfel, aproviziona
rea orașului cu căldură se face „din 
mers", în trepte, fără a fi nevoie de 
la început de investiții mari, costi
sitoare.

O problemă esențială pentru dez
voltarea termoficării o constituie a- 
sigurarea cantităților necesare de 
țeavă pentru construirea rețelelor 
de abur șl apă fierbinte. în urma

de 
s-a 
cu 
pe 
de

electrică de termoficare-Brazl
Foto Gh. Vințilă 

lă a întreprinderilor, astfel că ele 
pot fi alimentate cu căldură în con
diții de economicitate foarte avan
tajoase.

Realizarea unor importante obiec
tive industriale, mari consumatoare 
de abur — combinate metalurgice, 
chimice, pentru industrializarea lem
nului — a determinat extinderea 
termoficării sau construirea unor 
centrale noi. La Craiova se află 
într-un stadiu avansat de execuție 
o mare centrală electrică de termo
ficare, care va furniza abur și căl
dură marelui combinat chimic din 
vecinătatea orașului. La Oradea se 
construiește o centrală care va ali
menta cu căldură uzina de alumină, 
o serie de întreprinderi industriale 
și o bună parte din locuințele din 
acest oraș. în cadrul combinatului 
siderurgic ce se înalță la Galați, 
urmează să se construiască o altă 
centrală electrică de termoficare cu 
funcționare la parametri înalți, care 
va asigura aburul tehnologic nece
sar marelui combinat și căldura 
pentru noile cartiere de locuințe.

în condițiile din țara noastră, 
unde amplasarea zonelor Industriale 
și a cartierelor de locuințe de la 
orașe este judicios întocmită, pe 
baza unei planificări de perspectivă, 
termoficarea constituie una din di
recțiile principale ale dezvoltării e- 
nergeticii.

A.l. Mikoian a fost ales președinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.

La Moscova s-au încheiat lucrările 
celei de-a patra sesiuni a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. A. I. Mikoian 
a fost ales președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. (Citiți 
amănunte în pag. a Vl-a).

A. Gizenga a fost eliberat. A- 
genția France Presse relatează că 
la Leopoldville s-a anunțat oficial 
că Antoine Gizenga a fost eliberat 
în dimineața zilei de 15 iulie din în
chisoarea de pe insula Bolabemba, 
după o detențiune de doi ani.

Plecarea unei delegații a CC al P.M.R.
la funeraliile tovarășului Maurice Thorez

Miercuri după-amiază a plecat la 
Paris, pentru a participa la funera
liile tovarășului Maurice Thorez, 
președintele Partidului Comunist 
Francez, o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, alcătuită din tovarășii Du
mitru Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., con-

ducătorul delegației, și Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

La plecarea delegației de pe aero
portul Băneasa au fost de față to
varășii Mihai Dalea, Florian Dănăla- 
che, Ghizela Vass, Ion Vințe și ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

Dizolvarea organizațiilor parami
litare în Grecia. Ministrul de interne 
al Greciei, Iannis Tumbas, a anunțat 
dizolvarea imediată a tuturor orga
nizațiilor paramilitare — 8 legale și 
3 ilegale. Au fost date, de aseme
nea, instrucțiuni pentru descoperirea 
și arestarea șefilor acestor organiza
ții. Aceste organizații sînt acuzate, 
printre altele, de a fi organizat a- 
tentatul din mai 1963 împotriva de
putatului progresist Lambrakis.

Jomo Kenyatta victima unui atac 
la Londra. In timp ce pleca de la ho
tel la lucrările Conferinței primilor 
miniștri ai țărilor membre ale Com- 
monwealthului, ce se desfășoară la 
Londra, primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, a fost victima unui 
atac. El a fost doborît la pămînt de 
un huligan fascist, care apoi a fost 
arestat. Reprezentantul guvernului 
englez a caracterizat acest incident 
ca fiind „foarte serios".
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Artistul poporului George Georgescu la pupitrul Filarmonicii din București

Festivals
de muzică ușoară

Turneul teatrului 
din Brașov

Näzuinja cea mai scumpă a oricărui ar
tist adevărat este de a găsi calea spre 
sufletul semenilor săi, de a se face în
țeles, de a comunica oamenilor gîndurile 
și sentimentele care îl animă, de a-i face 

frămîntările 
cu ei, spre

Mlrcea BASARAB
artist emerit

părtași la bucuriile sau la 
sale, de a se înălța, o dată 
culmile frumosului.

Trăind într-un climat ostil 
♦iștilor, într-o societate care punea adevă
rate opreliști în drumul spre publicul larg 
al operei de artă, marele nostru Enescu 
•— simțind nevoia irezistibilă a unei le
gături strînse cu poporul din mijlocul că
ruia s-a ridicat, simțindu-se chemat să-i 
restituie tezaurul de frumuseți transfigurat 
cu geniu în opere nepieritoare — a cu
treierat neobosit, cu vioara în mînă, în
tinsurile patriei, întotdeauna încrezător 
că va veni o vreme cînd arta și cultura 
vor deveni cu adevărat bunuri ale tuturor.

Eliberarea patriei, care a deschis 
perspectivele unor transformări istorice în 
viața poporului nostru, a făcut posibil ca 
și în domeniul artei și culturii visele înain
tașilor să devină realitate. Astăzi ni se 
pare tuturor cît se poate de firesc ca 
muncitori, studenți, elevi să urmărească 
cicluri inteqrale de concerte, să invite la 
cluburi și case de cultură formațiile Fi
larmonicii ; stagiunile se deschid, în ulti
mii ani, în mari uzine ; au intrat în 
tradiție și turneele întreprinse de marile 
formații simfonice în centrele industriale 
ale țării. Toate acestea exprimă prefa
ceri profunde în conștiința oamenilor, sînt 
rezultatul unei activități stăruitoare, al re
voluției culturale inițiate și conduse de 
partid.

„Publicul nou* este o noțiune intrată 
în vorbirea noastră curentă. Acest public 
nou — reprezentînd păturile cele mai 
largi ale poporului, private în trecut de 
bucuria desfătării artistice — este astăzi 
oaspetele obișnuit al manifestărilor mu
zicale, el devine, și dorim să devină, din 
ce în ce mai numeros. Privind lucrurile 
dinspre podiumul orchestrei spre raia 
de concert, trebuie să vorbim nu numai 
despre creșterea cantitativă a acestui 
public ci — în primul rînd — despre 
căldura și receptivitatea auditoriului de 
azi, remarcate și de muzicienii străin: 
care au concertat la noi, despre sensibi
litatea și exigența sa în continuă dezvol
tare. Pentru un interpret nu poate exista 
satisfacție mai mare decît aceea de a 
ști că s-a ridicat la înălțimea cerin
țelor acestor ascultători, că tălmăcind 
ideile și sentimentele operei muzicale, 
a contribuit la sudarea legăturii dintre pu
blic și arta pe care o slujește. Aceasta 
este însăși menirea artistului și fără a- 
ceasfă legătură arta nu poate exista.

Pătrunderea artei în mase nu este și 
nici n-ar putea fi concepută ca un scop 
în sine. Cultura tace parte integrantă din 
profilul și preocupările omului de azi, 
expansiunea ei este o trăsătură a socia-

artei și ar-

lismului. Călătorind cu prilejul turneelor 
sau cu alte ocazii prin diferite regiuni ale 
fării, armoniile și mărefia noilor construc
ții, ale noului peisaj industrial m-au făcut 
să simt cu acuitate răspunderea noastră, 
a artiștilor, față de creatorii acestor admi
rabile realizări. Este un sentiment care-și 
găsește expresie și în activitatea Filarmo
nicii de stat „George Enescu" care — 
animată cu o energie mereu tinerească 
de artistul poporului George Georgescu 
— a dobîndit o bogată experiență în di
recția raspîndirii muzicii în mase, a edu
cării estetice a publicului.

Orchestra simfonică a prezentat progra
me complete pentru oamenii muncii din 
marile întreprinderi cu opere de Beetho
ven, Brahms, Ceaikovski, Richard Strauss, 
Georqe Enescu, Theodor Rogalski, Paul 
Constantinescu. Am putut să ne con
vingem încă o dată de netemeinicia păre
rilor (cine le mai poate susține astăzi ?) 
după care marile lucrări simfonice ar fi 
inaccesibile maselor. Creșterea gradului 
de receptivitate este un proces care se 
desăvîrșește printr-o educație stăruitoa
re, pe terenul fertil pe care-l reprezintă 
interesul și pasiunea fafă de'muzică, faJă 
de frumos, întîlnite pretutindeni.

In timpul stagiunii, Filarmonica 
preocupat să întocmească, în afara 
nifesfărilor sale obișnuite, programe

s-a 
ma- 
spe- 

ciale pe măsura cunoștinjelor, exigențelor 
și preferințelor diferitelor categorii de 
ascultători. Astfel, pentru tineretul uni
versitar au fost programate concerte în 
sălile Palatului R. P. Romîne și Radiote- 
leviziunii, recitaluri și lecții medalion 
privind diverse etape din istoria muzicii. 
Organizarea de cicluri „Muzica de-a lun
gul veacurilor", concerte-lecfii pentru 
elevi s-au dovedit de asemenea fructu
oase. Cred că, pentru a da roadele do
rite, această activitate trebuie să fie în
totdeauna cu un pas înainte, să solicite 
și să orienteze interesul publicului, să-l 
îndemne să desprindă din muzică sen
suri tot mai adînci. De o primire deose
bit de bună s-au bucurat concertele din 
ciclul „Muzica, poezia, pictura", o încer
care încununată de succes de a lărgi sfe
ra de interes a ascultătorilor prin cuprin
derea într-o singură imagine a tot ce a 
creat mai strălucit geniul uman în diferite 
ramuri ale arfei.

Un gen cu o bogată literatură este 
muzica de carperă, a cărei răspîndire a 
devenit în ultima vreme o preocupare 
permanentă a instituțiilor noastre muzi
cale. In ce ne privește, programarea unor 
lucrări de bază ale genului și a unor so
liști cunoscuți și apreciați ca Ion Voicu, 
Radu Aldulescu, Vladimir Orlov, Mihai 
Constantinescu, Ștefan Gheorghiu, Sofia

Cosma — a atras și la recitalurile de 
muzică de cameră un public nou. Am 
avut o plăcută surpriză și am încercat o 
vie satisfacție cînd am surprins în sală, 
în timpul unui recital cu muzică de ca
meră, mai mulți tineri care urmăreau au
diția cu partitura în mînă. Entuziasmul 
publicului, dorința lui arzătoare de a pă
trunde subtilitățile artei muzicale insuflă 
interpreților ambiția de a-și finisa atent 
fiecare piesă a programului. Creșterea 
continuă a competenței și a exigenței as
cultătorilor, alăfurîndu-se interesului ge
neral pentru muzică, ne obligă la îmbu
nătățirea pe mai departe a repertoriilor 
și a calității artistice în toate amănuntele.

