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PE TEMELE ZILEI

F i n i s ța I u I 
locuințelor

DSo
força

Schelele și macaralele au dispărut 
peste noapte ; un nou bloc de locu
ințe, elegant și sobru, cu o arhitec
tonică plăcută, întregește peisajul. 
Asemenea imagini sînt tot mai des 
întîlnite în toate orașele țării.

Ne aflăm într-o perioadă cînd se 
dau în folosință un mare număr de 
blocuri de locuințe. Constructorii 
prezintă în fața beneficiarilor și, 
prin aceștia, în fața locatarilor — 
oameni ai muncii — roadele activi
tății lor. Și nu-i satisfacție mai ma
re pentru constructori decît să știe 
că apartamentele executate de ei în
trunesc aprecierile pozitive ale celor 
ce le recepționează sau le primesc 
în folosință.

Pe majoritatea șantierelor pro
blema calității, și îndeosebi a fini
sajelor, a devenit o preocupare cen
trală. Este și firesc. Calitatea finisa
jelor are un mare rol în asigurarea 
confortului în noile apartamente. 
Constructorii din Bacău, bunăoară, 
au adoptat o serie de soluții noi 
pentru interioare și fațade, folosesc 
metode eficiente pentru asigurarea 
unor finisaje de calitate. Aici ac
centul este pus pe folosirea unor 
materiale noi, îndeosebi din mase 
plastice, precum și pe execuția co
rectă a fiecărei lucrări, încît, la da
rea în folosință a blocurilor, totul 
să se prezinte în cele mai bune 
condiții. Pe șantierele trustului a 
devenit o obișnuință ca la începutul 
anului să se execute experimental 
un bloc sau cîteva apartamente pen
tru precizarea celor mai bune solu
ții și materiale de construcție și fi
nisaje. în urmărirea calității finisa
jelor sînt folosite diferite metode : 
raiduri pe șantiere, schimburi de 
experiență, discuții în cadrul brigă
zilor etc. O bună experiență există 
în ce privește finisajul noilor locu
ințe și pe șantierele din Brașov, 
Baia Mare, Cluj, Arad și altele. A- 
partamentele predate anul acesta în 
cartierul „Steagul Roșu"-Brașov de 
către constructorii șantierului nr. 
501 ath primit la recepție calificati
vul „foarte bine“. Este un rezultat 
al controlului temeinic, pe faze, a- 
supra calității lucrărilor, al grijii 
constructorilor de a da în folosință 
blocuri cu finisaje cît mai îngrijit 
executate.

Aspectul exterior al unui bloc, 
modul cum este montată tîmplăria 
și feroneria, calitatea tencuielilor și 
zugrăvelilor, buna funcționare a in
stalațiilor — sînt probleme de mare 
importanță de care depinde însuși 
confortul locuințelor. Referindu-se la 
aceste lucrări, maistrul Ilie Relea 
din cadrul grupului de șantiere Ba
cău spunea : „Finisajul constituie 
examenul nostru cel mai greu“. A- 
cest lucru nu este însă înțeles peste 
tot așa cum se cuvine. Mai sînt șan
tiere care, în dorința de a urgenta 
ritmul de execuție, neglijează cali
tatea finisajelor. La unele blocuri 
din cartierul Ploiești-sud ușile și 
ferestrele sînt vopsite într-un maron 
închis, care întunecă interioarele, 
pereții sînt tencuiți necorespunzător. 
Lucru de mîntuială se observă și la 
o serie de instalații din apartamen
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te, acestea defectîndu-se după o 
scurtă perioadă de funcționare.

Pe alte șantiere se consideră cu 
totul greșit că blocul poate fi pre
dat fără să se execute fațadele și 
lucrările exterioare. Așa stau lucru
rile în cartierul Jiului-Scînteia ; în 
blocul B 9 s-au mutat locatarii, dar 
balcoanele și fațadele nu sînt termi
nate. Oare aceste lucrări nu țin de 
finisajul blocului respectiv ? în Ca
pitală există experiență bună în 
predarea completă și simultană a 
tuturor lucrărilor care cad în sarci
na constructorilor. Numai că această 
experiență nu este preluată și ex
tinsă pe toate șantierele.

în realizarea unor finisaje supe
rioare specialiștii în construcții re
comandă în primul rînd introduce
rea tot mai largă a soluțiilor și ma
terialelor noi care asigură rapiditate 
în execuție și o calitate mai bună. 
Masele plastice, plăcile fibrolemnoa- 
se, placajele ceramice, parchetul la- 
melar, marmorocul, plintele de sti
clă colorată, piatra și multe altele 
stau la îndemîna proiectanților și 
constructorilor pentru a asigura fi
nisaje trainice și frumoase.

în mai mare măsură se cere con
ducerilor șantierelor să se ocupe de 
organizarea temeinică a muncii, 
concomitent cu ridicarea continuă a 
calificării muncitorilor. în acest 
scop lucrul „în lanț“ are o mare 
eficacitate : se asigură specializarea 
muncitorilor, iar calitatea lucrărilor 
pe faze poate fi mai ușor urmărită. 
Se impune ca această metodă de 
lucru să fie tot mai. larg extinsă la 
lucrările de finisaj.

Important este, de asemenea, ca 
în executarea lucrărilor de finisaj să 
existe un control temeinic, pe faze, 
la fiecare loc de muncă. în acest fel 
se înlătură pe parcurs deficiențele 
de calitate, sînt evitate remedierile 
sau micile „scăpări" care se mai 
constată încă pe unele șantiere la 
recepția blocurilor. Acest control nu 
trebuie lăsat numai pe seama servi
ciilor C.T.C. Fiecare șef de șantier 
sau de brigadă, fiecare maistru are 
datoria să lupte pe toate căile îm
potriva lucrului de mîntuială, să-și 
sporească exigența față de calitatea 
finisajelor.

Un mare rol în predarea blocu
rilor cu finisaje cît mai bine execu
tate îl au comisiile de recepție. Aco
lo unde aceste comisii dovedesc exi
gență și nu închid ochii în fața unor 
deficiențe de calitate se obțin rezul
tate tot mai bune. Este cu totul lip
sită de temei „supărarea“ unor con
structori manifestată atunci cînd co
misiile de recepție refuză, pe bună 
dreptate, să-și dea semnătura pen
tru unele lucrări necorespunză
toare.

Pe toate șantierele există o expe
riență tot mai bogată în executarea 
finisajelor ; constructorii au la înde- 
mînă suficiente mijloace pentru ca 
fiecare bloc sau ansamblu de locu
ințe să fie predat la un înalt nivel 
calitativ. Este nevoie însă ca expe
riența înaintată și toate mijloacele 
existente să fie folosite cît mai din 
plin.
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4635 săli de clasă
pentru noul an școlar

Pentru anul de învățămînt
1964—1965, care va marca încheierea
generalizării învățământului de 8 ani 
in întreaga țară, s-a prevăzut darea 
în folosință a 4635 săli de clasă con
struite din fonduri centralizate, cre
dite rambursabile și contribuție vo
luntară. Din acestea 3683 săli au fost 
terminate, alte 952 se află într-un 
stadiu avansat de lucru și se preve
de ca ele să fie gata pînă la începu
tul anului școlar. Organele locale 
de partid și de stat din regiunile Ga
lați, Dobrogea, Brașov, Oltenia, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, orașul 
și regiunea București s-au preocupat 
de buna desfășurare a muncii pe 
șantiere, asigurîndu-se realizarea 
unor lucrări de bună calitate și la 
termen. In aceste regiuni au fost 
date pînă acum în folosință și înzes
trate cu mobilier 1867 săli de clasă.

Lucrări edilitare 
în Capitală

In Capitală sînt în curs și se vor 
desfășura în continuare o serie de 
lucrări gospodărești edilitare. Podul 
Știrbei Vodă, reînnoit și modernizat, 
a fost redat circulației.

Se apropie de sfîrșit lucrările la 
cea de-a doua arteră de apă a ora
șului. Această arteră leagă noua sta- 
ție-sud de cartierele Mihai Bravu- 
Balta Albă. Ea va contribui la îm
bunătățirea aprovizionării cu apă a 
populației din partea de sud-est a 
Capitalei. De asemenea, a început 
organizarea șantierului în vederea 
construirii noului canal colector care 
va lega, în prima etapă, Dîmbovița 
(de la podul Vitan) de șoseaua Ol
tenița. Acest canal colector se va 
prelungi pînă în cartierul Militari 
(Drumul Taberii). în luna septem
brie vor fi scoase liniile de tramvai 
de pe bd. Magheru și bd. Ana Ipă- 
tescu, de la strada Cosmonauților 
pînă la str. Gr. Alexandrescu. Tot
odată această porțiune, pe o supra
față de 7000—8000 mp, va fi asfal
tată.

Se extind centralele 
„telex"

In țara noastră centralele telegrafice 
automate de tip „telex" se introduseseră, 
pînă în octombrie 1963, în orașele Bucu
rești, Cluj, Bacău și Brașov. S-au realizai 
astfel pentru prima oară legături automate 
în refeaua interurbană a P.T.T. In acest 
an a fost dată în funcțiune o centrală 
„telex" și în orașul Timișoara ; în prezent 
este în curs de montaj o altă centrală 
telegrafică automată interurbană la Deva, 
care va intra în curînd în funcțiune. Se 
prevede ca spre sfîrșitul anului acesta și 
începutul anului viitor să mai fie date în 
exploatare asemenea instalații și la Ga
lați, Craiova, Ploiești. In cursul anului 
1965 vor avea asemenea legături și abo
nați din Constanța, Tg. Mureș, lași, Su
ceava, Oradea, Baia Mare. Pînă la înce
putul anului 1966 toate orașele reședință 
de regiuni vor fi interconectate la re
țeaua interurbană a centralelor telegrafice 
automate. Țara noastră are legături ra
pide „telex" cu țări din Europa, America 
de Nord și Sud, Africa și Asia.