Vorbind despre publicul nou, mă re
fer, desigur, la înflorirea vieții muzicale 
din toate regiunile țării, la activitatea 
celor 16 orchestre simfonice cîte ființează 
astăzi. In ce privește Filarmonica de stat 
„George Enescu“, formațiile sale între
prind periodic turnee în țară. Orchestra 
simfonică, de pildă, a organizat con
certe într-o serie de orașe și centre mun
citorești, deplasîndu-se cu aceeași for
mație și sub conducerea acelorași diri
jori, ca și în turneele făcute în Franța, 
Italia, Austria. Stăruie în inima mea, ca 
o amintire dintre cele mai frumoase, și 
în același timp de o adîncă semnifica
ție, o întîmplare petrecută în timpul tur
neului în Ardeal. Seara urma să cînfăm 
la Brad. La ora prînzului am vizitat sala 
de spectacole a minerilor, cu peste 500 
de locuri. Scena era însă neîncăpătoare 
pentru numărul instrumentiștilor. La re
marca noastră și la propunerea de a re
duce orchestra la dimensiunile scenei, 
gazdele ne-au cerut să nu facem aceasta. 
„Noi, minerii, ținem foarte mult să vă 
ascultăm în formația completă. Nu vă fa
ceți griji. Vom mări scena”. Intr-adevăr, 
în seara concertului, orchestra a cînfat în 
formația ei obișnuită, scena fiind apre
ciabil mărită printr-un podium de lemn 
care se întindea pînă la primele rînduri 
de spectatori. Nenumărate alte gesturi 
asemănătoare, ca 
pre aplauzele ce nu se 
nute în șir. ne-au 
lia artei ce ne-a 
primită pretutindeni cu

Din cele arătate în 
desprind în încheiere ideea, care trebuie 
să ne fie mereu prezentă, aceea de a 
nu precupeți talentul, eforturile, spre a 
răspunde cît mai bine menirii noastre. 
Am realizat cîteva lucruri bune. Cîte însă 
mai pot fi înfăptuite pentru a fi la înăl
țimea sarcinilor de onoare ce ne revin ! 
Contactul nostru cu oamenii, cunoașterea 
mai profundă a nevoilor lor spirituale, 
exigența publicului ne creează obligația 
de a îmbunătăți și dezvolta necontenit 
formele de legătură cu masele, de a ri
dica la un nivel deosebit calitatea pro
gramelor și a execuției, de a folosi su
gestiile și părerile ascultătorilor.

Miercuri, în cea de a doua zl a 
Concursului și Festivalului de muzi
că ușoară de la Mamaia, orchestra 
Casei de discuri „Electrecord“, diri
jată de Al. Imre, a prezentat, în pri
mă audiție, alte 11 melodii din cele 
24 selecționate în prima etapă a con
cursului. Acestea au fost : „Oglinda 
dragostei“ de E. Deda, pe versuri de 
Nina Cassian (solist Aurelian An- 
dreescu), „Sună clopotele vieții" de 
T. Popa, pe versuri de Eugen Mirea 
(solistă Doina Badea), „De la un 
timp“ de R. Șerban, pe versuri de 
M. Maximilian (solist Luigi Ionescu), 
„Te-am găsit și te voi păstra“ de H. 
Mălineanu, pe versuri de J. Fulga și 
H. Negrin (solistă Stela Popescu), 
„Inima“ de F. Bogardo, pe versuri 
de A. Baranga (solist Nicolae Nițes- 
cu), „Cîmpeneasca“ de Al. Imre, în 
interpretarea orchestrei, „Prea tîr- 
ziu“ de R. Șerban, pe versuri de M. 
Maximilian (solist Constantin Dră- 
ghici), „Copăcel-copăcel“ de V. Vese- 
lovschi, pe versuri de Gh. Niculescu 
(solistă Ilinca Cerbacev), „Ca-n pri
ma zi“ de E. Roman, pe versuri de E. 
Mirea (solistă Margareta Pîslaru), 
„Nici o dragoste nu e ca a noastră“ 
de H. Mălineanu, pe versuri de J. 
Fulga și H. Negrin (solist Constantin 
Drăghici), „Clipa de atunci“ de N. 
Demetriad, pe versuri de Nina Cas
sian (solist Aurelian Andreescu).

Partea a doua a programului a 
cuprins, în execuția aceleiași orches
tre, melodii din succesele muzicii u- 
șoare romînești.

Prezentarea programului : Radu 
Zaharescu și Stela Popescu. Orches
tra și interpreții care și-au dat con
cursul pe scena Teatrului de vară 
din Mamaia (decorurile : Dan Nem- 
țeanu) au fost răsplătiți cu vii aplau
ze de spectatorii prezenți.

(Agerpres)

A alege pentru a pune în scenă, din 
întregul repertoriu shakespeareean, tocmai 
„Pericles", este un act de îndrăzneală. 
Infîi, fiindcă asta presupune a descoperi 
valorile de spectacol ale unui text foarte 
puțin jucat, apoi fiindcă însăși structura 
dramatică a acestuia ridică nenumărate 
greutăți înaintea regizorului și a Interpre
tier. Piesa >— în jurul căreia s-au purtat 
controverse privind paternitatea unor epi
soade, cum s-a întîmplat, de altfel, și cu 
alte texte ale marelui dramaturg — este 
o compoziție neobișnuită, care începe 
sumbru, într-o atmosferă dominată de pa
siuni incestuoase, cunoaște, la curtea re
gelui Simonide, momente de spirituală 
comedie galantă, ajunge în scena borde
lului la un realism comic crud și se trans
figurează, spre final, căpătînd mărefie 
tragică în regăsirea bucuriei. Toate aceste 
schimbări la față sînt legate, de-a lungul 
celor cinci acte, printr-o mulțime de pe
ripeții pe mare și pe uscat — urmăriri, 
catastrofe navale, proiecte criminale și ră
piri, culminînd cu o moarte aparentă șl 
o reanimare miraculoasă. Nici tragedie, 
nici comedie, nici dramă, „Pericles" se 
înscrie prima între acele opere shakes- 
peareene ce nu pot fi definite cu nici 
un calificativ obișnuit șl pe care Fluchère 
le numește „piese romanești ale împă
cării".

Ansamblul brașovean are meritul de a 
fi parcurs etapele acestei ciudate călăto
rii, fără să o reducă la o singură dimen
siune, păstrîndu-i, deci, diversitatea, dar 
evitînd lărîmițarea ei în momente pes
trițe, lipsite de legătură. Regizorul Ion 
Simionescu a știut să povestească sobru 
și cu farmec piesa în spectacol, punînd 
just accentul pe acțiune. Intuitivă sau 
poate fundamentată prin examen teoretic, 
o asemenea interpretare este în spiritul 
piesei, fiindcă tocmai acțiunea constituie 
aici elementul de generalizare poetică, 
peregrinările prințului din Tyr identifi- 
cîndu-se pînă la urmă cu o căutare a ade
vărului. La realizare? spectacolului a con
tribuit mult omogenitatea unui ansamblu 
în care chiar interpreții mai puțin dotați 
au jucat fără stridențe supărătoare — 
ceea ce dovedește nivelul profesional în 
creștere al teatrului. Din galeria numeroa
selor personaje s-au detașat cîteva schije

de portret. Dimitrle Drăgan, corect, dar 
impersonal în aventurile de început ale 
lui Pericles, s-a impus paradoxal — dată 
fiind tinerețea lui — în ultimele scene, 
dînd sinceritate și forță deznădejdii bă- 
trînului prinț singuratic și revenirii lui la 
viață. Doina Tamaș a fost, pe rînd, Thaisa 
și Marina, cu grafie firească și plină de

nitate, tnnobilîndu-le mersul și gesturile. 
Dar acest ansamblu scenografic este, cred, 
de mai multe ori arbitrar tratat de ' re
gizor : decorul se schimbă cînd cu aju
torul unor perdele negre, cînd la vedere ; 
talgerul soarelui apare inexplicabil și în 
scene unde prezenfa lui în fundal este de 
neînțeles (uneori chiar eroul lovește, șl

Doina Tamaș șl DImitrie Drăgan intr-o scenă din spectacol

să nu

sporit 
fost

mai vorbim des- 
sfing adesea mi- 
încrederea că so- 
încredințată este 
inima deschisă, 
aceste însemnări

I Pe scena teatrului de vară de la Mamaia

demnitate. Ion Jugureanu a încercat suc
cesiv trei roluri, diferenjiindu-și persona
jele cu pricepere profesională. Ludovic 
Peterffi a conferit scurtelor apariții ale 
guvernatorului din Mytilena o prestanță 
reală, nobilă în simplitatea ei. Intre reu
șitele spectacolului trebuie neapărat să 
amintim penultimul tablou — regăsirea 
dintre tată și fiică — scenă jucată de 
Doina Tamaș și de Dimitrie Drăgan cu o 
intensitate a sentimentelor și o simplitate 
bogată a expresiei la înălțimea textului 
shakespeareean. Restul distribuției, din 
care au mai făcut parte, printre alții, Nu- 
nuța Hodoș, George Ferra, Corneliu Co
man, Mada Florian, Zoe Maria Albani, a 
fost îndrumată pe linia generală, sobră, a 
interpretării.

Decorul a fost conceput de Maria Di- 
mitrescu din planuri ample și în linii sim
ple, în așa fel încît să poată sugera spa
tiile vaste bîntuite de intemperii, pe care 
le parcurge eroul, fără să trădeze featrali- 
tatea montării. Costumele, foarte frumoa
se, au investit pe eroi cu grafie și dem-

mai inexplicabil, cu pumnul în el) ; miș« 
carea de ansamblu de la curtea regelui 
Antiochiei este gratuit demonstrativă. 
Ideea de a include in spectacol infer- 
mezzo-uri dansante este în acord cu con- 
venționalitatea poetică a subiectului ; dar 
baletul, realizat cu mijloace vechi și une
ori chiar frizind prostul gust, nu se inte
grează în desfășurarea dramatică (s-ar fi 
cerut, după părerea mea, ca el să fi fost 
mai teatral conceput și interpretat, mai 
apropiat de pantomimă și de jocul de 
teatru decît de baletul clasic). Există in 
spectacol momente neutre, lipsite de viață 
și tirade în care sensul cuvintelor se pier
de în logica aparentă a frazării. Sînt 
slăbiciuni dintre care unele mai pot fi 
remediate ; spectacolul aflîndu-se abia la 
începutul carierei sale scenice, calitățile 
lui reale merită să fie puse în valoare 
pînă la capăt, pentru că tocmai ele cer
tifică din nou buna orientare a unui tea
tru care se dezvoltă în spiritul unor stimu
latoare ambiții artistice.

Ana Maria NARTI

în ultima vreme au fost traduse 
și tipărite peste hotare alte lucrări 
din literatura noastră, în ediții ale 
căror coperți le reproducem alătu
rat.

Romanul lui Mihail Sadoveanu 
„Baltagul“ a fost publicat recent de 
editura „Nolit“ din Belgrad. Tradu
cerea, precum și o succintă prezen
tare a scriitorului sînt semnate de 
Aurel Gavrilov.

în colecția „Colosseo" a apărut la 
Roma o cuprinzătoare antologie din 
versurile lui Mihai Beniuc intitula
tă „La vita dalia vita“. Volumul 
se deschide cu o prezentare semnată 
de Rafael Alberti și cu poezia „Din 
umbră" în tălmăcirea lui Salvatore 
Quasimodo. Celelalte versuri sînt 
traduse de Elio Filippo Accrocca și 
de Dragoș Vrînceanu. Un studiu de 
N. Tertulian încheie volumul.

Tot în Italia, la Milano, în colec
ția „Peștele de aur", s-a tipărit un 
volum din poeziile Măriei Banuș in
titulat „Nuovl spazi". Versurile au 
fost traduse de Andrea Zangotto și 
de Dragoș Vrînceanu. Volumul cu-

o notă biobibliograficăprinde și 
privind creația poetei.

La Praga a apărut nuvela Luciei 
Demetrius „Ultima Tauber“, în tra
ducerea Măriei Kavkova.

în „Vara oltenilor* D. R. Popescu 
«ontinuă și adîncește preocupările 
manifestate în romanul anterior, „Zi
lele săptămînii* (1959), ca și în mul
te din nuvelele și povestirile sale, 
Jn direcția zugrăvirii unui amplu 
tablou al satului romînesc de astăzi.

Evenimentele înfățișate în noul 
îoman sînt din actualitatea imedia
tă, specifice așadar etapei de con
solidare a relațiilor socialiste în 
agricultură, cînd satul e colectivizat 
In întregime, dar o serie de retro- 
speoțli în existența eroilor rememo
rează și împrejurări din perioada de 
început a procesului de transforma
re a vieții țărănești, astfel încît ca
drul larg al narațiunii îl constituie 
întreaga epocă de după eliberare.

Acțiunea e localizată într-o co
mună din Oltenia, Păușești ; aici 
gospodăria colectivă merge bine, 
munca destoinică a colectiviștilor, 
o serie de măsuri chibzuite luate 
de conducere au dus, în mod fi
resc, la atingerea unei stări mate
riale prospere. In unele sectoare 
mai apar totuși greutăți, ceva e în 
neregulă la ferma piscicolă unde în 
repetate rînduri s-au comis furturi 
de pește, făptuitorii rămînînd încă 
nedescoperițl. întreaga fabulație a 
romanului pleacă de altfel de la 
acest fapt care însă, în ansamblul 
construcției, dobîndește doar o pon
dere secundară (pretextul epic) in
tenția de prim ordin a scriitorului 
fiind aceea de a-și conduce eroii 
către o confruntare de poziții în 
planul concepțiilor, al atitudinii a- 
doptate față de viața nouă.

Intre ce factori se poartă disputa 
în „Vara oltenilor' ? Cum se gru
pează forțele în cadrul dezbaterii 
etice pe care romanul o angajează? 
Tabloul se prezintă astfel. Masa co
lectiviștilor și-a găsit în tînărul pre
ședinte al gospodăriei, Vică, _un 
conducător de nădejde, de a cărui 
activitate neobosită se leagă multe

D. R. POPESCU

CRONICA LITERARA

I

Cu toată frecvența dialogului, au
tenticitatea evocării vieții de sat nu 
stă în vorbire, scriitorul 
rind să individualizeze prin lim
baj. Țăranii lui D. R. Popescu 
vorbesc toți cam la fel, folosind, în 
fond, stilul încărcat de metafore al 
autorului, bogat în. asociații plasti
ce, revărsîndu-se în frazări ample, 
cu numeroase ramificații și digre
siuni dar și cu incontestabile valori 
de sugestivitate poetică.

Toate acestea fac însă ca întrea
ga construcție să înainteze destul de 
lent, narațiunea e înfrînată de îndată 
ce se ivește prilejul unei convor
biri pe teme generale între perso
naje ; scriitorul își lasă eroii să-și 
dezvolte în voie considerațiile de tot 
felul fără a se teme de repetări sau 
prolixitate. Ritmul încetinit al desfă
șurării faptelor nu este o chestiune 
pe care i-aș reproșa-o prozatorului 
dacă nu aș vedea implicat aici și 
un aspect de conținut, privind indi
vidualitatea eroilor, modul cum a- 
ceștia se comportă în diferitele îm
prejurări. Cum spuneam, în afara 
rememorării unor momente din tre- 

Tehnica cut, cartea cuprinde un număr res- 
trîns de evenimente. Chiar dezlega
rea enigmei furturilor rămîne să fie 
soluționată în volumul următor. Se 
creează la un moment dat impresia 
că eroii în loc să acționeze se pierd 
în nesfîrșite polemici verbale, expli- 
cîndu-șl în mod disproporționat fie
care mișcare, fiecare act pe care vor 
să-l îndeplinească. Vică, de pildă, 
despre care în atîtea locuri se afirmă 
că este un om al faptelor, capabil 
să ia hotărîri energice, practic re
zolvă cele mai dificile probleme mai 
ales dînd sfaturi sau mustrînd. în 
genere, Vică întîrzie prea mult în a 
lua decizii, atît în planul răspunde
rilor sale obștești cît și în cel al 
Vieții intime (clarificarea relațiilor

neurmă-

cu Lluța). Prea multă vreme pa
siv, el adoptă în majoritatea îm
prejurărilor o prelungită especta- 
tlvă deși, cum arătam, toate pre- 
mlzele îl Indicau drept factorul 
dinamizator al acțiunii. Manifestarea 
acestui personaj central aproape 
exclusiv în cîmpul discuțiilor sfîrșeș- 
te prin a-i diminua în oarecare mă
sură prezența.

Șl totuși, în atîtea locuri din ro
man, Imaginea vieții țărănești de as
tăzi dobîndește contururi de neuitat. 
Ritmurile existenței cotidiene a oa
menilor, scenele de muncă sau de 
zăgaz, ceasurile amiezii sau ale în
serării pe ulițele satului sau 
cîmp, și apoi nopțile scăldate 
lună petrecute pe baltă, D. R. Po
pescu le înfățișează cu o forță a e- 
vocărit poetice tulburătoare, 
ales acele episoade care au în cen
trul lor prezența lui Glcă Brandem- 
burg, adolescentul frămîntat de mari 
visuri, încercat de primele Iubiri, in
troduc în carte un curent puternic 
de lirism, proaspăt și întăritor, o 
notă romantică. Scena finală, cînd 
el merge la oraș împreună cu Fili- 
mona, fata pe care începe s-o în
drăgească, ridică întreaga narațiu
ne la o semnificație simbolică, su- 
gerînd sensul desfășurării viitoare a 
lucrurilor : „totul în jur era numai 
lumină. Părea că înflorise pămîntul*.

Fără îndoială că „Vara oltenilor* 
marchează un moment semnificativ 
în evoluția autorului. Cartea reali
zează o perspectivă de adîncime a- 
supra universului moral al țărănimii. 
Izbutind să înfățișeze procese de 
conștiință complexe, adesea de o 
amploare impresionantă. Cititorul 
așteaptă de aceea cu îndreptățit 
interes continuarea romanului.

can, cum toate mijloacele folosite 
de acesta noua orînduire le face 
inofensive, Impracticabile. Chiar din 
acest prim volum al romanului apa
re limpede ce forțe sînt în ofensivă, 
ce forțe vor învinge din moment ce 
Luncan sau ginerele său Teofil Fru- 
mosu rămîn din ce în ce mal izo
lați, din ce în ce mai singuri. Chiar 
firile oscilante, care au privit atîta 
vreme cu suspiciune transformările 
din viața satului, cum e Macedon, 
ajung să înțeleagă, atunci cînd 
cep să judece cu mintea lor, că 
cul le este în rînd cu mulțimea.

De fapt tot acest prim volum 
romanului realizează o acumulare 
de premize epice și caracterologice 
care ne lasă să bănuim evoluția ul
terioară a evenimentelor, 
de narațiune adoptată nu este una 
liniară. Prozatorul procedează prin 
frecvente reîntoarceri în timp, între
rupe firul unor expuneri pentru a re
lua evenimente petrecute în trecut, 
pe acestea le evaluează din per
spectiva prezentului sau a diferiților 
eroi care au participat la ele. Per
sonajele sînt mereu puse în situația 
de a-și comenta acțiunile, de a se 
analiza, de a-și explica unul altuia 
sensul anumitor fapte și întîmplări 
în monologuri care se întind uneori 
pe pagini întregi. Pînă la urmă ci
titorul află aproape tot ceea ce se 
petrece în sat pe o cale Indirectă, 
ascultînd convorbirile diverselor 
personaje, întinsele lor confesiuni.

de aici 
Mobilul

relații umane, de ciocniri, și 
mișcarea, epica romanului, 
intrigii propriu zise, luat în sine, e 
însă destul de mărunt fiind limpede 
pentru oricine că în realitate un 
caz cum e acela al furtului de pește 
ar primi o soluționare mult mai 
promptă decît aceea pe care car
tea o va da (abia în volumul 
următor 1). Autorul pare a fi in
tuit singur acest lucru șl de aceea, 
după cum arătam, trece episodul 
respectiv într-o ordine secunda
ră, interesul său îndreptîndu-se 
către urmărirea unei sfere mult mai 
largi de probleme privind viața sa
tului, modificările survenite în ra
porturile dintre oameni etc. Cît pri
vește intriga sentimentală, ea nu a- 
llmentează vreun filon izolat al căr
ții, întîmplările din acest cadru in- 
tegrîndu-se și ele tematicii mari, so
ciale. Legătura dintre Vică și Liuța, 
fata lui Luncan, căsătorită de acesta 
fără voia ej cu un om de nimic, cu
noaște o desfășurare dramatică : cei 
doi se iubesc dar între ei se inter
pune mereu prezența tatălui care-și 
urmărește propriile interese mes
chine.

în prezentarea acestor situații de 
viață prozatorul nu pune accent pe 
resursele de dinamism epic ale fap
telor, atenția sa îndreptîndu-se, în 
primul rînd, către sublinierea sem
nificațiilor etice și sociale. Ideea 
cărții este de a demonstra cum mer
sul înainte al Istoriei îngustează în 
tot mai mare măsură spațiul de ac- 

unor idei cl intră într-un complex de țiune al unor indivizi ca Silviu Lun-

din realizările cu care ei se mîn- 
dresc. în acțiunile sale el se bizule 
pe toți acei care muncesc cinstit și 
cu tragere de inimă pentru bunăsta
rea obștească și în mod deosebit 
pe numeroșii frați Brandemburgi, a- 
ceștia iormînd de altfel și nucleul 
comuniștilor din sat. Mai există însă 
și purtători al vechilor mentalități 
individualiste, oameni ca Silviu Lun
can sau, cu ani înainte, Biciușcă 
(acesta din urmă personaj fără pre
zență directă în acțiune, conturîndu- 
se din evocările celorlalți), mînați 
de ascunse ambiții dominatoare, țin
tind să ajungă în conducerea gos
podăriei spre a-și satisface o oarbă 
sete de putere. între cei doi poli e- 
voluează cîțiva eroi care trec prln- 
tr-un complicat proces de regenera
re morală (Geacără, Macedon), des- 
prinzîndu-se treptat din negurile u- 
nor convingeri înapoiate, năzuind 
către o clarificare a conștiinței care 
survine mai greu decît la ceilalți 
semeni ai lor. Temerile și suspiciu
nile sedimentate în suflete de-a lun
gul anilor de exploatare, firea lor 
capricioasă, înclinată spre izbucniri 
anarhice, sînt elemente care au 
constituit, în cazul fiecăruia dintre 
ei, tot atîtea obstacole în drumul 
spre înțelegerea adevărată și depli
nă a noilor vremuri.