Șantierul Fabricii de ciment și var Birsești-Tîrgu Jiu. Echipa condusă de 
Andrei Broscoi lucrează la montarea cuptoarelor rotative

Foto : R. Costin

Cu 4 zile mai
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

După datele centralizate la Direcția 
regională de statistică, întreprinde
rile industriale din regiunea Ploiești 
au realizat sarcinile de plan pe pri-

Prin folosirea 
procedeelor
tehnologice moderne

Anul acesta în industria constructoare 
de mașini au fost extinse 24 de pro
cedee tehnologice moderne, care au 
contribuit la creșterea productivității 
muncii și realizarea unor produse de 
calitate superioară. Forjarea în matrițe, 
de exemplu, s-a folosit în prima jumă
tate a anului la o cantitate de piese cu 
10 000 de tone mai mare decît în 
aceeași perioadă din anul trecut, iar 
turnarea prin curenți de înaltă frec
vență cu 4 000 de tone mai mult. Un 
calcul arată că pe întreaga industrie 
constructoare de mașini, dacă se du
blează cantitatea de piese pentru care 
se folosesc curenții de inducție, se ob
țin anual economii de metal de circa 
5 000 de tone, ca urmare a reducerii 
pierderilor prin ardere. Cu 20 și res
pectiv 11 la sută au fost extinse în 
aceeași perioadă și procedeele înaintate 
de turnare în modele ușor fuzibile și 
în modele întărite cu bioxid de carbon. 
Datorită formei curate a pieselor reali
zate astfel, prețul de cost al acestora a 
scăzut în medie de circa 3 ori. în cursul 
acestui an au fost introduse și o serie 
de procedee noi, de mare eficacitate 
economică, printre care cromarea prin 
difuzie a pieselor din oțel, durificarea 
matrițelor pentru deformare la cald și 
la cele prin cromare dură, încărcarea 
cu sudură și durificarea prin scîntei 
electrice și altele.

(Agerpres)
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devreme
mele 8 luni ale anului cu 4 zile îna
inte de termen. Valoarea producției 
obținute peste plan în această pe
rioadă se ridică la 280 000 000 lei, 
depășindu-se cu peste 120 000 000 lei 
angajamentul luat în cinstea lui 
23 August. Pe ansamblul regiunii, în 
primele 7 luni, s-au realizat mai 
mult de 86 000 000 lei economii peste 
plan la prețul de cost și 96 000 000 
lei beneficii suplimentare.

CURSURILE BE VARĂ PENTRU PROPAGANDIȘTI
Intre preocupările actuale ale organelor și organizațiilor de partid 

se înscrie pregătirea noului an școlar în învățămîntul de partid — una 
din principalele măsuri luate în această privință fiind organizarea cursu
rilor de vară pentru propagandiști. Despre desfășurarea acestor cursuri 
ne-a vorbit tovarășul Ion Sîrbu, secretar al Comitetului regional de par
tid Ploiești, căruia redactorul nostru C. Găucă i-a adresat cîteva întrebări.

ICum ați organizat cursurile 
de vară pentru propagandiști ?

în lumina indicațiilor primite, co
mitetul regional de partid a elaborat 
un plan de măsuri în vederea îmbu
nătățirii mai departe a activității 
cercurilor și cursurilor de partid din 
regiunea noastră.

Ținîndu-se seama de interesul 
deosebit al membrilor și candidați- 
lor de partid, al altor oameni ai 
muncii pentru studiul problemelor 
economice în noul an de învățămînt 
numărul cercurilor de economie po
litică, economie concretă industrială 
și agrară va spori cu circa 300. Tot
odată, în noul an școlar va crește 
ponderea formelor superioare de 
studiere a învățăturii marxist-leni- 
niste. Față de anul precedent, vor 
funcționa de trei ori mai multe 
cercuri de materialism dialectic și 
istoric, va spori simțitor numărul 
celor care vor studia probleme de 
bază ale marxism-leninismului.

Față de exigențele sporite, propa
gandiștii trebuie să aibă o pregătire 
corespunzătoare. De aceea, comitetul 
regional de partid a acordat o mare 
atenție selecționării propagandiștilor 
pentru anul viitor și organizării 
cursurilor de vară.

La Cîmpina s-a desfășurat un curs

VIZITA TOVARĂȘULUI LAZAR KOLISEVSKI 
IA TOVARĂȘUL CHLRRGHL GHEORGHIU DEJ
în ziua de 28 august a.c., condu

cătorul delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovarășul Lazar 
Kolisevski, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președinte 
al Comitetului Federativ al Uniunii 
Socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, deputat, însoțit de to
varășii Svetislav Stefanovici, mem
bru al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru al Vecei 
Executive Federative, președintele 
Comitetului pentru politica internă 
al Vecei Executive Federative, Ivan 
Bozicevici, membru al C.C. al U.C.I.,

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT A R. S. F. IUGOSLAVIA

Sîmbătă dimineața a plecat din 
Capitală spre patrie delegația de 
partid și de stat a R.S.F. Iugoslavia, 
care, la invitația C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a partici
pat la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte La
zar Kolisevski, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, preșe
dinte al Comitetului Federativ al 
Uniunii socialiste a poporului mun
citor din Iugoslavia, deputat, con
ducătorul delegației, Svetislav Ste
fanovici, membru al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, mem
bru al Vecei Executive Federative, 
președintele Comitetului pentru po
litica internă a Vecei Executive Fe
derative, Ivan Bozicevici, membru 
al C.C. al U.C.I., secretar general al 
Uniunii asociațiilor luptătorilor din 
războiul de eliberare națională a Iu
goslaviei, Șașici Jefte, general-colo- 
nel, șeful Direcției Politice a Arma
tei populare iugoslave, și Arso Mi
latovici, ambasadorul R.S.F. Iugos
lavia în R. P. Romînă.

La plecare, membrii delegației au 

La plecarea delegației

de 15 zile pentru circa 850 propa
gandiști din satele regiunii, selec
ționați din rîndurile celor noi sau 
cu mai puțină experiență, majorita
tea dintre aceștia urmînd a conduce 
cercuri de economie agrară și de 
studiere a economiei și organizării 
producției în gospodăriile colective. 
Pe baza planului aprobat de comi
tetul regional de partid, restul pro
pagandiștilor de la sate vor fi pre
gătiți timp de 4—5 zile la comitetele 
raionale și orășenești de partid. La 
buna desfășurare a acestor cursuri 
vor contribui lectorii care au parti
cipat la cursul de la Cîmpina.

în centrele raionale și orășenești 
funcționează în prezent cursuri fără 
scoaterea de la locul de muncă pen
tru propagandiștii de la orașe.

Ce măsuri au fost luate de 
către comitetul regional de par
tid pentru asigurarea unui bogat 
conținut de idei lecțiilor și semi- 
nariilor ținute la cursurile de 
vară pentru propagandiști ?

Programul cursurilor de vară, al
cătuit pe baza recomandărilor C.C. 
al P.M.R., cuprinde un ciclu de lec
ții comune pentru toți propagan
diștii despre : victoria insurecției 
armate din august 1944, organizată 
și condusă de P.C.R. ; politica P.M.R. 

secretar general al Uniunii Asocia-« 
țiilor luptătorilor din războiul de e- 
liberare națională a Iugoslaviei, Șa- 
șici Jefte, general colonel, șeful Di
recției Politice a Armatei populare 
iugoslave, și Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă, a făcut o vizită tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

Au fost de față tovarășii Emil 
Bodnăraș și Chivu Stoica.

între conducătorii noștri de par
tid și de stat și înalții oaspeți a avut 
loc o convorbire prietenească.

fost salutați de tovarășii Chivu Stoi
ca, Alexandru Moghioroș, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Anton Breitenho- 
fer, membru al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Vasilichi, membri ai C.C. 
al P.M.R., Roman Moldovan, mem
bru al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, general-locote- 
nent Ion Ioniță, adjunct al ministru
lui forțelor armate, și C. Lăzărescu* 
membri supleanți ai C.C. al P.M.R.^ 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Au fost de față membrii Ambasa
dei R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro
mînă.

în drum spre patrie, membrii de
legației de partid și de stat a R.S.F. 
Iugoslavia au vizitat Uzinele „Elec- 
troputere“ și Combinatul chimic din 
Craiova.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Virgil Trofin, membru al C.C, 
al P.M.R., Ion Stănescu, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Oltenia 
al P.M.R., și Ion Predescu, președin
tele sfatului popular regional.

(Agerpres)

de dezvoltare a economiei naționale 
pe baza industrializării socialiste ; 
dezvoltarea sistemului mondial so
cialist și a mișcării comuniste mon
diale. Pe lîngă acestea, propa
gandiștii de la orașe studiază 
teme referitoare la creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, introducerea progresu
lui tehnic în economia națională, 
calitatea producției etc, iar cei de la 
sate problemele dezvoltării intensi
ve și complexe a agriculturii socia
liste, întăririi economico-organiza- 
torice a G.A.C. și altele. Propagan
diștii care conduc cercuri de studi
ere a economiei politice sau a econo
miei concrete fac și o pregătire spe
cială pe baza unei tematici de con
strucție economică. Desigur, întoc
mirea programului cursurilor nu 
este decît o verigă în lanțul măsu
rilor luate. Alegerea lectorilor ca
pabili să realizeze la un înalt nivel 
lecțiile prevăzute constituie pentru 
noi o preocupare centrală.

Relatarea cîtorva momente din 
activitatea cursului de la Cîmpina 
poate ilustra cum asigurăm un nivel 
corespunzător lecțiilor și seminari- 
ilor. Aci, lecțiile au fost ținute de 
lectori ai C.C. al P.M.R., secretari 
și membri ai comitetului regional de 
partid, specialiști cu muncă de răs
pundere în aparatul de stat și eco
nomic, iar seminariile au fost con-

(Continuare în pag. II-a)

Cartierul Copou din Iași
Foto : Gh. Vințilă

într-unul din pavilioanele Expozi
ției realizărilor economiei naționale 
se află un ecran de televizor, însu
flețit la orice oră. Cine trece prin fața 
lui își descoperă instantaneu, ca în
tr-o oglindă, chipul. Expoziția în
săși este un astfel de ecran, de uri
așe dimensiuni, pe care vizitatorul 
— descoperind impresionat chipul 
Romîniei socialiste la anul 20 al ti
nereții ei — își recunoaște, cu fireas
că mîndrie, propria lui părticică de 
contribuție la crearea mărețului ta
blou.

De la progresul tehnic al celei mal 
moderne ramuri industriale pînă la 
prefacerile din cel mai depărtat că
tun, de la sensurile demnității dobîn- 
dite pînă la știrea că media noastră 
de vîrstă a crescut cu aproape un 
sfert de veac — în toate liniile și 
detaliile tabloului se simt eferves
cența și perenitatea unei opere în- 
tr-adevăr istorice. „La două decenii 
de la eliberare, ca rezultat al politi
cii de industrializare, țara noastră 
dispune de ramuri industriale noi, în 
plin avînt, de combinate, fabrici și 
uzine moderne, puternice centrale 
electrice, noi mine și schele pe
troliere, vaste șantiere de construc
ții — spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea solemnă 
a Marii Adunări Naționale. Pulsează 
viguros economia prosperă a Romî
niei noi, socialiste 1".