Toate aceste variate structuri ti
pologice, reprezentînd configurația 
umană a satului apar în carte, 
bineînțeles, nu ca simple Ilustrări ale

în- 
lo-

al

în 
de

Mai

G. DIMISIANU
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CONCURSUL „SCÎNTEII" 
pentru
Cea mai bună fotografie

— Din fotografiile sosite în cadrul concursului —

DUMITRU CAZAN Donolu Gheorghe, sudor, pe șantie-
Tg. Jiu rul fabricii de ciment Bîrsești

înapoierea din Italia a tovarășilor 
Gogu Rădulescu, Gheorghe Rădoi și Mihail Petri

Miercuri seara s-au înapoiat în 
Capitală vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Gogu Rădulescu, îm
preună cu Gheorghe Rădoi, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
și Mihail Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, care au 
făcut o vizită în Italia, la invitația 
președintelui concernului Fiat, prof. 
Vittorio Valletta.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Gheorghe Gaston

Sosirea ambasadorului 
Japoniei în R. P. Romînă

La 15 iulie a sosit în București 
Takeso Shimoda, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Japo
niei în Republica Populară Romînă. 
La sosire, la aeroportul Băneasa, 
Takeso Shimoda a fost întîmpinat 
de Dionisie Ionescu. ambasador, di
rectorul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

ȘTIRI CULTURALE
® Colectivul Circului Mare din Moscova 

care se află în turneu în jara noastră, a 
prezentat miercuri seara, în spectacol de 
gală, „O seară cu comicul Karandaș".

Au asistat Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Marin Florea Ionescu, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S., funcfionari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, A fost 
prezent I. I. Iliuhin, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

VIOREL LUPEÂ H mal bronzată ca minei
Cluj

Hu se aseamănă
(Urmare din pag. I-a)

vede treaba că-i un om întreg — s-a 
gîndit. O fi în vîrstă". Dar cînd l-a întîl- 
nit, în aceeași zi, a rămas oarecum sur
prins. In primul rînd a trebuit să-și dea 
capul pe spate ca să-l poată privi. Anto
nescu e un om de statură atletică și cînd 
intră undeva se încovoaie. Apoi, Petcu a 
văzut că avea în fafă un om tînăr, de 32 
de ani. „Da, repede se mai formează ti
neretul în zilele noastre".

— Noi parcă ne-am cunoaște, a spus 
simplu Antonescu.

— Tot ce se poate. Ce zici, l-a întrebat 
Petcu arăfînd spre gazeta de perete, cîș- 
tigi întrecerea ?

Celălalt a ridicat din umeri și n-a răs
puns. Iar Petcu n-a apucat să afle cum 
s-au petrecut lucrurile. A fost chemat la 
București. Și iată că omul acesta în vîrstă 
de peste 50 de ani a început să învețe 
englezește. Trebuia să plece în India, ca 
montor specialist, să contribuie, alături de 
alți muncitori, la construirea unei rafinării.

...In comuna aceea de lingă Cîmpina 
fotul decurgea obișnuit. Nevasta lui Petcu 
își vedea liniștită de treburile casei. Pînă 
într-o zi. Un vecin, constructor și el, to
varăș cu Petcu, a întrebat-o :

RSA SClNTEir 0 etapă spectaculoasă
© Tricoul galben a rămas la Àrdeleanu
9 I. Cosma cîștigâtorul etapei

După cum s-a mal anunțat în ziarul nostru, „Sclntefa" orga
nizează în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub țugui fascist un concurs pentru CEA MAI BUNĂ 
FOTOGRAFIE.

Tema concursului : Tot ce vede în patria noastră ochiul omu
lui de azi — chipul nou al țării, marile realizări obținute de po
porul romîn în toate domeniile construcției socialiste, în dezvol
tarea economică și social-culturală a patriei, profundele transfor
mări înnoitoare petrecute în toate regiunile, aspecte din activita
tea creatoare a muncitorilor, a țărănimii colectiviste, a intelec
tualității, liguri de oameni înaintați, tovarăși de muncă, imagini 
caracteristice ale vieții noi pe care o trăiesc oamenii muncii și 
familiile lor, frumusețile naturale ale patriei.

LA CONCURS POT PARTICIPA TOȚI CORESPON
DENȚII VOLUNTARI ȘI CITITORII ZIARULUI, FOTO
GRAFI AMATORI.

Fotografiile vor fi însofite de texte explicative concrete referi
toare la subiectul fotografiei. Se recomandă participanfilor la con
curs ca fotografiile să fie în alb-negru și de dimensiuni pe cît po
sibil mai mari (13/18 cm sau 18/24 cm) pentru a putea fi publicate în 
bune condifii tehnice. De asemenea, se recomandă ca fotografiile să 
fie puse în plic între două cartoane pentru a se evita îndoirea lor.

Vor fl acordate următoarele premii :
• Două premil I în valoare de 1 000 lei flecare.
• Cinci premii II în valoare de 700 lei fiecare.
• Zece premii III în valoare de 400 lei flecare.
Se vor acorda șl mențiuni.

Fotografiile se trimit pînă la data de 15 august a.c. pe adresa : 
Ziarul „Scinteia“, București I, Piața Scînteii nr. 1, cu mențiunea : 
pentru concursul „Cea mai bună fotografie“. Participanții la 
concurs sînt rugați să indice citeț numele, adresa, profesiunea 
și locul de muncă.

Fără a anticipa asupra rezultatului final al concursului, redacția 
își rezervă dreptul de a publica unele fotografii pe măsura pri
mirii lor.

TG. MUREȘ (prin telefon). — Ci
cliștii nici nu porniseră bine din 
start în etapa a IV-a, desfășurată 
între Miercurea Ciuc și Tg. Mu
reș, și vîntul s-a pornit să bată 
cu putere din față. Apoi, o dată 
venit adăpostul pădurii, a în
ceput urcușul spre culmea Har
ghitei. îl vedem aici repezindu- 
se de unul singur pe Melcioc (Olim
pia). El merge bine pînă în apropie
rea punctului de cățărare, dar Stoica 
și cehoslovacul Wencel îl prind, îl 
depășesc și trec în această ordine 
peste vîrful Harghitei. Melcioc, con
secvent ambiției de a fi în fruntea 
plutonului, nu se lasă prins de ur
măritori (cum au făcut imediat Stoi
ca și Wencel), ci se angajează sin
gur în coborîrea serpentinelor, însă 
la km 20 este ajuns. Pînă la Odor- 
hei (km. 50) plutonul merge com
pact. Aproape de oraș evadează 
Văsîi și apoi încă 5 cicliști. La sprint 
ordinea este următoarea : Ciocan, 
Stoica, Wencel, Văsîi, Gurgui. După

Turneul balcanic de fotbal

Rapid cîșfigăfoarea seriei a ll-a
Rapid a adus ieri o dublâ satisfac

ție supoiterilor săi. A reușit să în
treacă — cu scorul de 2—1 — pe 
Dinamo-Tirana după un meci spec
taculos și, o dată cu aceasta, și-a 
consolidat poziția de lider al seriei 
a II-a în cadrul Turneului balcanic 
de iotbal.

Meciul, desfășurat pe stadionul 
Republicii, a început pe gazon și s-a 
terminat... pe o pînză de apă. După 
o serie de acțiuni periculoase șl mai 
multe ratări, în minutul 25 Ion Iones
cu primește o pasă de la Dumitriu 
II, driblează un apărător, doi, dri
blează apoi și portarul și trimite 
mingea în plasă — 1—0. Oaspeții au 
contraatacat și ei periculos de cîte
va ori. în minutul 39 rafalele unei 
ploi torențiale transformă terenul 
într-o insulă aproape inundată. Jocul 
este întrerupt 15 minute. Acțiunile 
Rapidului nu mai au aceeași clarita
te. Oaspeții se descurcă mai ușor 
prin apă și în minutul 50, la o cen
trare pe dreapta, Buzi egalează : 
1—1. Patru minute mai tîrziu Ionescu 
e faultat. Lovitura de pedeapsă este 
expediată excelent de Georgescu, 
de la circa 18 metri de poartă. A- 

Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, Victor 
Ionescu, Dumitru Simulescu, miniș
tri, Sergiu Bulgacoff, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, membri ai conducerii 
unor ministere, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți dr. Alberto Paveri Fon
tana, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Sosirea ambasadorului 
Haosului în R. P. Romînă

La 15 iulie a sosit în Capitală 
Khamphan Panya, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Lao- 
sului în R. P. Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, am
basadorul Khamphan Panya a fost 
întîmpinat de Dionisie Ionescu, am
basador, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe.

® Miercuri seara a sosit în Capitală 
Ansamblul de violoniști, decorat cu 
Ordinul Lenin, al Teatrului Mare A- 
cademic de Stat al U.R.S.S., condus 
de dirijorul Iuli Reentovici, artist e- 
merit al R.S.F.S. Ruse. Artiștii so
vietici vor da un concert în ziua de 
16 iulie la București, după care își 
vor continua turneul într-o serie de 
orașe din țară.

(Agerpres)

și totuși»
— Cînd ÎJi pleacă Nicolae în India?
— Ceee ?, a sărit ea. Ce vrei să spui ?
Și Petcu a plecat. După cîteva luni, în- 

tr-un avion care zbura spre îndepărtata 
fără a Indiei, o țărancă din preajma Cîm- 
pinei povestea gureșă vecinei de scaun 
cum poate deveni omul călător la bă- 
trînefe.

★
Doi oameni ai vremii noastre, Doi con

structori. Nu seamănă deloc unul cu ce
lălalt. Și totuși, cîte trăsături comune îi 
apropie I l-a crescut partidul. S-au for
mat la școala marilor șantiere,

l-am reîntîlnif de curînd. Nicolae Petcu 
lucrează pe șantierul Combinatului chi
mic de la Tg. Mureș. Sta prins cu cen
tura de siguranfă de niște coloane 
ca electricienii pe stîlpii de înaltă ten
siune. Lucra cu obișnuința omului de pe 
pămînt. Și nu mai e la prima tinerețe,,,

Dumitru Antonescu se află pe șantie
rul combinatului de aluminiu de la Slatina. 
Ridică halele de electroliză. Și — așa cum 
bănuiți, cunoscîndu-i firea — acum în în
trecerea pentru realizarea angajamentelor 
luate în cinstea marii aniversări de la 
23 August este o figură proeminentă. Re
zultatele sale II situează la loc de frunle 
în întrecere.

Odorhei, se formează un grup care la 
kilometrul 60 are un avans de a- 
proape 3 minute. Ardeleanu, a- 
flînd de avansul fugarilor, a por
nit singur să-și apere poziția de 
lider. Pînă în punctul cel mai 
înalt al pantei, Ardeleanu refa
ce o parte din distanță. Zanoni pă
răsește și el plutonul. Nici lui nu-i 
convine să nu se afle pe primul plan 
al cursei...