18000000 de dWdtori
Toate aceste creații materiale 

admirate în expoziție, istorica o- 
peră ai cărei martori și părtași 
sîntem, poartă o unică, colectivă 
semnătură : a celor 18 milioane 
de coautori ai desăvîrșirii con
strucției socialiste. Cineva a cal
culat că, în ritmurile maxime de 
dezvoltare din timpul fostelor re
gimuri, am fi atins actualul nivel al 
producției industriale abia în apro
pierea anului 2 000. Cum de ați 
ajuns aici ? Atît de repede ? Intr-un 
asemenea ritm? — ne întîmpină a- 
desea întrebările celor care cunosc 
Romînia din fraze de vechi Larousse. 
Ce să mai vorbim de surprinderea 
unor astfel de oameni, dacă pînă și 
în paginile unui savant ca Madgearu, 
care și-a închinat toată viața stu
dierii fenomenului economic romî- 
nesc, se cristalizase următoarea 
concluzie fermă : „Afirm că condi- 
țiunile de existență naturale ale 
țării noastre nu deschid perspective 
dezvoltării dintr-un stat agrar în
tr-un stat industrial". Nu deschid 
perspective 1 1

Și totuși, pentru a soluționa între
bările de mai sus, răspunsul nu 

trebuie atît căutat în „condițiunile 
de existență naturale ale țării" (bo
găția resurselor noastre nu e o rea
litate de ieri-alaltăieri 1) cît în forța 
transformatoare, care, într-un atît 
de scurt răstimp, a dus la făurirea 
unei țări în plin avînt, cu o econo
mie complexă și o cultură înfloritoa
re, puse în slujba creșterii bună
stării celor ce muncesc. Gîndiți-vă 
la forța unor ape ca Bistrița sau ca 
Argeșul. Cîtă putere în undele lor, 
cîte energii irosite, scurse la vale 1 
Și iată-le acum „prinse" în calculul 
prezent sau al viitorului apropiat ca 
surse puternice de energie dătătoa
re de lumină și căldură. Același, în 
esență, este și destinul istoric-revo- 
luționar al energiilor întregului po
por, care, scoase din albia îngustă 
a unei orînduin ce încătușa, și-au 
aflat, călăuzite de înțeleaptă politi
că a partidului, o valorificare fără 
precedent.

Bozan, eroul unei cunoscute nuve
le a lui Sahia, este muncitorul cu 
mîini de aur, talentat, care-și iubea 
cu patimă meseria, deși munca în 
uzina de atunci, organizată după 
legile exploatării omului de către 

om, nu-i oferea nici o bucurie și 
nici o perspectivă. Dacă uzina a- 
ceasta ar fi organizată după legi 
proletare — gîndea despre el un 
tovarăș — lustrul bielei lui Bozan ar 
întrece soarele. Uzina vie, leagăn 
al locomotivelor, te poartă cu gîn- 
dul la Grivița Roșie. Oameni ca Bo
zan, în acele condiții, și-au mani
festat patriotismul — avînd în frun
tea lor pe cei mai buni fii ai po
porului : comuniștii — înscriind în 
istoria țării eroica pagină de luptă 
din 1933. După ce au cucerit liber
tatea cu arma în mînă, în zilele in
surecției, astfel de oameni, stăpîni 
în uzina și în țara lor, și-au de
monstrat patriotismul cel mai pur și 
mai înalt în prima linie a construc
ției socialiste. Cum ar putea fi scris 
epilogul nuvelei lui Sahia ? Urmă
rind, poate, cum această citadelă 
revoluționară, Grivița, a dăruit țării 
cadre muncitorești dintre cele mai 
călite. Sau, consemnînd uimitoarea 
prefacere, pe măsura cerințelor pro
gresului tehnic, a vechilor ateliere 
ceferiste într-o modernă uzină pro
ducătoare de utilaj pentru una din 

cele mai dinamice ramuri industria
le — cea chimică. Astfel de episoa
de, caracteristice istoriei noastre 
noi, dau măsura valorificării celor 
mai prețioase energii pe treapta pa
triotismului socialist, ridicată în 
prelungirea nobilelor simțăminte 
patriotice ale generațiilor trecute. 
„O, poporul meu — visa înflăcăra- 
tul, lucidul Bălcescu — va veni ziua 
majoratului tău politic". E ziua de 
astăzi, înscrisă prin lupta comuniș
tilor. Ziua victoriei definitive a so
cialismului la orașe și sate.

— „Stau cîteodată și mă gîndesc 
la ceea ce sînt astăzi, și mai că 
nu-mi vine să cred că eu, o țărancă 
care în urmă cu douăzeci de ani 
abia ridicam ochii din basma, con
duc acum o gospodărie colectivă a 
cărei avuție obștească se numără 
în milioane" — mi-aduc aminte cu 
cîtă emoție a fost întîmpinată acea
stă destăinuire a unei președinte de 
gospodărie colectivă din Bărăgan, 
la Sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale care a consfințit 
izbînda colectivizării. „în anii re
gimului burghezo-moșieresc, cînd 
auzeam de milioane îmi apărea în 
fața ochilor chipul moșierului hain 
la care slugăream din tată în fiu pe

Vidor VÏNTU

(Continuare în pag. IlI-a)
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In vitrinele
Articole iiöi» servicii utile librăriilor
9 Mobila cu finisaj superior 9 Mașina cu 40 
de feluri de cusături © In ajutorul cumpărătorilor

Fabricile producătoare de bunuri 
de consum continuă să trimită spre 
magazine produsele contractate cu 
comerțul pentru a doua jumătate a 
anului. între acestea sînt și o seamă 
de obiecte necesare în gospodărie, 
realizate în modele noi, practice.

★
în vitrinele și rafturile unităților de 

specialitate se remarcă prezența 
noii mașini electrice de cusut de 
producție romînească „Rodica". Vîn- 
zătorii, ca și prospectul, ne informea
ză asupra calităților ei. Avînd un 
grad ridicat de automatizare și me
canisme de precizie, ea poate e- 
xecuta 40 de cusături diferite (drep-

tală. Ele înlesnesc aplicarea la do
miciliu a unor tratamente.

★
Magazinele de desfacere a mobi

lei vor primi în curînd garnituri și 
piese cu multiple posibilități de u- 
tilizare, asamblabile sau superpoza- 
bile. La finisarea lor au fost folosite 
materiale noi : plăcile melaminate și 
poliuretanul, cunoscute ca foarte du
rabile și ușor de: întreținut. Dormi
torul „Ilva", de exemplu, este 
una din aceste garnituri. La fel su
frageria „Anca" și camera de tineret 
„Primăvara" se adaugă tipurilor mo
derne de mobilă, potrivite noilor lo
cuințe. Biblioteca „Milcov", compusă 
din trei corpuri, folosibile fiecare în
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Vă prezentăm două dintre noile arVă prezentăm două dintre noile ar
ticole : Sus — mașina de cusut „Ro
dica" ; Stînga jos : aparatul pentru 

raze ultraviolete și infraroșii.

ticole : Sus — mașina de cusut „Ro
dica" ; Stînga jos : aparatul pentru

raze ultraviolete și infraroșii.

te, plate, reliefate, însăilează, vătu- 
iește, stopează lenjerie și ciorapi 
etc.). Cu ajutorul unui simplu dispo
zitiv, mașina se adaptează la curen
tul de 110 sau 220 de volți.

Sortimentul articolelor de uz cas
nic se lărgește și cu unele obiecte 
mai mărunte, dar foarte practice. Re
ține atenția spălătorul de vase pro
dus de Fabrica „Victoria" din Bucu
rești. Este vorba de o perie cu ori
ficii care se adaptează, cu ajutorul 
unui tub de cauciuc, la robinetul 
chiuvetei. Prin mînuirea periei, va
sele pot fi spălate fără ca gospodina 
să pună mîna în apă. A fost pus în 
vînzare și un alt model de spălător 
cu minerul din material plastic, la 
capătul căruia este fixat un burete.

Plăcute ca formă și colorit sînt și 
cănile din masă plastică. Avînd pe
reți dubli și fiind închise cu capac, 
ele mențin temperatura lichidului 
conținut — fie ridicată, fie scăzută — 
timp de 6—7 ore.

Utile sînt și aparatele pentru raze 
ultraviolete și infraroșii produse de 
fabrica „Electrotehnica" din Capi-

mod independent sau alăturate, este 
foarte practică. Vor mai apărea un 
nou model de fotoliu-pat, două tipuri 
de canapele tapisate cu poliuretan, 
cuiere pentru vestiare, mici măsuțe 
de felurite forme : triunghiulare, oc
togonale, dreptunghiulare etc.

Bucătăria tip „Modul", despre 
care s-a mal scris în presă, urmea
ză, de asemenea, să fie livrată în a- 
ceastă perioadă. Ea aduce înnoiri 
în modul de amenajare a bucătăriei 
prin multiplele variante pe care le 
oferă. Din cele 25 de piese, cîte cu
prinde garnitura, cumpărătorii își 
pot alege, după dorință, numărul de 
piese și forma preferată. Plăcile me
laminate, cu care este acoperită 
mobila, îi conferă rezistență și as
pect plăcut.

★
în magazinele de lustre, alături de 

noile produse puse în vînzare, tre
buie menționată șl aplicarea unei

Din propunerile cititorilor
• In magazinele de mobilă să 

fie puse în vînzare și scaune pe ro
tile pentru copiii mici,

• Sortimentul articolelor 
terial plastic să fie lărgit 
produse ca : vane, putini, 
cu capac și fără, rame pentru chiu
vetele și spălătoarele de vase din 
bucătării.

• Să fie produse și puse în vînza
re apărători de lanț pentru roți, a- 
daptabile la motorete.

din ma- 
cu noi 

butoiașe

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Cînd vagoanele 
nu sînt curățate

Pentru a se aproviziona cu mate
riale și materie primă sau pentru ex
pedierea produselor către beneficiari, 
întreprinderile folosesc ca principal 
mijloc de transport calea ferată. Po
trivit regulilor stabilite, întreprinde
rile sînt obligate ca, imediat după 
descărcarea mărfii, să curețe vagoa
nele. Nerespectîndu-și această obli
gație, unele întreprinderi (din păca
te, nu puține) lasă vagoanele mur
dare de cărbune, var, ciment, îngră
șăminte etc. Așa procedează deseori 
Trustul regional de construcții lași, 
întreprinderea de construcții și mon
taj Tr.-Măgurele,' întreprinderile 
„Combustibilul" din orașele Con
stanța și Buzău, U.R.C.C. Corabia 
etc.

Se înțelege că vagoanele nu pot fi 
folosite pînă nu sînt curățate. Urmarea: 
stalionări nejustificate, greutăți în 
desfășurarea transporturilor de măr
furi. întreprinderile încărcătoare re
fuză vagoanele necurățate sau, fiind 
nevoite să le folosească,' fac cheltu
ieli suplimentare pentru curățirea lor. 
In prima jumătate a anului, prepa
rata Lupeni a primit 3 654 vagoane 
care fuseseră lăsate necurățate de 
diferite întreprinderi. Din această cau
ză s-au produs staționări inutile de 
aproape 8 000 de ore și cheltuieli su
plimentare de 78 000 lei pentru cu
rățatul vagoanelor.

înlăturarea lipsurilor arătate mai 
sus are o mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a transporturilor pe 
calea ferată. Conducerile întreprinde
rilor beneficiare și forurile lor tute
lare au obligația să ia măsuri pen
tru respectarea întocmai a obligații
lor stabilite privind curățirea vagoa
nelor de cale ferată.

Aurel DRĂGĂNESCU
coresp. voluntar

sugestii mai vechi.: lămpile să fie 
vîndute numai după ce cumpărăto
rii au avut posibilitatea să le vadă 
în stare de funcționare. Indicații în 
acest sens au fost date de Ministerul 
Comerțului Interior magazinelor și 
raioanelor specializate din Capitală 
și din celelalte orașe.

★
Paralel cu lărgirea sortimentului 

de mărfuri, în atenția organizațiilor 
comerciale stă și extinderea metode
lor avansate de deservire, menite să 
înlesnească aprovizionarea cumpă
rătorilor, să le economisească 
timpul. Printre acestea se numără 
transportarea mărfurilor la domici
liu. De la vînzarea laptelui — primul 
produs la care s-a aplicat această 
metodă, extinsă azi în majoritatea 
orașelor țării — s-a ajuns la livra
rea la domiciliu a unui mare număr 
de produse alimentare și preparate 
culinare în orașele București, Bra
șov, Galați, Brăila, Iași, Cluj etc. La 
Tg. Mureș, pe lîngă produsele enu
merate mai sus, cetățenii pot co
manda pentru acasă chiar și pîine. 
Este o inițiativă care ar fi primită cu 
interes și în alte orașe.

Deosebit de apreciate sînt aceste 
servicii cînd este vorba de mărfuri 
de întrebuințare îndelungată și de 
volum mare. Unitățile O.C.L. „Tehno- 
metal" din București, Cluj, Craiova 
etc. livrează la domiciliul cllenților 
aparatele electrice de uz casnic : fri
gidere, mașini de spălat, aspira
toare, televizoare, aparate de radio. 
Metoda cîștigă teren și în comerțul 
cu mobilă. Magazinele „Căminul", 
„Apartamentul", „Confortul" din 
București, principalele unități de vîn
zare a mobilei din Galați, Ploiești, 
Timișoara, Cluj își iau asupra lor 
răspunderea transportării în condi
ții corespunzătoare a obiectelor 
cumpărate.

★
Spre a asigura calitatea ouă- 

lor ce se desfac prin rețeaua comer
cială, Centrocoop și Ministerul Co
merțului Interior au introdus în mod 
experimental în Capitală, începînd 
din luna august, vînzarea de ouă 
preambalate în cofraje închise prin 
capsare. Noul ambalaj, confecționat 
din celuloză presată, permite amba
larea separată a 18 ouă, vînzarea 
lor putîndu-se face și în cantități mai 
mici, respectiv 12 sau 6 bucăți. Se 
înlătură astfel posibilitatea sparge
rii ouălor. Este în studiu extinde
rea acestei forme de desfacere.

★
Aprovizionarea populației cu legu

me și fructe constituie una din sar
cinile unităților cooperației de con
sum. îndeosebi în ultima vreme s-au 
luat măsuri pentru desfacerea 
mai rapidă a acestor produse. în 
orașul Tg. Mureș, de exemplu, 
magazinul de legume-fructe 
imediata apropiere a fabricii de mo
bilă „23 August" și a celei de con
fecții s-a introdus de curînd o nouă 
formă rapidă de deservire a consu
matorilor, pe bază de comandă 
prealabilă, care vine mai cu seamă 
în sprijinul femeilor salariate. Cum
părătorii depun dimineața la gestio
nara magazinului lista produselor de 
care au nevoie, precum și coșulețele 
sau sacoșele proprii. La terminarea 
lucrului, sacoșele sînt gata pre
gătite, urmînd să fie achitată contra
valoarea produselor.

La Hunedoara, Deva și Brașov 
funcționează magazine cu autoser
vire pentru desfacerea legumelor și 
fructelor. Produsele sînt puse în vîn- 
zare preambalate în pungi de poli
etilenă și hîrtie, în săculețe din pla
să sau precîntărite în coșulețe.

în literatura romînă nuvela și povesti
rea au cunoscut o strălucită reprezentare 
încă în opera marilor prozatori clasici : 
C, Negruzzi, Creangă, Caragiale, Slavici. 
Recenta amplă culegere de nuvele ro- 
mînești contemporane (trei volume), apă
rută în cadrul colecției „Biblioteca pen
tru foți", oferă cititorului o cuprinzătoare 
imagine a modului în care o atît de înal- 
fă tradiție literară a fost continuată și 
îmbogățită, în epoca noastră, cu noi va
lori și semnificații.

Numărului mare de autori prezenți în 
culegere — de la Mihail Sadoveanu, Ion 
Agîrbiceanu, Camil Petrescu, G. Căli
nescu pînă la prozatori din generația cea 
mai tînără — îi corespunde o mare di
versitate a temelor și motiyelor de inspi
rație, a stilurilor și formulelor epice. O 
parte dintre nuvele evocă tablouri din 
irecuf, surprinzînd, în medii variate, rea
lități ale vechilor rînduieli sociale : măr
turii despre suferințele țărănimii oprimate 
(Zaharia Stancu : „Consfandina"), epi
soade ale luptelor muncitorești („Cei care 
plătesc cu viața" de Camil Petrescu), în- 
fîmplări tragice din viața minerilor (Geo 
Bogza : „Moartea lui lacob Onisia"). Nu
meroase alte povestiri înfățișează împre
jurări dramatice ale eroicei rezistențe 
antifasciste, lupta directă, cu arma în 
mînă, împotriva cotropitorilor (Aurel Mi
hale : „Trenul de seară" și „Casa de pia
tră", Erwin Wittstok : „Întîlnirea", Ko
vacs György : „Tufănica lui Dali Jôska", 
H. Zincă : „Zefirul", loan Grigorescu : 
„Întîlnirea", Pop Simion : „Merele", Al. 
Ghilia : „Negostina”).

în mod firesc noua realitate romîneas- 
că din anii construirii socialismului va 
determina, și în nuvelă, o restructurare a 
temelor tradiționale, reflex al schimbări
lor intervenite în oricare domeniu de ma
nifestare umană. Tema țărănească, atît de 
bogat ilustrată în proza romînească din 
trecut, cunoștea cîteva conflicte tipice, 
aproape toate exprimînd drama din 
„Ion" al lui Liviu Rebreanu, ireductibila 
opoziție dintre glasul iubirii și glasul pă- 
mintului. Și la Slavici, și la Rebreanu, și la 
Pavel Dan existența țărănească evoluea
ză tragic între acești poli, un circuit în
chis. Total deosebită este imaginea sa
tului romînesc în proza de astăzi. în lo
cul unei realități încremenite de veacuri 
în aceleași tipare întîlnim o umanitate în 
plin proces revoluționar, o lume întine
rită, iuptînd să înlăture vechile inerții și 
prejudecăți, sediu al atîfor complicate 
mutații etice, obiect de nuanțată obser
vație psihologică (Marin Preda, D. R. 
Popescu, I. Lăncrănjan, Szabo Gyula).

Viața clasei muncitoare, atît de rar zu
grăvită în proza dinainte de eliberare 
(schijele lui Sahia, reportajele lui Geo 
Bogza) dobîndește de-abia acum ponde
rea literară cuvenită, eroii reprezentativi, 
în scrierile unor romancieri și nuveliști
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ca Eugen Barbu, Nagy Istvan. Francise 
Munteanu, Nicuță Tănase, Teodor Mazilu, 
Nicolae Țic. Din viața clasei muncitoare 
în trecut este inspirată nuvela „Drumul 
spre cer" de N. Jianu. Mediul noii in
telectualități (medici, ingineri) cu pro
blemele specifice este și el abordat în 
nuvelele Luciei Demetrius („Moartea fe
ricitului") sau Remus Luca („Timpul“).

Ca și în roman, în nuvela romînească 
de astăzi ajunge așadar să-și găsească 
reflectarea întreaga varietate a domeni
ilor vieții sociale, multitudinea procese
lor morale și a preocupărilor omului so
cietății noastre și acest lucru culegerea de 
care ne ocupăm izbutește să-l scoată în 
evidență cu claritate deplină. Se impun 
totodată, sub raportul artei literare, o se
rie de direcții și stiluri caracteristice, se 
afirmă un număr de personalități artis
tice care, continuînd tradițiile prozei din 
trecut, îmbogățindu-le cu datele 
enței proprii defrișează drumuri 
nuvelistică.

O direcție în proza scurtă de 
preia elemente ale povestirii 
în care accentul cade pe 
atmosferei și preocuparea 
Povestirea „Roxelana" de Mihail Sado
veanu, cu care se deschide culegerea, 
este în fond un fermecător basm orien
tal ; reîntîlnim aici marea artă a stilizării 
motivelor, savoarea istorisirilor din „Di
vanul persian". Eusebiu Camilar, în na
rațiunile sale țărănești („Clopote în a- 
murg", „La coasă") sau, dintre 
Fănuș Neagu, fiecare cu nuanțe perso
nale, cultivă această tradiție a povestirii 
— apelînd adeseori la sursele limbajului 
popular, la fondul de zicale și proverbe, 
la miturile folclorului. Un creator de at
mosferă este și Zaharia Stancu dar cu 
nota deosebită a realismului său aspru, 
cu pecetea sa stilistică inimitabilă („Con- 
standina"). De asemenea V. Em. Galan 
în „La răzeși", unde evocarea aproape 
halucinantă a unui sat pîrjolit de secetă 
e făcută cu mijloacele sugestiei cinema
tografice. Modalitatea povestirii o adoptă 
și alți autori prezenți în culegere: Papp 
Ferenc : „La vînătoare", Paul Schuster : 
„Paznicul ceasului din turn”.