La punctul de cățărare trece mai 
întîi Stoica, preluînd astfel conduce
rea în clasamentul cățărătorilor. în 
urma lui : Văsîi și Ciocan. Urcușul 
spre Sovata. apoi coborîșul vertigi
nos, dau ocazie fugarilor să-și men
țină avansul. Primul la sprintul din 
stațiunea balneară este Stoica. La 
30 secunde după fugari — Ardelea
nu și Zanoni. Plutonul este departe 
la peste 4 minute. După Sovata, 
Ardeleanu și Zanoni îi prind pe cei 
5. Acum fugarii merg mai bine, dar 
între timp plutonul se agită serios.

cesta, printr-un șut extrem de pu
ternic, trimite mingea pe lîngă „zi
dul" jucătorilor albanezi în plasă : 
2—1.

După victoria de ieri, Rapid a to
talizat 8 puncte și, indiferent de re
zultatul întîlnirii retur cu Levski-So- 
fia, nu mai poate pierde locul I In 
seria a II-a a Turneului balcanic. Ion DUMITRIU

Ajutor tehnic pe parcurs

La București a fost inaugurată 
miercuri prima expoziție industrială 
iugoslavă organizată în țara noastră.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au participat Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Bujor Almășan, 
Janos Fazekaș, Victor Ionescu, Ale
xandru Sencovici — miniștri, Sergiu 
Bulgacoff, Emanoil Florescu, prim- 
vicepreședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și membri ai conducerii altor mi
nistere. conducători ai unor institu
ții centrale, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, directori 
de întreprinderi de stat pentru co
merțul exterior, specialiști din dife
rite ramuri economice, ziariști.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Asistența a fost salutată de Jovan 
Ruj ici, directorul expoziției.

A luat apoi cuvîntul Filip Bajko- 
vici, secretar federal pentru indus
trie, care a inaugurat expoziția în 
numele guvernului R.S.F. Iugoslavia.

Prietenia tradițională a popoarelor 
noastre — a spus vorbitorul — nă
zuințele identice în construirea so
cietății socialiste deschid posibilități 
largi pentru aprofundarea în conti
nuare a prieteniei între popoarele 
noastre și cunoașterea reciprocă în 
toate domeniile vieții sociale și eco
nomice. Expoziția pe care o deschi
dem astăzi este doar una dintre for
mele și manifestările de realizare a 
acestor țeluri. în același timp, ea tre
buie să arate ce au obținut popoarele 
iugoslave în dezvoltarea lor de pînă 
acum și sper că va fi și o nouă con
tribuție la lărgirea relațiilor econo
mice între țările noastre, în special 
în domeniul colaborării industriale și 
al cooperării.

Secretarul federal pentru industrie 
a vorbit apoi pe larg despre rezulta
tele obținute de oamenii muncii din 
Iugoslavia în cei 19 ani care au tre
cut de la terminarea războiului și 
de la înfăptuirea revoluției populare.

Călăuzită de principiile coexisten
ței pașnice, a subliniat în discursul 
său oaspetele, țara noastră năzuieș
te șă-și dezvolte relațiile economice 
cu toate statele și în special cu cele 
socialiste, pe baza egalității în drep
turi și a respectului reciproc. Pot 
constata cu satisfacție — a spus vor
bitorul — că între Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia și Repu
blica Populară Romînă se dezvoltă 
foarte pozitiv colaborarea economi
că. în ultimii cîțiva ani schimburile 
de mărfuri arată’ o tendință perma
nentă de creștere. în baza protoco
lului încheiat se prevede un volum 
de schimburi de mărfuri de peste 30 
milioane dolari în ambele direcții, 
ceea ce reprezintă o sporire cu cir
ca 30 la sută față de anul trecut.

Prin acordul de principiu al con
ducerilor țărilor noastre s-a făcut un 
mare pas înainte în dezvoltarea for
melor superioare de colaborare eco

Pe dealul de la Bălăușeri, sînt a- 
junși. Stoica are totuși forța și am
biția să cîștige și sprintul de căță
rare de aici, detașîndu-se în clasa
mentul special întocmit pentru ur
cușuri.

Ritmul lent în care pedalează a- 
cum plutonul îi dă ocazia lui Cal- 
cișcă să evadeze. La ultimul urcuș 
al etapei, cu vreo 10 km înainte de 
intrarea în Tg. Mureș, Moldoveanu 
(Voința Ploiești) îl prinde pe Calciș- 
că și scapă de urmărirea celorlalți. 
El ia un avans de 300—400 m. Cu 
5 km înainte de capătul etapei, Mol
doveanu este însă prins. Acum încep 
ultimele acțiuni ale etapei. Dumi
trescu atacă, dar nu poate scăpa. 
Moiceanu; Cosma, Zanoni vor și ei 
victoria. Pe străzile orașului mii de 
localnici privesc și aplaudă cu satis
facție sprinturile repetate — și spec
taculoase totodată — ale cicliștilor. 
La ultimul viraj dinaintea liniei de 
sosire conduce Dumitrescu. Pe linie 
dreaptă este însă ajuns și întrecut 
cu puțin de Cosma, care cîștigă e- 
tapa. învingătorul a parcurs 169 km 
în 4 ore, 29 minute, 0,9 secunde. în 
același timp au fost cronometrați în 
ordine Dumitrescu, Ardeleanu, Moi
ceanu, Ciumeti, Zanoni, Wencel, tî- 
nărul brașovean Gonțea, Ciocan etc. 
Clasamentul general, după patru e- 
tape, are în frunte pe I. Ardeleanu 
(Steaua), al doilea este G. Moiceanu 
(Dinamo) la 12 secunde, apoi C. Du
mitrescu (Olimpia) la 27 sec. Zanoni, 
Ciumeti, Bădără (toți de la Dinamo) 
la diferențe de cîteva secunde.

Astăzi este zi de odihnă la Tg. 
Mureș urmînd ca mîine cicliștii să 
pornească mai departe pe ruta Tg. 
Mureș-Tîrnăveni-Mediaș-Sibiu. 

nomică pe calea cooperării indus
triale. Chiar la începutul acestei ac
țiuni, am trecut la înfăptuirea unei 
opere mărețe cu care se vor mîndri 
și generațiile viitoare ale țărilor 
noastre. Este vorba de construirea 
sistemului hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier, care va 
consolida și va aprofunda și mai 
mult prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre, creînd totodată o 
bază mai trainică și maijargă pen
tru dezvoltarea colaborării econo
mice.

în încheiere, vorbitorul, după ce a 
mulțumit pentru sprijinul acordat 
în organizarea acestei expoziții, a 
spus '■ Mă simt deosebit de fericit să 
pot transmite întregului popor romîn 
saluturile călduroase ale popoarelor 
noastre, care se bucură foarte mult 
și dau o înaltă apreciere eforturilor 
de pînă acum și rezultatelor obținu
te de către poporul romîn, adresîn- 
du-i cele mai frumoase urări pentru 
noi și puternice succese în dezvol
tarea forțelor de producție, pe te
meliile încă de acum solide ale cons
trucției socialismului.

Luînd cuvîntul, ministrul minelor 
și energiei electrice, Bujor Almășan, 
a spus : Deschiderea primei expo
ziții iugoslave la București se în
scrie pe linia măsurilor luate de 
partidele și guvernele din cele două 
țări în vederea dezvoltării tradițio
nalelor relații prietenești și de cola
borare multilaterală între cele două 
popoare vecine. Statornicite în de
cursul veacurilor prin aspirațiile și 
lupta comună pentru libertate și in
dependență, relațiile prietenești din
tre popoarele romîn și iugoslav au 
căpătat un fundament nou și anume 
orînduirea socialistă instaurată în 
cele două țări, lupta pentru același 
țel, construirea societății socialiste 
și consolidarea păcii. în aceste con
diții popoarele romîn și iugoslav 
manifestă dorința extinderii conti
nue a relațiilor reciproce în direc
ția adîncirii raporturilor prietenești, 
a legăturilor de bună vecinătate și a 
colaborării reciproc avantajoase in
tensive.

Pe plan economic, intensificarea 
colaborării reciproce este favoriza
tă de dezvoltarea multilaterală și 
în ritm rapid a economiilor Romî
niei și Iugoslaviei, de îndeplinirea 
cu succes a prevederilor planurilor 
de dezvoltare elaborate de partidele 
și guvernele din cele două țări.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la apropiata sărbătoare a celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist, 
eveniment care este întîmpinat cu 
un bilanț bogat de realizări pe toa-, 
te planurile vieții politice, economi
ce, sociale. Apoi, ministrul minelor 
și energiei electrice a înfățișat celor 
prezenți unele aspecte ale dezvoltă
rii forțelor de producție ale Romî
niei.

Vorbitorul a relevat faptul că po
porul nostru se bucură sincer de 
succesele remarcabile obținute de 
popoarele înfrățite ale Iugoslaviei 
socialiste.

Creșterea neîntreruptă a poten

Din goana mașinii

Concurs
ifô împïslms'î

Decanul sprinterilor în cea de-a 17-a 
ediție a „Cursei Scînteii" este Constantin 
Ciocan. Desigur, acest nume vă trezește 
amintiri nu prea îndepărtate... Înzestrat 
cu viteză de reaefie apreciabilă și cu un 
lin sim| al plasamentului, Ciocan define 
cel mai bun punctaj în competijia rapidi- 
tații și, judecind după comportarea sa de 
pînă acum, nu s-ar părea că e dispus să 
cedeze altcuiva întîietatea în acest do
meniu.

In etapa de ieri cîfiva alergători și-au 
permis să ia un oarecare avans în preajma 
Odorheiului ; ciclistul cu tricou roșu a ri
postat însă prompt, i-a întrecut confortabil 
pe linia de sprint, iar apoi... Apoi, în vir
tutea inerjiei fugarii au continuat să pe
daleze în aceeași cadenjă pe cînd pluto
nul, toropit de căldură, părea să acorde 
mai multă atenfie frumuseților naturii de
ci! micului grup al celor 5. Așa se face 
că pe serpentinele de la Seike, Ciocan a 
început să nădăjduiască. Cine știe, poate 
să li fost de vină și aerul tare al culmilor, 
limpezimea văzduhului, încurajările de pe 
margine, sau, poate faptul că la un mo
ment dat din radio-ul uneia dintre mași
nile caravanei a răsunat glasul bine cu
noscut al Margaretei Pîslaru : „Și-n apa 
mării / De pe-ntregul litoral..." — care 
i-a putut reaminti lui Ciocan că el și-a 
înscris numele pe lista câștigătorilor 
„Cursei Scînteii", în édifia de acum un 
an, desfășurată în mare parte tocmai pe 
țărmul Mării Negre 7

...Fapt este că tînărul alergător dinamo- 
vist a început să aefioneze tot mai hotă
rî!, împreună cu ceilalți îndrăzneli, izbu
tind să stîrnească o veritabilă alarmă 
printre fruntașii întrecerii. Ce-i drept, lu
crurile s-au sfîrșit așa cum ați aflat din 
cronica alăturată, însă o bună parte din 
meritul „frumoasei aventuri", care a însu
flețit aproape 70 de kilometri cea de-a 
4-a etapă, revine lui Constantin Ciocan. 

Dan DEȘLIU

țialului economic al țărilor noastre 
și dorința manifestată de ambele 
părți pentru adîncirea colaborării 
economice reciproce au permis dez
voltarea relațiilor în acest domeniu. 
Schimburile comerciale romino-iu- 
goslave, înlesnite de încheierea A- 
cordului comercial pe termen lung 
(1961—1965), au fost în 1963 cu cir
ca 2 ori și jumătate mai mari față de 
1959, iar concomitent s-a adîncit șl 
s-a dezvoltat colaborarea tehnico- 
științifică între R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia.

încheierea Acordului privind con
struirea sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, a 
cărui importanță depășește cadrul 
strict al intereselor celor două părți, 
influențînd favorabil îmbunătățirea 
navigației pe Dunăre în care sînt 
adînc interesate toate țările rivera
ne, reprezintă un exemplu al rela
țiilor de colaborare internațională 
desfășurată pe principiul respectării 
independenței și suveranității părți
lor și al avantajelor reciproce, ridi- 
cînd pe o treaptă nouă, superioară, 
raporturile de colaborare multilate
rală între R. P. Romînă și R. S. F, 
Iugoslavia.

Expoziții de genul acesteia, la a 
cărei inaugurare avem plăcerea să 
participăm astăzi, sînt binevenite 
întrucît, alături de participarea tre
cută și de viitor a întreprinderilor 
romînești de comerț exterior la târ
gurile internaționale organizate în 
R.S.F. Iugoslavia (Belgrad, Zagreb, 
Novi-Sad, Ljubljana), creează posi
bilitatea unei cunoașteri din ce în 
ce mai bune a posibilităților reci
proce de producție și export.

în încheiere, vorbitorul a felicitat 
călduros pe organizatorii expoziției 
pentru prezentarea sugestivă pe care 
au reușit să o realizeze.

La invitația organizatorilor expo
ziției, secretarul federal pentru in
dustrie al R.S.F. Iugoslavia a tăiat 
panglica inaugurală.

Asistența a vizitat apoi expoziția, 
unde pe 1 800 m p, dintre care o 
treime în aer liber, 18 întreprinderi 
de comerț exterior prezintă produse 
din diferite ramuri industriale. Prin
tre exponate se numără mașini pen
tru prelucrarea metalelor și lemnu
lui, mașini agricole, automobile și 
alte autovehicole, utilaj electric, a- 
parate de radio, televizoare, instru
mente medicale, produse textile, ar
ticole de marochinărie și diverse alt® 
bunuri de larg consum.

Membrii guvernului și alte per
soane oficiale romîne au vizitat cu 
interes expoziția — primind ample 
explicații — și s-au întreținut înde
lung cu oaspeții iugoslavi.

Participanții la inaugurarea expo
ziției au fost invitați apoi la un coc
teil oferit de ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, Arso Mila
tovici, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★

Expoziția, organizată în Sala spor
turilor Floreasca, rămîne deschisă 
pînă la 5 august.

(Agerpres)’

DE PESTE HOTARE
La Krivoi-Rog

Un nou combinat 
de înnobilare 
a minereurilor

KRIVOI-ROG 15 (Agerpres). — 
După cum relatează TASS, la 
Krivoi-Rog a fost pusă în funcțiune 
prima parte a combinatului de înno
bilare a minereurilor — o verigă im
portanță în dezvoltarea bazei de ma
terii prime a siderurgiei ucrainèfie 
și în sporirea continuă a producției 
de metal a republicii.

La construirea combinatului a fost 
folosită metoda rapidă în bandă ru
lantă, cu aplicarea largă, pentru 
prima oară în practica construcțiilor 
unor astfel de întreprinderi, a ele
mentelor din beton armat prefabri
cat. Din acestea au fost executat® 
toate construcțiile portante și fun
dațiile pe care a fost montat utilajul 
principal.

Noul combinat de înnobilare a mi
nereurilor este al patrulea construit 
în bazinul Krivoi-Rog după anul 
1959. In perioada reglării și pune
rii în funcțiune el a și dat 1 000 000 
tone de concentrate de calitate su
perioară.

Declarația ministrului 
industriei al Cubei

HAVANA 15 (Agerpres). - în 
orașul Nuevitas (provincia Cama- 
guey) a intrat în funcțiune o fa
brică de cabluri care este una din
tre cele mai mari din țările Ameri
că latine. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul ministrul industriei al Cubei, 
Ernesto Guevara. El a declarat că 
această fabrică, al cărei echipament 
a fost livrat de Japonia, demonstrea
ză faptul că Cuba „poate trăi în 
pace cu toate țările lumii, care o 
respectă și care sînt gata să facă 
schimburi comerciale reciproc avan
tajoase". Ministrul cuban s-a referit 
în continuare la perspectivele dez
voltării economiei raionului Nuevi
tas, arătând că în scurt timp aici vor 
fi construite o termocentrală, pre
cum și un combinat de produse chi
mice. El a subliniat că aceste fabrici 
se încadrează în programul de in
dustrializare a țării care se desfă
șoară într-un ritm rapid.
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S. Unele concluzii 
ale recentei Conferințe 
pentru comerț și dezvoltare

■ 0 Africane
consacrată RomînieiEmisiune

la Radiodifuziunea austriacă

MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 
cum anunță TASS, a luat sfîrșit cea 
de-a patra sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

în ședința comună din 15 iulie a 
celor două camere a fost adoptată 
legea cu privire la majorarea sala
riilor lucrătorilor din învățămînt, 
ocrotirea sănătății, gospodăria comu
nală, comerț și din alte ramuri eco
nomice de deservire a populației, și 
legea cu privire la acordarea de 
pensii și ajutoare membrilor colho
zurilor. Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a hotărît, de asemenea, constituirea 
unei comisii pentru elaborarea pro
punerilor cu privire la sistemul și 
proporțiile vărsămintelor colhozuri
lor la fondul unional de pensii.
_ Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a 

recomandat, în numele Comitetului 
Rentrai al P.C.U.S., candidatura lui 
'A. I. Mikoian pentru funcția de pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

„Cred că nu este nevoie să-l ca
racterizez pe tovarășul Mikoian, a 
spus vorbitorul. Știți cu toții cît 
de rodnică este activitatea politică 
Și de stat pe care a desfășurat-o și 
o desfășoară Anastas Ivanovici în 
cadrul partidului nostru și în Statul

*

Raportul lui R. Preblsch adresat 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant

— Marți au 
două sub- 

1 Conferinței 
ai țărilor 

Unității A-
credincios, luptător activ 
cauza comunismului. Acti- 
sa este cunoscută poporului 
de mai multe decenii. Acti-

sovietic. El s-a dovedit a fi un le
ninist 
pentru 
vitatea 
nostru
vitatea sa este cunoscută nu numai 
în țara noastră ci și dincolo de ho
tarele ei“.

Amintind că în iunie 1963, în ca
drul Plenarei C.C. al P.C.U.S. L. I. 
Brejnev a fost ales secretar al C.C. 
al partidului, N. S. Hrușciov a spus: 
„Comitetul Central consideră că este 
util ca tovarășul Brejnev să-și con
centreze activitatea în cadrul Comi
tetului Central al Partidului ca se
cretar al C.C. al P.C.U.S. în legă
tură cu aceasta, Comitetul Central 
prezintă propunerea ca tovarășul 
Brejnev să fie eliberat din funcția 
de președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.“.

Sovietul Suprem l-a ales în unani
mitate pe A. I. Mikoian în 
de președinte al Prezidiului 
tului Suprem al U.R.S.S.

Deputății au ratificat apoi 
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 
adoptate după sesiunea anterioară.

în încheierea lucrărilor Sovietului 
Suprem a luat cuvîntul N. S. Hruș
ciov.

funcția 
Sovie-

decre-

★

NEW YORK 15 (Agerpres).— Raul 
Prebisch, secretar general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, care a avut loc la Ge
neva, a adresat marți un raport 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în care subliniază că des
fășurarea lucrărilor conferinței per
mite să se tragă mai multe conclu
zii. în primul rînd, arată raportul, 
s-a recunoscut, explicit sau implicit, 
necesitatea unor mari schimbări în 
politica de colaborare economică in
ternațională ca și în ce privește di
recția spre care trebuie să se orien
teze aceste schimbări. Pe de altă 
parte, conferința a cerut crearea 
unui organism internațional care să 
facă parte integrantă din O.N.U. și 
care să aibă calitatea de a aplica a- 
ceastă politică la aspectele comer
ciale ale dezvoltării cu scopul de a 
ajuta la grăbirea dezvoltării econo
mice a tuturor țărilor și îndeosebi a 
țărilor în curs de dezvoltare. Tot
odată, se arată în raport, în cadrul 
conferinței s-a putut vedea cum 
s-au născut și s-au organizat în mod 
spontan forme de acțiune comună 
între țările în curs de dezvoltare, 
destinate să permită acestor țări să 
aibă un cuvînt mai greu de spus în 
cursul elaborării și aplicării acestei 
politici.

CAIRO 15 (Agerpres). ■ 
continuat lucrările celor 
comitete create în cadrul 
miniștrilor de externe 
membre ale Organizației 
fricane. Subcomitetul pentru proble
mele procedurale discută, printre al
tele, problema criteriului de admi
tere la conferință a diferitelor orga
nizații africane, în calitate de obser
vatori, problema desemnării secreta
rului general provizoriu, crearea 
unui comitet de legătură între Or
ganizația Unității Africane și Comi
tetul permanent al Conferinței țări
lor neangajate, care va avea loc la 
Cairo în luna august. Subcomitetul 
pentru problemele politice dezbate o 
serie de probleme legate de denu- 
clearizarea Africii, lichidarea rămă
șițelor colonialismului, întărirea uni
tății și solidarității țărilor africane, 
problema apartheidului și altele.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al delegației Soma
liei la conferința miniștrilor aface
rilor externe ai țărilor africane a 
anunțat că delegația sa nu va mai 
putea continua tratativele bilaterale 
cu delegațiile Kenyei și Etiopiei în 
legătură cu conflictele de frontieră 
dintre ele. După cum se știe, dele
gațiile amintite trebuiau să prezinte 
conferinței șefilor de state și de gu
verne de la Cairo un raport în le
gătură cu această dispută. Purtăto
rul de cuvînt a declarat că întreru
perea se dațorește crizei de guvern 
care a izbucnit recent în Somalia.

Tot din această cauză, Somalia va 
fi reprezentată la conferința de la 
Cairo numai de ministrul de exter
ne Ahmed Yousef.

★
TANANARIVE 15 (Agerpres). — 

într-o cuvîntare radiodifuzată, pre
ședintele Republicii Malgașe, Phili
bert Tsiranana, s-a pronunțat împo
triva creării unui guvern panafrican 
și a unui comandament suprem, 
idee care s-a ridicat în cursul con
ferinței de la Cairo a miniștrilor de 
externe ai țărilor africane. El a spus 
că țara sa nu va accepta un „supra- 
guvern“, care nu va putea contribui 
la o adevărată unitate africană.