Altă direcție este cea analitică, de ob
servare atentă a psihologiilor, a stărilor 
de conștiință. Drumul deschis de Marin 
Preda în nuvele ca „Desfășurarea", „Fe
restre întunecate" sau „îndrăzneala" a 
fost continuat în scrierile unor prozatori 
fineri, atenți la procesele morale petre
cute în sufletul țăranului. Astfel, N. Velea 
este preocupat să dezvăluie resorturile e- 
tice ale comportării oamenilor de azi, în 
special ale 
răspunderii 
täte și față 
Dacă la 
matică e 
ei dramatice,

experi- 
noi în

astăzi 
noastre 

evocarea 
descriptivă.

tineri,

punînd problema
colectivi-

finerilor, 
individului față de 
de sine însuși (,.ln treacăt"), 
el o asemenea

urmărită în
t, la Teodor

proble- 
impl icați i le 
Mazilu, în

schimb, viziunea este satirică. („Brîn- 
ză cu ceapă". „O plimbare cu bar
ca"). D. R. Popescu („Mări sub pusti
uri"), Vasile Rebreanu („Pămînt amar"), 
Süfö Andras („Demeter stegarul"), și ei 
analiști în punctul inițial, ajung să impri
me narațiunii semnificații simbolice. A- 
plicată asupra unor medii extra rurale, 
modalitatea analitică o întîlnim și în nu
velele semnate de Lucia Demetrius, Erwin 
Wittstok, leronim Șerbu, Remus Luca etc.

în scrierile altor prozatori sugerarea 
stărilor de conștiință, a mobilurilor su
fletești care declanșează faptele eroilor 
se face pe o cale mijlocită, prin indica
rea comportamentului, urmînd ca citito
rul să deducă modul cum gîndesc per
sonajele din felul cum ele acționează. 
Este, așa-numita proză obiectivă. Așa pro
cedează în scrierile sale Eugen Barbu, 
deși nuvela „Munca de jos", introdusă 
în antologie, nu ocolește monologul in
terior atunci cînd eroul, bătrînul muncitor 
fipograf Antonică, își recapitulează men
tal comportarea. Epice prin excelență, cu 
acțiune încordată, sînt povestirile din 
războiul antifascist ale lui Aurel Mihale 
sau Francise Munteanu și, de asemenea, 
nuvela „Mărirea și decăderea Păunei 
Varlam" de Petru Vintilă.

Dar fără îndoială că nici una dintre a- 
ceste modalități artistice nu cunoaște o 
existență izolată de a celorlalte, ele co
munică în chipurile cele mai variate și 
tocmai de aici posibilitatea îmbogățirii 
stilurilor. De pildă, în cadrul de austeri
tate epică al prozei ardelenești obiective 
(Slavici, Rebreanu) apar inflexiuni lirice 
sau lungi introspecții, — aceasta fiind 
formula lui I. Lăncrănjan în ampla nu
velă „Pe făcute” sau a lui Ștefan Luca 
(„S-a întors Achim"). Întîlnim de ase
menea destul de frecvent folosirea teh
nicii reportajului în povestire, la autori 
ca Dumitru Mircea („Norocosul"), Asta- 
losz Istvan („Bătrînețe înfrumusețată"), 
Ion Istrati („Urîtul") sau Huszar Sandor 
(„Pe șantier a venit o fată") etc.

Așadar o mare varietate de teme, de 
preocupări și, în mod firesc, de individu
alități artistice, de talente cărora prefața 
lui N. Manolescu le dedică o temeinică 
și judicioasă analiză. Poate că tabloul 
general pe care culegerea ni-l oferă ar 
fi fost încă mai nuanțat dacă sumarul 
includea și lucrările altor scriitori tineri 
care în ultima vreme s-au afirmat cu 
contribuții pline de interes, originale, toc
mai în domeniul nuvelei și povestirii. Mă. 
gîndesc, printre alții, la Ștefan Bănulescu, 
la Ion Băieșu sau Sorin Titel. în genere 
însă se poate afirma că antologia editată 
de Editura pentru literatură aduce o i- 
magine revelatoare asupra dezvoltării 
prozei scurte în anii noștri.

o Îr Editura pentru literatură 
au văzut lumina tiparului noi vo
lume de versuri: „Cu faruri a- 
prinse“ de Mihai Beniuc, „în
toarcerea tinereții furate“ de Eu
gen Frunză, „Semicerc“ de Vir
gil Teodorescu, „Intrare în ano
timp“ de Florența Albu.

® Romanul lui Ion Brad, „Des
coperirea familiei“, tipărit de E- 
ditura pentru literatură, este in
spirat din realitatea de astăzi a 
unui sat din Ardeal, înfățișînd 
noile relații de familie în condi
țiile create după încheierea co
lectivizării. Ilustrațiile volumului 
sînt semnate de Iulian Olariu.

© „Și noaptea credeau în lu
mină“ se intitulează volumul de 
reportaje de Constantin Prisnea, 
apărut în Editura pentru litera
tură.

o Pentru tinerii cititori, Editu
ra tineretului a tipărit volumul 
de versuri „Inelul lui Saturn“ de 
Mihu Dragomir. Volumul, ilustrat 
de Mihu Vulcănescu, este însoțit 
de un „Cuvînt înainte“, semnat 
de I. D. Bălan.

© în Editura pentru literatură 
a apărut nuvela lui Horia Pa- 
naitescu „Era tîrziu și era toam-

In Editura. Meridiane a apărut 
de curînd albumul „Comeliu 
Baba", De format mare (24*29), 
tipărit pe hîrtie velină cretată și 
legat în pînză, albumul cuprinde 
70 de reproduceri color și peste 
20 alb-negru din pictura și gra
fica artistului. Prefața, semnată 
de Tudor Vianu, precum și datele 
cronologice sînt reproduse în vo
lum și în versiunile engleză, rusă, 
franceză, germană, spaniolă.

G. DIMISIANU

cît
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din OTILIA CAZIMIR •. p g E i

încă de la începuturile activității 
poetice, Otilia Cazimir a fost considera
tă în egală măsură, de critici, ca G. Ibrăi- 
leanu — care i-a dedicat un amplu și 
elogios studiu — și G. Călinescu, sau 
de confrații mai în vîrstă — Sadoveanu, 
Rebreanu, Topîrceanu, Mihai Codreanu, 
Demostene Botez — ca o prezență au
tentică a scrisului romînesc. Primul vo
lum de 
părut în 
noapte"

Infr-o 
aniversarea a 70 de ani de viață 
scriitoarei, Tudor 
dură ; „Așteptăm 
și așa o dată) o 
tău. scrisă cu un 
cuvintele de petalele proaspăt ieșite peste

poezii, „Lumini și umbre", a- 
1923, și următorul, „Fluturi de 

(1927) o vor consacra definitiv, 
tabletă omagială, prilejuită de 

ai 
Arghezi nota cu cal
de la fine (să-ți zic 

carte nouă a sufletului 
condei care ciugulește
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partid din marile întreprinderi, șan
tiere de construcții, unități agricole 
socialiste.

Lecțiile și expunerile, seminariile 
sînt forme utile de sprijinire a pro
pagandiștilor. Rolul principal în pre
gătirea lor îl are, însă, munca indi
viduală cu cartea. Pentru a-i ajuta 
în această privință ne îngrijim de 
buna selecționare a materialului bi
bliografic, de organizarea sistema
tică a consultațiilor individuale și 
colective.

Prin ce mijloace sînt ajutați 
propagandiștii să-și îmbunătă
țească metodele de muncă cu 
cursanții ?

In decursul anilor, mulți propa
gandiști au dobîndit o mare experi
ență, au dovedit spirit inventiv în 
ce privește găsirea de metode cît 
mai corespunzătoare, prin mijloci
rea cărora să transmită cursanților, 
în forme variate și accesibile, învă
țătura marxist-leninistă. în progra
mul cursurilor de vară sînt prevă
zute consfătuiri în care propagan
diști cu experiență îndelungată 
cu rezultate bune împărtășesc 
lorlalți din metodele folosite de 
Pentru ca aceste consfătuiri să 

posibilități 
probleme- 
organizate 

Așa, de

(Urmare din pag. I-a)

duse de activiști cu multă expe
riență.

Studiul aprofundat al operelor 
clasicilor marxism-leninismului, stu
diul politicii partidului nostru, 
înfățișată în documentele sale, 
în cuvîntările tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, al Declarației parti
dului nostru din aprilie 1964, asigură 
un bogat conținut de idei seminarii- 
lor. în perioada ce urmează propa
gandiștii vor studia expunerea tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej, făcută cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

In activitatea noastră, urmărim ca 
tezele generale ale marxism-leninis
mului, ideile fundamentale ale poli
ticii partidului nostru să fie tratate 
în strînsă legătură cu practica și 
sarcinile actuale, cu realitățile din 
regiunea noastră și activitatea orga
nizațiilor de partid. Așa, de pildă, în 
lecția despre întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive, subliniindu-se importanța pe 
care o are creșterea fondului de 
bază, s-au relevat căile prin care u- 
nele gospodării colective din regi
une, ca cele din Baba Ana, Ziduri, 
Mizil, Tîmboiești, Slobozia Bradului 
și altele au reușit ca la sfîrșitul a- 
nului 1963 să realizeze 
de lei fond de bază la 
tare. Lecția a scos 
experiența valoroasă 
ganizații de partid în 
consiliilor de conducere ale G.A.C.> 
educarea colectiviștilor în spiritul 
dezvoltării avutului obștesc.