★
LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).— 

La Leopoldville s-a dat publicității 
un comunicat oficial în care se 
arată că președintele Joseph Kasa- 
vubu și primul ministru, Moise 
Chombe, au renunțat la intenția de 
a pleca la Cairo pentru a participa 
la conferința șefilor de state și de 
guverne ai țărilor africane, ce se va 
deschide vineri.

Știrea sosirii lui Chombe stîrnise 
vii proteste în rîndurile celorlalte 
delegații.

VIENA 15 Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite : Radio
difuziunea austriacă a oferit ascul
tătorilor săi marți seara, timp de o 
oră, o emisiune consacrată R. P. 
Romîne. în cadrul emisiunii, țara 
noastră a fost prezentată din punct 
de vedere geografic, cultural, eco
nomic. Cu acest prilej, ministrul de 
externe, Bruno Kreisky, a vorbit 
despre frumusețile turistice ale Ro- 
mîniei.

Scriitorul Franz Theodor Csokor, 
președintele Penclubului austriac, a 
acordat un interviu radiodifuziunii 
în cadrul căruia a vorbit despre vi
zita sa recentă în R. P. Romînă.

în completarea programului 
grupul folcloric romîn, dirijat de 
Nicu Stănescu, a interpretat un pro
gram de muzică populară romî- 
nească. Artiștii romîni au fost a- 
plaudați cu căldură de publicul vie- 
nez.

ALGERIA : Raportul președintelui Ben Bella
la ședința Consiliului de Miniștri

ALGER 15 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a avut loc la Alger o 
ședință a Consiliului de Miniștri con
dusă de președintele Ben Bella. în 
comunicatul dat publicității se arată 
că președintele republicii a prezen
tat un raport cu privire la situația

internă și externă și a făcut bilanțul 
acțiunilor îndreptate împotriva con
trarevoluției, ca urmare a recentelor 
hotărîri ale Comitetului Central al 
F.L.N. Președintele Ben Bella a de
clarat că cea mai mare parte a for-* 
țelor subversive a fost dezarmată.

Conferința primilor miniștri 
din țările Commonwealthului

M. NESTEROV DESPRE RELAȚIILE 
ECONOMICE SOVIETO - ENGLEZE

A. I. Mikoian, care a fost ales la 
15 iulie președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., s-a năs
cut la 25 noiembrie 1895. înainte de 
noua sa numire. A. I. Mikoian a 
fost unul din cei trei prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., funcție pe care o deține 
din 1955. în anul 1926 el a ocupat 
funcția de comisar al poporului (mi
nistru) al comerțului exterior și in
terior și timp de aproape 30 de ani 
a exercitat funcții ministeriale. în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial a fost membru al Comite
tului apărării. Timp de mulți ani, 
el a deținut funcția de vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

A. I. Mikoian, care a intrat în rîn
durile partidului cu aproape o ju
mătate de secol în urmă, este un

activist de seamă al P.C.U.S. Ime
diat după revoluția din februarie 
1917, A. I. Mikoian, care este de na
ționalitate armean, a fost unul din 
conducătorii organizației din Trans- 
caucazia a bolșevicilor. Cînd Baku 
a fost ocupat de intervenționiștii 
străini, el a condus organizația din 
ilegalitate a bolșevicilor din acest 
oraș. Mai tîrziu a participat la lup
tele pentru instaurarea și consolida
rea puterii sovietice în Azerbaidjan. 
In anul 1926 el a fost ales membru 
supleant al Biroului Politic, iar din 
anul 1935 este membru al Biroului 
Politic, iar apoi al Prezidiului Co
mitetului Central al P.C.U.S.

A. I. Mikoian a desfășurat o bo
gată activitate pe tărîm internațio
nal, întreprinzînd numeroase călă
torii în diferite țări.

(Agerpres)

Nota de protest a guvernului Republicii Cipru
NICOSIA 15 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Cipru a adresat o 
notă de protest guvernului Turciei 
în legătură cu știrile privind debar
carea de personal militar turc în Ci
pru, în special în apropierea satului 
Mansoura. Nota de protest a fost în- 
mînată Ambasadei Turciei la Nico
sia. în notă se arată, a declarat un 
purtător de cuvînt al guvernului ci
priot, că dacă guvernul Turciei nu-și

va retrage imediat militarii debarcați 
în secret în Cipru, guvernul Ciprului 
își asumă drepturile „de a lua toate 
măsurile pe care le consideră nece
sare". Purtătorul de cuvînt a adău
gat că dezmințirea guvernului turc 
în legătură cu debarcarea de mili
tari în Cipru „nu poate schimba de
clarația O.N.U. cu privire la înre
gistrarea sosirii personalului militar 
turc pe insulă“.

Soldați malayezienl, înarmați cu puști și puști mitraliere, înainte de a li 
transportați cu elicopterele în Borneo do nord la frontiera cu Indonezia
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LONDRA 15 (Agerpres). — Agen
ția France Presse informează că 
Conferința primilor miniștri din ță
rile Commonwealthului, ale cărei 
lucrări trebuiau să ia sfîrșit în 
după-amiază zilei de 15 iulie, au 
continuat pînă seara tîrziu, ca ur
mare a examinării voluminosului 
comunicat final care va fi dat pu
blicității la sfîrșitul dezbaterilor. 
Potrivit agenției, din această cauză, 
comunicatul final nu va fi cunoscut 
decît în cursul nopții.

întîrzierea care a intervenit în 
lucrările Conferinței nu fusese pre
văzută, fapt care a făcut ca mulți 
participant care urmau să plece la

Cairo pentru a participa la confe
rința șefilor de guverne și de state 
africane să-și amîne plecarea.

Din surse apropiate Conferinței se 
precizează că problema majoră asu
pra căreia se creează divergențele 
— aceea a Rhodesiei de sud — a 
fost inclusă în comunicatul final al 
cărui text se va pronunța pentru 
venirea la putere în această țară 
a unui guvern reprezentînd majori
tatea populației africane. Comunica
tul va lansa, de asemenea, un apel 
guvernului de la Salisbury pentru 
eliberarea deținuților politici afri
cani aflați în închisorile din Rhode
sia de sud.

PROBLEME INFLAȚIONISTE NEGOCIERI S. U. A. - LIBIA

Șl ÎNCERCĂRI DE REMEDIU
ASUPRA 
MILITARE

STATUTULUI BAZEI 
DIN WHEELUS

La Berna și la Bruxelles au fost 
anunțate, recent, o serie de măsuri 
întreprinse de Banca Națională a 
Elveției și respectiv a Belgiei. Prin
tre acestea, cea mai importantă este 
sporirea cu 0,50 la sută a taxei de 
scont (adică dobînda pe care o plă
tește banca națională creditorilor 
săi) a celor două bănci centrale 
vest-europene.

In ce privește Banca Națională a 
Elveției, ea se vede nevoită să-și 
mărească din nou scontul la numai 
patru ani, după ce îl scăzuse ; Ban
ca Belgiei procedează astfel pentru 
a treia oară în cursul unui singur an.

Ce a determinat — potrivit co
mentariilor din presa occidentală — 
aceste hotărîri simptomatice ?

Cercurile financiare consideră ri
dicarea taxei de scont, ca noi efor
turi de a bara tendințele inflațio
niste din economia celor două țări. 
„Această măsură — remarcă ziarul 
francez «Combat», referindu-se la 
sporirea taxei de scont în Elveția — 
a fost grăbită de recentele îngrădiri 
hotărîte de guvern în ceea ce pri
vește intrările în masă ale capitaluri
lor străine, care sfîrșeau prin a mas
ca deficitul considerabil al balanței 
de plăți".

Guvernul elvețian adoptase în pri
măvara trecută unèle măsuri restric
tive în materie de credite, de con
strucții etc. Pînă acum, însă, efec
tele lor au fost mai mult «psiholo
gice». La 5 iunie a.c. au intrat în 
vigoare noi dispoziții de reglemen
tare a creditului, despre care pome
nea ziarul mai sus citat.

Ca urmare a acestor măsuri, s-a 
putut constata o oarecare încetinire 
a afluxului de capitaluri străine. 
Dar, paralel cu această conjunctură, 
cererea de credite s-a intensificat 
simțitor, ceea ce a sporit dobînda lor. 
în prezent, dobînda la capitalul de 
împrumut pe termen scurt este cu 
0,50 la sută — 1,50 la sută mai mare 
decît taxa de scont a Băncii Națio
nale. Potrivit aprecierilor ziarului 
«La Tribune de Genève», această 
diferență între dobînda la împru
muturi și taxa de scont implică pe
ricolul de a .vedea băncile și econo
mia recurgînd la credite de la In
stitutul de emisiune, într-o măsură 
mult mai mare decît pînă acum, 
iar aceasta nu ar face, decît să ac
centueze procesul de inflație. Toc-

mai în scopul combăterii unui ase
menea fenomen, conchide ziarul ci
tat, Banca Națională a Elveției și-a 
ridicat de la 2 la sută la 2,50 la sută 
taxa de scont.

Dar, așa cum remarcă și unii eco
nomiști occidentali, sporirea taxei 
de scont, cît și alte măsuri adoptate 
nu pot înlătura tendințele inflațio
niste care se manifestă de mai multă 
vreme în economia Elveției, ci, în 
cazul cel mai bun, frînează temporar 
evoluția lor. Și aceasta din cauză că 
măsurile întreprinse nu sînt îndrep
tate împotriva principalelor cauze 
ale fenomenului.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe care a reunit, de curînd, 
la Berna, pe membrii Consiliului fe
deral și pe reprezentanții cantoane
lor, d-1 Von Moos, președintele Con
federației elvetice, a ținut să sub
linieze că „lupta contra inflației 
pune la încercare regimul federalist 
al țării". Cu același prilej s-a arătat 
că deși puterile publice (Confedera
ția, cantoanele și comunele) au de
pus eforturi în vederea stabilizării, 
costul vieții a continuat să crească. 
Din aprilie 1963 și pînă în aprilie 
1964 sporul acestuia a fost de 3,7 la 
sută. Pe de altă parte, deficitul ba
lanței comerciale tinde să crească și 
el poate ajunge pînă la sfîrșitul 
anului de 4,5 miliarde de franci el
vețieni.

O altă urmare a tendințelor infla
ționiste din economie este ilustrată 
și de un grafic publicat de ziarul 
„Les Echos“.

La începutul lunii iunie, arată 
printre altele acest grafic, indicele 
general al valorilor elvețiene era cu 
47 la sută mai mic față de nivelul 
său din martie 1962. Toate acestea 
au permis ziarului „Les Echos“ să 
tragă concluzia că „este iluzorie spe
ranța de a obține rezultate pozitive 
în domeniul luptei contra inflației, 
dacă puterile publice nu consimt să 
limiteze cheltuielile lor“ în cadrul 
cărora o pondere însemnată o au 
cele neproductive. Se apreciază, de 
asemenea, că o altă direcție în care 
trebuie să se acționeze este comerțul 
exterior. în vederea echilibrării ba
lanței sale și, implicit, a balanței de 
plăți, prin dezvoltarea schimburilor 
externe.