Pentru a-i ajuta pe propagandiști 
să aprofundeze unele probleme de 
mai mare importanță și actualitate, 
să cunoască diferitele fenomene în 
diversitatea formelor lor de manifes
tare, unele lecții au fost completate 
cu expuneri sau simpozioane. Astfel, 
celor două lecții despre dezvoltarea 
intensivă și complexă a agriculturii 
și întărirea economico-organizatori- 
că a G.A.C. le-a urmat un ciclu de 
expuneri practice. Tov. Ion Teșu, 
președinte al G.A.C. Srneeni, a îm~

peste 200 000 
suta de hec- 
în evidență 
a unor or- 
îndrumarea

părtășit experiența dobîndită de 
consiliul de conducere al gospodă
riei în dezvoltarea și folosirea 

■ chibzuită a fondurilor obștești ; tov.
Ion Pămînt, vicepreședinte al cen
trului regional de recepționare, s-a 
ocupat de problema contractărilor 
și achizițiilor — ca mijloc important 
de sporire a cointeresării materiale 
a colectiviștilor. Despre metodele 
înaintate folosite în cultura cereale
lor la G.A.C. Dumbrava, care în 
1963 a primit titlul de cea mai bună 
gospodărie colectivă din regiune, 
a vorbit tov. ing. Alexandru Apo
stol, iar tov. ing. Voicu Gherguș, 
vicepreședinte al consiliului agricol 
regional, a făcut o expunere despre 
creșterea animalelor ca sursă im
portantă de sporire a veniturilor în 
G.A.C. și despre căile măririi pro
ducției animaliere. Cu mult interes 
au ascultat propagandiștii referatele 
expuse în cadrul simpozionului cu 
tema : 20 de ani de realizări în re
giunea Ploiești.

Informarea propagandiștilor asu
pra sarcinilor ce stau în fața orga
nelor și organizațiilor de partid ri
dică nivelul cunoștințelor lor teore
tice și practice, contribuie la spori
rea eficacității învățămîntulUi de 
partid. De aceea, noi acordăm o 
mare importanță acestei laturi a 
pregătirii propagandiștilor. Ei as
cultă în cadrul cursurilor de vară 
expuneri ale secretarilor comitete
lor regional, raionale și orășenești 
de partid cu privire la sarcinile or
ganizațiilor de partid pentru înde
plinirea planului de stat, întărirea 
continuă a rîndurilor partidului, e- 
ducarea comunistă a membrilor și 
candidaților de partid etc.

Biroul comitetului regional de 
partid a apreciat ca pozitivă practi
ca încetățenită în munca comite
telor raionale și orășenești de partid 
care, cu prilejul pregătirii lunare a 
propagandiștilor la cabinete, organi
zează expuneri ale secretarilor sau 
membrilor birourilor, despre sarci
nile economice și politice actuale. 
S-au luat măsuri ca în viitorul an 
de învățămînt astfel de informări să 
se țină și la nivelul comitetelor de

noapte la iveală, cu bobul de rouă, cu 
lacrima cerului pe ele". O asemenea 
carte a fost tipărită recent de Editura 
pentru literatură, reunind poeziile sale 
cele mai reprezentative, scrise de-a lun
gul unei jumătăți de veac. Lirica Otiliei 
Cazimir atinge resorturile cele mai adinei 
ale sufletului omenesc. Fire sensibilă, de
licată, poeta era atrasă, la începutul 
creației sale, de mișcarea anotimpurilor, 
a naturii, de „mireasma florilor prea ti
nere și albe" care „plutește prin grădini, 
ușoară". Primăvara „aruncă zîmbet alb 
de ghiocei", iar toamna aduce „miros 
de ploaie". Dragostea este și ea cele
brată în raport cu coordonatele acestui 
cadru natural.

Otilia Cazimir a apărut în peisajul li
teraturii noastre într-o vreme în care li
rica feminină dăduse foarte puține crea
ții certe. G. Ibrăileanu remarca de altfel 
că poetele din acel timp afișau cu osten
tație gesturi „bărbătești“, poezia lor fiind 
lipsită tocmai de... feminitate. Acest gol 
a fost umplut ani de-a rîndul de Otilia 
Cazimir, singură, pentru că Magda Isa- 
nos și Maria Banuș i s-au alăturat mult 
mai tîrziu? După 1944 acestora le-au ur
mat alte scriitoare „care ocupă un loc 
tot mai larg în literatură“ — cum bine 
subliniază și Const. Ciopraga înfr-un 
piu și judicios studiu care însoțește 
zenful volum.

Sentimentul dominant pe care ți-l 
lectura operei cunoscutei scriitoare 
șene este acela al confesiunii, al evo
cării. Cartea „Lumini și umbre" este, de 
fapt, un roman de dragoste, cu o reve
latoare filozofie a iubirii : „Azi mi-a ve
nit cu ochii calzi și buni, / Și nu l-am 
întrebat de unde vine ; / Pe floarea de pe 
marginea de drum / N-o-nfrebi de-i în
florită pentru tine..." Cu totul original mi 
se pare modul în care Otilia Cazimir 
reușește să topească detaliile exterioare

am- 
pre-

Iasă 
ie-

la care apelează adeseori, pentru ca a- 
cesfea să servească ideii de bază a poe
ziei. Cînd scrie despre flori, anotimpuri 
sau fluturi, Otilia Cazimir 
mosferă și am spune că 
atmosferă remarcabilă dă 
tenticitate sentimentelor 
poezie.

Aceeași trăire afectivă, 
un lirism cald, răzbate și 
liei Cazimir de după Eliberare, 
receptivă, însetată de cunoaștere, 
ta „universului floral, al anotimpuri
lor și al fluturilor" deschide larg 
ferestrele, lăsînd să pătrundă în in
timitatea creației sale vîntul proas
păt și înnoitor al primăverii socialiste. 
Autoarea volumului „Partidului, de ziua 
lui" devine o scriitoare militantă, ata
șată cauzei clasei muncitoare ; „Partid al 
tinerefii I în plină bărbăție, / Ne-nduple- 
caf în faptă, cu braf viteaz și drept, / 
De-a pururea alături îți stăm la datorie / 
Și-ți așteptăm de-a pururi cuvîntul înțe
lept". („închinare“). Altădată, aceea care 
scria „Cîntece de comoară“ și „Litanii" 
își consuma cu voluptate amintirile, ex- 
trăgînd, cel mai adesea, tristeți. Realiză
rile din anii de democrație populară, 
avînful construcției socialiste o smulg pe 
poetă din vechile reverii romaniice : 
„Prietene, tovarăș de departe, / Deschi
de cartea, noua lumii carte, / Și scutură 
rugina amintirii, / Ce-nfunecă și dragos
tea, și trandafirii I" („îndemn“). Aria te
matică a versurilor sale se lărgește trep
tat. Otilia Cazimir evocă figura lumi
noasă a lui Lenin, rememorînd aminti
rile unui bătrîn comunist („E ziua lui Le
nin, april...") Cu același ton. de confe
siune, sînt evocate evenimentele actului 
revoluționar de la 23 August („Poveste 
de 23 August" și „A fost o zi“). Scrii
toarea cultivă statornic poezia pentru cei 
mici, dînd o certă reușită a genului, cu

creează at- 
tocmai această 
vibrație și au- 
încorporate în

străbăfută 
în creația

de 
Oti- 
Fire 

poe-

volumul „Baba Iarna infră-n sat...” (1954). 
Atentă la toate transformările înnoi
toare, Otilia Cazimir închină ode o- 
rașului natal renăscut și muncă-Jmineru
lui ; elogiază cu un înalt spirit patriotic 
avînful și tinerețea celei mai proaspete 
generații de constructori ai socialismu
lui. Volumul „Partidului, de ziua lui"' 
(1961) este un omagiu vibrant adus for
ței conducătoare a poporului nostru și, 
totodată, mesajul unei poete care înțe
lege că adevărata menire a artistului nu 
poate fi decît oglindirea în opera sa a 
năzuințelor și aspirațiilor celor mai înalte 
ale contemporaneității.

Ultima parte a volumului recent apă
rut cuprinde versuri inedite și se intitu
lează „împlinire". Ciclul marchează însă 
și o împlinire remarcabilă a întregii crea
ții de pînă acum a Otiliei Cazimir. 
Versurile au o valoare artistică deosebi
tă, dovedesc o arie de investigație largă, 
începînd cu intimele confesiuni și fermi- 
nînd cu viziunea cosmică a omului că
lător prin stele. Apelînd din nou la cu 
noscutele sale mijloace poetice, scrii
toarea întreprinde un lung colocviu, cu 
adînci implicații filozofice, redescoperin- 
du-se în ipostaza arfisfului-cetățean : 
„Unde mi-e inima, florilor 1 / Dăruifă-i, 
de mult tuturor... / Cînd o fi să mă duc, 
să mă duc, / Pentru voi am să-ntirzii din 
mers, / Să mai rup, să mai fur, să 
v-aduc / Cîfe-un gînd, cîte-un vis, cîte-un 
vers..." („Flori de vis, flori de fum, flori 
de sînge...”). Harpa melodioasă a Oti
liei Cazimir înregistrează acorduri tulbu
rătoare, poeta dăruindu-și firul de cîntec 
oamenilor : „Doar firul de cîntec, neîn
duplecat și plăpînd, / Legînd început, 
sfîrșit, legînd noul „mîine" de ieri, / 
trece din veacuri în veac, va trece din 
gînduri în gînd, / Și nu va fi nici rugă
ciune, nici plîns nu va fi, nici poruncă, / 
Ci veșnicul cîntec : de leagăn, de dra
goste nouă, de muncă". („Veșnicul cîn
tec“). Mergînd direct la inima cititoru
lui, frumosul volum al Otiliei Cazimir e 
mărturia unei bogate și efervescente in
spirații creatoare.

Manole AUNEANU
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Și 
ce- 
ei. 
fie

mai rodnice, 
mai largi de 
lor specifice, 
pe forme de 
exemplu, propagandiștii care în vi
itorul an vor conduce cursurile se
rale s-au ocupat în convorbirile 
metodice de probleme ca : întocmi
rea cuvîntului introductiv, conduce
rea discuțiilor în seminar și trata
rea tezelor teoretice în legătură cu 
practică. în discuțiile metodice cu 
conducătorii cercurilor de studie
re a economiei și organizării 
producției în G.A.C. s-au abordat 
probleme ca : elaborarea lecției, fo
losirea materialelor didactice în pre
darea lecției, organizarea de semi- 
narii pe bază de referate etc. în în
cheiere, aș vrea să menționez că pre
ocuparea noastră pentru instruirea 
multilaterală a propagandiștilor va 
continua și după deschiderea, noului 
an de învățămînt.

să ofere 
dezbatere a 
ele au fost 
învățămînt.

TEATRE : Teatrul „C. I. Nottara" (la 
Teatrul de vară din parcul „Herăstrău") : 
Zizi și... formula ei de viață — (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Tea
trul de vară „N. Bălcescu") : 
centru înaintaș — (orele 20).