în Belgia, scrie ziarul «Combat», 
ridicarea taxei de scont de la 4,25

la sută „este menită să îm- 
«supraîncălzirea» economiei 
țări“. Ziarul «La libre Bel- 
se referă la „climatul infla- 
care după ce a fost negat

la 4,75 
piedice 
acestei 
gique» 
ționist, 
cu îndîrjire, astăzi este recunoscut 
de cei mai mulți observatori“. în- 
tr-adevăr, potrivit unor statistici 
publicate în presa vest-europeană, 
în luna iunie a.c. indicele prețurilor 
la consum a atins în 
de 119,99 (1953 - 100), 
cît era anul trecut 
mai importantă decît
Zută de guvern. De asemenea, pre
țul de cost al producției, pe care 
industriașii belgieni îl consideră și 
așa mai ridicat decît cel 
renților lor vest-europeni, 
să sporească.

Prin mărirea taxei de 
urmărește aci atragerea 
capitaluri plecate 
men scurt, iar 
coeficientului de 1 
zervelor monetare 
este cea de-a doua măsură între
prinsă de Banca Națională) se tinde 
spre mobilizarea în mîna statului a 
unui fond estimat la 1 250 milioane 
de franci. Presa economică aprecia
ză că ambele acțiuni pot aduce unele 
îmbunătățiri în situația financiară 
a țării, dar nu în măsura cerută de 
amploarea factorilor care generează 
tendințele inflaționiste.

Și pentru Belgia, unii economiști 
occidentali găsesc că principala cau
ză a inflației constă în creșterea de 
la an la an a cheltuielilor statului. 
Sporul lor anual este, potrivit zia
rului «Les Echos», de aproximativ 
2,5 miliarde franci. Ei văd deci so
luția tot în reducerea cheltuielilor 
statului.

Punînd 
măsurilor 
cele două 
să subliniază că la puțin timp după 
anunțarea lor au și fost înregistra
te plîngeri din partea capitalului 
privat, care se consideră dezavanta
jat de ele. în opinia publică din a- 
ceste țări sè pune întrebarea în ce 
măsură aceste plîngeri vor influența 
aplicarea în viitor a măsurilor fi
nanciare mai profunde în scopul 
barării procesului inflaționist.

Belgia nivelul 
față de 114,27 
— o creștere 
fusese prevă-

al concu- 
tinde încă

scont se 
propriilor 

din țară pe ter- 
prin aplicarea 

la sută asupra re
ale băncilor (care

la îndoială eficacitatea 
financiare întreprinse în 
țări, comentatorii de pre-

Gheorghe CERCELESCU

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Statele Unite și Libia au început ne
gocieri asupra statutului bazei mili
tare aeriene americane din Wheelus 
(Libia). După cum a subliniat un 
purtător de cuvînt al Departamen
tului de Stat, două reuniuni de lucru 
au și avut loc în localitatea Baida din 
Libia. Aceste negocieri sînt inițiate 
de guvernul libian, care dorește ca 
data expirării acordului (1971) pri
vind baza militară americană de la 
Wheelus să fie modificată.

MOSCOVA. La 14 iulie, N. S. 
Hrușciov a primit delegația Partidu
lui Socialist din Japonia, în frunte cu 
Tomomi Narita, secretar general al 
partidului, cu care a avut un schimb 
de păreri în probleme interesînd cele 
două partide.

BONN. La 15 iulie, Paul Henri 
Spaak, ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, 
unde a 
Erhard 
externe 
a avut, 
fostul cancelar Konrad Adenauer. în 
cercurile ziaristice din Bonn se pre
supune că în cadrul convorbirilor cu 
Spaak, oficialitățile vest-gerrùane 
urmărit să obțină sprijinul Belgiei 
problema creării uniunii politice 
Europei occidentale.

și-a încheiat vizita la Bonn 
avut convorbiri cu cancelarul 

și cu ministrul afacerilor 
vest-german, Schröder. Spaak 
de asemenea, întrevederi cu

au 
în 
a

ATENA. Procurorul Curții de Ca
sație din Atena, J. Kollias, a fost 
suspendat șase lunj din funcția sa 
de către ministrul justiției, Polihro- 
nis Polihronidis. înaltul magistrat a 
fost învinuit că a intervenit pentru a 
influența negativ cursul anchetei ju
diciare întreprinse în urma asasinării 
deputatului G. Lambrakis la Salonic 
în 1963.

SAN francisco Convenția națională 
a partidului republican
Critici la adresa programului electoral adoptat

SAN FRANCISCO 15 (Agerpres).
— Convenția națională a partidului 
republican, care își desfășoară lu
crările la San Francisco, a adoptat 
în ședința desfășurată marți seara 
programul electoral în forma redac
tată de Comisia de elaborare a plat
formei partidului. Patru amenda
mente prezentate de sprijinitorii gu
vernatorului William Scranton, can
didat din partea aripii liberale și 
moderate a partidului, au fost res
pinse cu o mare majoritate de vo
turi. Aceste amendamente urmăreau 
o condamnare a grupărilor extre
miste, recunoașterea răspunderii gu
vernului federal față de aplicarea le
gii cu privire la drepturile civile, 
recunoașterea împuternicirii pre
ședintelui privitoare la folosirea ar
mamentului nuclear etc.

în ultima ședință au luat cuvîn
tul diferite personalități marcante 
ale partidului republican. Fostul 
ambasador al S.U.A. la Saigon, 
Henri Cabot Lodge, a declarat că 
politica externă, așa cum este de
finită de actualul program al parti
dului, va contribui la „creșterea în
cordării internaționale în loc să o

reducă“. El a criticat toate aspectele 
de politică externă ale programului, 
care, după cum se știe, îmbrățișează 
punctele de vedere ale senatorului 
Goldwater. Cuvîntarea fostului pre
ședinte al S.U.A., Eisenhower, a fost 
axată în principal pe sublinierea 
necesității menținerii unității parti
dului. Guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, a atacat 
grupările extremiste, deoarece, după 
cum a spus el, acestea „creează.o at
mosferă de teamă, ură și teroare". 
Criticînd poziția exprimată în pro
gram în problema drepturilor civile, 
Roy Wilkins, președintele Asociației 
pentru propășirea populației de cu
loare, a declarat că „acest program 
marchează o dare înapoi netă pen
tru minorități în raport cu progra
mul republican din 1960. După cît 
se pare, a continuat el, programul a 
fost elaborat în mod special pentru 
a se opune intereselor negrilor".

în fața clădirii din San Francisco, 
unde se desfășoară lucrările con
venției, au avut loc noi demonstrații 
împotriva candidaturii 
Goldwater,

senatorului

SCURTE ȘTIRI
zată în semn de protest împotriva pla
nurilor de creare a forțelor nucleare 
multilaterale N.A.T.O.

TEL AVIV. Ziarul „Kol Haam" 
relatează că 160 de familii sărace au 
organizat o adunare în orașul Natanya 
(Izrael) cerînd autorităților munici
pale să-și îndeplinească nenumăratele 
promisiuni de a i transfera din cartie
rele de cocioabe, unde trăiesc de 13 
ani. Drept răspiins autoritățile muni
cipale au mobilizat polițiști, care au 
folosit gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc pentru a-i împrăștia pe 
participanții la adunare. Au fost a- 
restate 12 persoane.

CAPE KENNEDY. Defecțiuni teh
nice de ultim moment au determinat 
miercuri amînarea lansării a trei sate
liți de la baza de la Cape Kennedy 
(Florida), pentru vineri, 17 iulie. Po
trivit agenției Associated Press, cei 
trei sateliți urmau să fie lansați cu a- 
jutorul unei rachete de tipul „Atlas- 
Agena" și să fie plasați pe trei orbite 
diferite în scopul detectării eventuale
lor explozii nucleare în spațiul cos
mic.

PRAGA. La invitația Comitetului 
Central al Frontului Național, la 15 
iulie a sosit la Praga o delegație a 
Partidului Socialist din Japonia, con
dusă de T. Narița, secretar general al 
partidului.

NEW YORK. Organizația „Femei 
luptați pentru pace" din S.U.A. a a- 
nunțat la 15 iulie organizarea unei de
monstrații pe cheiul la care a ancorat 
marți distrugătorul „Biddle" în portul ATENA. Agenția France Presse in-
New York. Demonstrația este organi- formează că la Atena s-au produs

poliție șimiercuri incidente între 
muncitorii portuari care au declanșat 
o grevă de 48 de ore în întreaga Gre
cie în sprijinul revendicărilor lor cu 
caracter economic. Incidentul a avut 
loc în momentul cînd aproximativ 
25 000 de greviști, care au participat

MOSCOVA 15 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat coresponden
tului săptămînalului „Novoe Vre
mea“ Mihail Nesterov, președintele 
Prezidiului Camerei Unionale de 
Comerț, care a condus delegația Ca
merei de Comerț în recenta sa vizită 
în Anglia, a declarat că în timpul 
șederii delegației la Londra a fost 
semnat un protocol cu privire ’a 
schimbul de mărfuri de larg consum 
pe următoarele 18 luni. Suma livră
rilor efectuate de fiecare parte 66 
va ridica la aproximativ 5 milioane 
lire sterline.

Nesterov a spus în continuare că 
în prezent la Londra se află o dele
gație comercială sovietică care duce 
tratative cu privire la plasarea unor 
comenzi pe baza acordului cu privire 
la credite, semnat la începutul aces
tui an. Acest acord prevede ca Uniu
nii Sovietice 6ă 1 se acorde credite 
pe 10—15 ani.

.In U.R.S.S. a fost lansat

„Cosmos-35“
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 15 iulie în U.R.S.S. a 
fost lansat un nou satelit artificial al 
Pămîntulul „Cosmos-35“. La bordul 
satelitului a fost instalat aparataj 
științific în vederea continuării cer
cetărilor spațiului cosmic.

Satelitul a fost plasat pe o orbită 
cu următorii parametri : perioada 
inițială de revoluție — 89,2 minute, 
distanță maximă de suprafața Pă- 
mîntului — 268 lan la apogeu, iar 
distanța minimă — 217 km la peri- 
geu. Unghiul de înclinație al orbitei 
față de planul ecuatorial este de 51 
grade și 18’.

în afară de aparatajul științific, la 
bordul satelitului există un emițător 
radio care funcționează pe frecvența 
19.996 Mhz. un sistem radio pentru 
măsurători precise asupra elemenți- 
lor orbitei, un sistem radio teleme
trie pentru transmiterea pe Pămînt 
a datelor privind funcționarea in
strumentelor și aparatajului știin
țific.

Aparatajul instalat la bordul sate
litului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile sosite.

la un miting, s-au îndreptat spre Pre 
ședinția Consiliului de Miniștri, pen
tru a depune o moțiune în legătură 
cu revendicările lor. Poliția a interve
nit împrăștiind pe manifestanți. S-a 
permis totuși unei delegații restrînse 
să înmîneze moțiunea primului minis
tru al Greciei.
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Ieri dimineața la Bulawayo (Rhodesia de sud), poliția a deschis 
focul asupra unui grup de africani care manifestau pe stradă. Un afri
can a fost omorît, iar 14 au fost arestați. Teroarea polițienească dez
lănțuită de autoritățile rasiste împotriva populației africane ia amploa
re. Iată în fotografia de mai sus femei africane nevoite să lucreze pă- 

mîntul pe ascuns, noaptea, la lumina lunii
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