N-avem 
Teatrul 

pentru tineret "șl copii (la Teatrul de 
vară „23 August") : Logodnicul de profe
sie se însoară — (orele 20). Teatrul evre
iesc de stat (în grădina din str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Omul care a văzut moartea
— (orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (la sala Savoy) : Carnaval la Tă- 
nasc — (orele 20). Circul de stat : Săr
bătoare la circ — (orele 16 șl orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie
— Romînia, orizont *64 : Lumina (10;
12,45; 16; 10). Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă : Patria (10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21). Sechestratul din Altona : Repu
blica (9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,30), Ex
celsior (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Feroviar 
(8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Me
lodia (0,30; 11;45; 14,15; 16,30; 19; 21,15),
Flamura (9,15; 11,50; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75
— orele 19,30). Dragoste neîmplinită : Lu
ceafărul (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Ma
dame Sans-Gêne — cinemascop : Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15 — 
rulează șl la grădină — Pasajul „Eforie"
— orele 19,30), Stadionul „Dinamo" (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15). Rîul ne
gru : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : To
mis (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; — la grădină
— orele 20), Miorița (9; 12; 15; 18; 21), 
Floreasca (11; 15; 18; 21), Modern (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Grădina „Vitan" (Ca
lea Dudești — orele 20,45), Arenele Liber
tății (Str. 11 Iunie — orele 20), Grădina

„Moșilor" (Calea Moșilor nr. 221 — ore
le 20). Bărbații : Capitol (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15 — la grădină — orele 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la 
grădină — orele 20), Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30; — la grădină — orele
20,30). Rebelul magnific : București (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Flacăra (10,30; 15,15; 17,30; 
19,45), Grădina „Doina- (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 21,30), Grădina „Buzești" 
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,45). Ah, 
fetele ! : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Inspectorul șl noaptea': Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Buzești 
(15; 17; 19). Tudor — cinemascop (ambe
le serii) : Crîngași (16; 111,30). Lumea co
mică a Iui Harold Lloyd : Union (11; 16; 
18,15; 20,30). Program pentru copil : Doi
na (orele 10). Comisarul : Doina
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21,15). îmblânzitorii de bi
ciclete — cinemascop : Giulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15). Porto Franco (10—15 în 
continuare) ; Temelii de oțel — Romînia 
pe meridianele lumii — Instalații de fo
raj — Tonitza — C-așa-i jocul în Făgă
raș — Sîmbra oilor — Marile emoții 
mici : Timpuri Noi (17—21 în continuare). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop : înfrățirea între popoare (11,30; 16; 
18,15; 20,30), Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (11; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
„Unirea" (Bd. 1 Mal nr. 143 — orele 19,30). 
Unde-1 generalul 7 : Cultural (10,30; 16; 
18,15; 20,30). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Colentina (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
mislunea pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi-

siunea pentru sate. In jurul orei 15,45 
— Transmisie de la Stadionul „23 Au
gust“ a reprizei a II-a a întîlnirii de 
fotbal dintre echipele Rapid—C.S.M.S. 
Iași și întîlnirea dintre echipele Dina- 
mo-București șl Crlșul. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Cintă orchestra 
„Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii 
„George Enescu". 19,40 — Filmul 
mentai' „Adevărata putere“. 20,00 
zică de estradă — Transmisiune 
Sofia. 20,30 — Maeștrii genului 
Charles Dickens : - • ■ ■ ■
și „O sentimentală' 
cinematografică. In încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cer senin. Vîntul a su
flat slab, cu ușoare Intensificări în Do- 
brogea din sectorul nord-est. Temperatu
ra aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 32 grade la Berzeasca și 
23 grade la Intorsura Buzăului. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă șl 
roasă, cu cer senin. Vîntul a 
slab. Temperatura maximă 29 
Timpul probabil pentru zilele de 
gust, 1 și 2 septembrie. In țară : 
frumoasă, cu cer mai mult senin excep- 
tînd nord-vestul țării unde va deveni 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil și vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 șl 20 grade, iar 
maximele între 24 și 34 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme frumoasă, cu 
cer senin. Vint slab. Temperatura sta
ționară.

de stat 
docu- 

- Mü
de la 

scurt : 
.Limbajul umbrelor“ 

21,30 — Actualitatea

cälclu- 
suflat 
grade. 
3i au- 
V reme
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Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Chineze

BULETIN

în cursul dimineții de sîmbătă, 
conducătorul delegației de partid și 
de stat a Republicii Populare Chi
neze, tovarășul Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, și 
Liu Fan, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, membru al delegației, 
au făcut o vizită la Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate „București“.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a Republicii Cuba

Sîmbătă, delegația de partid și de 
stat a Republicii Cuba, condusă de 
tovarășul Secundino Guerra, mem
bru al Secretariatului organizatoric 
al Partidului Unit al Revoluției So
cialiste din Cuba, a vizitat regiunea 
Bacău.

Delegația, care este însoțită de 
Valeriu Novacu, membru al C.C. al 
P.M.R., a fost întîmpinată de tov.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. D. Vietnam

Delegația de partid și de stat a 
R. D. Vietnam, condusă de tovară
șul Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, a făcut sîm
bătă dimineață o vizită la fabrica de 
mase plastice „București“.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii' Gh. Cioară, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Tr. Dudaș, secre
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Aurel Groapă, se
cretar general al Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei.

Mihai Lucaci, inginerul șef ai în
treprinderii, a dat membrilor dele

(Urmare din pag. I-a)

nimica toată. Astăzi, cînd chibzuiesc 
la treburile gospodăriei noastre co
lective și văd avuția obștească, în 
minte îmi răsar stăpînii de azi ai 
Bărăganului roditor, colectiviștii 
noștri...”.

Demnitatea cucerită, slmțămîntul 
de stăpîn al țării, simțămîntul de 
răspundere sădit și dezvoltat de 
partid, pretutindeni, sînt resorturi 
dintre cele mai adînci ale patriotis
mului socialist. Resorturile acestea 
de conștiință, bunuri ale colectivi
tății, s-au făurit și s-au călit a- 
cum — în anii noștri, părîndu-ni-se 
cîteodată atît de firești, încît nici nu 
le mal observăm. Nu mai surprinde 
că țăranca din Bărăgan, care abia 
ridica ochii din basma și se speria 
de milionari, gospodărește cu mînă 
fermă milioanele colectiviste. Am 
întîlnit pe Valea Trotușului opera
tori chimiști, oameni supraveghind 
un singur proces tehnologic, dintr-o 
singură instalație, dar care aveau 
viziunea întregului combinat și a 
dezvoltării complexului petrochimic 
în ansamblul său, ca și cum ar fi 
avut importante munci de conduce
re. Ați băgat de seamă cît de răs- 
pîndit, în viața noastră cea de toate 
zilele, este pronumele nostru P Ce
tățeanul care odinioară nu privea 
mal departe de gardul locuinței, a 
căpătat deprinderea de a îngriji 
florile din scuarul nostru. Acest plu
ral, alături de verbe („a construi”, 
„a realiza", „a planifica") conjugate 
activ, la timpul prezent și, aproape 
invariabil, și la viitor, frecvența lor, 
departe de a fi simplu incident gra
matical, fixează mutații de conștiin
ță socială.

Prin părțile Sucevei, două brigăzi 
de mineri, aflate în întrecere, săpau 
cel mai lung tunel din țară. Condi
țiile de lucru nu erau asemănătoare. 
Una dintre brigăzi avea de înfruntat 
mai greu împotrivirea muntelui. Și 
atunci, colectivul celeilalte hotărăște 
să-și intensifice eforturile. Pentru a 
veni în ajutorul celor aflațl în difi
cultate. Așadar, aveau de străpuns 
o parte a tunelului, jumătatea ce le 
revenea ; dar iată că oamenii aceș
tia s-au preocupat, s-au gîndit — re
sort de conștiință părînd fțresc — la 
răspunderea întregului tunel, la an
gajamentul întregului colectiv de a 
scurta termenul de execuție. Odini
oară, angajat și plătit pentru o trea
bă anume, pe un șantier care nu 
era al lui, nimic nu-1 îndemna 
pe om să gîndească întregul. 
Imaginați-vă ce s-ar întîmpla, ce 
reacție s-ar produce, dacă unuia 
care critică sau face vreo pro
punere într-o consfătuire de pro
ducție, legată de o problemă fără 
directă legătură cu munca lui, 
1 s-ar răspunde : Ce te privește ? E 
treaba dumitale ? „Mă privește* este 
reflexul firesc al participării obștești, 
pasionate, cu simț de răspundere, 
în continuă dezvoltare în masele 
de oameni ai muncii.

Pe vremea cînd la confluența 
Dunării cu Șiretul nu apăruse încă 
nici primul țăruș, dar se știa de 
construcția celei mai importante ce
tăți de foc a țării, pe adresa poștală 
încă neexistentă a Combinatului si
derurgic gălățean au început să 
curgă scrisori. Fenomenul se repetă 
acum la viitoarea hidrocentrală de 
la Porțile de Fier. Autorii scrisorilor 
sînt. îndeobște, constructori de pe 
diferite șantiere din țară, exprimîn-

Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șii Cornel Onescu, membru al C.C. 
al P.M.R., și Ion Cîrcei, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

La intrarea în fabrică, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășul Gheor
ghe Oprea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

Gheorghe Ungurașu, secretat al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R., 
și de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Oaspeții au vizitat orașul Onești, 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice Onești, Combi
natul chimic Borzești și orașul Ba
cău. Vizita în regiunea Bacău conti
nuă.

gației explicații cu privire la orga
nizarea producției, rezultatele obți
nute și perspectivele de dezvoltare 
ale acestei întreprinderi bucureștene. 

în cursul după-amiezii, tovarășii 
Hoang Minh Giam, ministrul cultu
rii al R. D. Vietnam, secretar gene
ral adjunct al partidului socialist, 
membru al Prezidiului Frontului 
Patriei, și Hoang Tu, ambasadorul 
R. D. Vietnam la București, membri 
ai delegației, au vizitat expoziția is
torică „20 de ani de la eliberarea 
patriei“ din sala Dalles.

Aici oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășul N. Goldberger, director 
adjunct ai Institutului de istorie a 
partidului. (Agerpres) 

du-și dorința vie de a lucra pe cele 
mai mari șantiere, în locurile cele 
mai complexe. Mîndrie de construc
tor : de a-și îmbogăți cartea de vi
zită. Mulți dintre cei de pe Argeș 
au în raniță experiența Bicazului. O 
poartă cu mîndrie, dar adaugă tot
odată că lucrările actuale se exe
cută în termene mai scurte și la un 
nivel tehnic mai ridicat. Pretutin
deni, fie că fabrică ultimul tip de 
tractor sau de strung, de autoca
mion sau de cargou, afli la munci
torul de azi o sete stăruitoare de 
autodepășire, sub semnul exigențe
lor calitative, al perfecționării cu
noștințelor tehnice. E un sentiment 
de mîndrie activă, de înaltă răs
pundere pentru a putea face față 
cu cinste obiectivelor puse de par
tid. Acesta e, de fapt, secretul tine
reții oamenilor de orice vîrstă. A fi 
în pas cu cerințele progresului con
temporan. A avea satisfacția, mîn- 
dria lucrului bine făcut.

Surprinzător, la prima vedere, ar 
părea faptul că poporul nostru s-a 
afirmat, în scurt răstimp, cu vigoare, 
în ramuri industriale noi, fără tra
diție. (Realitate pe care Expoziția 
realizărilor economiei naționale o re
flectă atît de pregnant). Cum se 
poate, s-ar întreba cineva, ca o 
țară, unde pînă la naționalizare 
toate utilajele petroliere, pînă la 
ultimul șurub din schelă erau 
importate, să dețină unul dintre locu
rile fruntașe, ca producătoare de 
astfel de utilaj, de cel mai înalt 
nivel tehnic, pe piața mondială ? 
Sau, aceeași țară de unde atî- 
tea dintre resursele ei naturale 
treceau granițele așa cum fusese
ră scoase din străfundurile pă- 
mîntului, să atingă astăzi indici 
superiori de valorificare, în cadrul 
unei Industrii rapid dezvoltate, în- 
mănunchind cele mai moderne ra
muri ale chimiei ? Firește, toate 
astea presupun iscusință, talent, In
teligență tehnică. Dar oare astfel de 
însușiri să nu fi existat și înainte, 
să fi răsărit ca o floare în deșert ? 
Amatorii de „miracole" se înșeală. 
Astfel de însușiri existau din belșug, 
iar mărturie stau Ilustre nume de 
savanțf care s-au înscris ca niște 
stele, cu multe decenii în urmă, la 
orizontul științei și tehnicii contem
porane. Lipseau, însă, condițiile de 
realizare ale energiilor poporului, 
în masă, lipsea conștiința unui țel 
măreț.

Trăim astăzi ani de înțeleaptă 
și cutezătoare politică economică, 
merit istoric al partidului clasei 
muncitoare, cînd se valorifică, supe
rior și complex, străvechile resurse 
naturale ale țării. Cea mai impor
tantă valorificare, care dă în cel 
mai înalt grad măsura patriotismu
lui socialist, este însă valorificarea 
inepuizabilelor energii creatoare, 
ale celor ce muncesc, mobilizate la 
desăvîrșirea unei opere fără egal în 
istoria țării. Ecouri adînci, stimula
toare, au trezit cuvintele rostite re
cent de primul secretar al Comitetu
lui Central : „însuflețit de victoriile 
obținute, poporul romîn pășește în al 
treilea deceniu de viață liberă, în
crezător în forțele sale și în capaci
tatea sa de a-și făuri viitorul fericit 
pe care îl merită 1*.

Niciodată pînă azi, pe pămînturile 
de lîngă Carpați și Dunăre n-a exis
tat această semnătură aparținînd ce
lor 18 milioane de coautori care-și 
făuresc viitorul fericit pe care îl me
rită.

IA lil’O/llll iilAjl/AlîlLllll IUBI NAȚIONALI
Expoziția a devenit în aceste zile 

principalul punct de atracție al Ca
pitalei. Mii de bucureșteni, vizitatori 
din provincie, oaspeți de peste hotare 
călătoresc .ore în șir printre standu
rile cu exponate. Numeroși ghizi și 
alte mijloace operative de informare 
stau la dispoziția vizitatorilor.

VIZITĂ ÎN... ABATAJ
Parcurgînd sectoarele din pavi

lionul central, numeroși vizitatori se 
opresc în fața utilajelor pentru in
dustria minieră și energetică, precum 
și a machetelor reprezentînd obiecti
vele construite în anii puterii popu
lare în aceste ramuri. Ca o conti
nuare firească a sectorului industriei 
minelor din interiorul pavilionului, 
în exterior se află amplasată... o 
mină. Coborînd în galerie, vizitatorii 
pot urmări funcționarea unui tren de 
mină, a diferitelor utilaje moderne cu 
care sînt înzestrate minele noastre, 
pot vedea diferite tipuri de susținere 
metalică din galerii și abataje.

MICUL DIESELIST...
Peroanele gării — aflată în secto

rul transporturilor și telecomunicații
lor — cunosc o afluență de public 
similară unui important centru fero
viar. De aici nu pleacă însă nici un 
tren. Totuși, garniturile formate din 
noile și modernele vagoane de pa- 
saqeri, vagoane de marfă, cisterne 
etc., atașate la locomotive Diesel ori 
Pacific sînt parcă gata să pornească 
pe drumurile de fier ale țării. în ca
bina locomotivei Diesel electrică de 
2 100 CP, la pupitrul de comandă, se 
așează un puști de 8—9 ani. îl 
cheamă Eugen Necula și e elev în 
clasa a 3-a a școlii 175 din str. Lai
nici. Un vizitator îl întreabă :

— Ce cauți în cabină ?
— Eu știu să conduc — răspunde 

puștiul. Uitați, aici în stînga e ma
neta de pornire, frîna e în dreapta, 
aici se deschid contactele. Am văzut 
la tăticu. E mecanic. Tot pe Diesel.

A apărut nr. 4j1964 al revistei

ANALELE INSTITUTULUI DE ISTORIE A PARTIDULUI 
DE PE LINGĂ C.C. AL P.M.R.

CU URMĂTORUL CUPRINS :

A XX-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist. Expu
nerea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Sesiunea solemnă a Ma
rii Adunări Naționale.

La rubrica „Studii“ revista publi
că : „însemnătatea istorică a insu
recției armate din august 1944“ de 
I. POPESCU-PUȚURI ; „Rolul con
ducător al P.M.R. în dezvoltarea e- 
conomiei socialiste“ de BARBU ZA- 
HARESCU ; „Industrializarea țării 
— temelia construcției socialis
mului în R.P.R.“ de VASILE 
RAUSSER ; „Politica P.M.R. de dez
voltare continuă și rapidă a indus
triei chimice în Republica Populară 
Romînă“ de MIHAIL FLORESCU ; 
„înfăptuirea cu succes a planului 
elaborat de P.M.R. pentru electrifi
carea țării“ de BUJOR ALMĂȘAN ; 
„Alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare — temelia o-

sport La începutul noului campionat de fot
Un nou sezon fotbalistic începe astăzi. La București (pe stadionul „23 

August“, de la ora 14,45 : Rapid-C.S.M.S. și Dinamo-Crișul), Brașov (Steagul 
roșu-U.T.A.), Ploiești (Petrolul-Știința Cluj), Constanța (Farul-Dinamo Pi
tești), Baia Mare (Minerut-Progresul) și Craiova (Știința-Steaua) echipele de 
categoria A susțin primele meciuri ale celui de-al 47-lea campionat al țării. 
Peste o săptămînă, intră în întrecere echipele de categoriile B și C, apoi 
formațiile de juniori. Cu ocazia începerii competițiilor oficiale de fotbal, 
redactorul nostru Ion Dumitriu a adresat unor antrenori și membri ai fede
rației de specialitate următoarele întrebări : 1. — Cum se va desfășura noul 
campionat ? ; 2. — Ce pregătiri au făcut și vor mai face selecționabilii 
înaintea Jocurilor olimpice P ; 3. — Care va fi activitatea echipelor de 
juniori P Redăm mai jos răspunsurile primite.

4 Noul campionat al echipelor de 
categoria A, a spus tov. Ale

xandru Ene, vicepreședinte al F.R.F., 
este așteptat cu justificat interes de iu
bitorii fotbalului. Și nu-i greu de ex
plicat cauza. Pe de o parte, echipele 
vor putea fi urmărite pe drumul de îm
bunătățire a calității jocului (și aș vrea 
să precizez că unele rezultate pozitive 
au fost obținute încă în campionatul 
trecut), iar pe de altă parte reprezen
tativa țării și o serie de formații de 
club se află în pragul unor extrem de 
importante confruntări internaționale. 
Este bine știut că selecționata națională 
va participa la turneul olimpic, iar 
patru formații (Dinamo București, 
Steaua, Rapid și Petrolul) sînt angajate 
în competițiile de prim rang ale fotba
lului european. Specialiștii federației 
noastre sînt preocupați, totodată, de 
preliminariile campionatului mondial, 
programate pentru începutul anului 
viitor. Iată, prin urmare, cîtă impor
tanță are noul sezon fotbalistic.

Tocmai de aceea, în vacanța de vară, 
jucătorii n-au abandonat mingea, n-au 
neglijat antrenamentele. Acum,. o dată 
cu începerea meciurilor oficiale, se va 
putea definitiva pregătirea fotbaliștilor, 
în așa fel ca ei să atingă forma cea 
mai bună în perioada examenelor in
ternaționale. La început, se vor dispu
ta doar trei etape de campionat. După 
aceea, echipele fruntașe și selecționa
bilii vor susține partidele internaționale. 
Vreau să remarc faptul că, deși cam
pionatul va fi întrerupt pînă la 1 
noiembrie, nici una dintre echipele din 
categoria A nu va lua vacanță. Pentru 
formațiile neangajate în meciuri inter
naționale, federația a prevăzut o com
petiție denumită „Cupa Olimpiadei“.

La cursurile cu antrenorii și arbitrii 
ținute în vara aceasta, în buletinele 
tehnice ale federației au fost precizate 
obligațiile care revin tuturor echipelor, 
antrenorilor și celorlalți specialiști pen
tru continua perfecționare a jocului de 
fotbal. Trebuie avute în vedere perma
nent și urmărite cu toată seriozitatea : 
îmbunătățirea tehnicii individuale și a 
sistemului de joc, disciplina la antre
namente și la meciuri, creșterea și pro

Intîlnirea vizitatorilor cu fantezia și bunul gust ce caracterizează standul 
produselor textile

SPECIALIȘTII 
DESPRE EXPONATE

în fața standului cu mașini pentru 
prelucrarea lemnului se afla și ing. 
Timofei Oanță de Ia Combinatul de 
industrializare a lemnului Tg. Jiu. 
„Sînt încîntat de ceea ce văd aici — 
ne-a declarat el. La combinatul în 
care lucrez există multe din aceste 
mașini și utilaje de înalt nivel tehnic. 
La unele din mașinile pe care le cu
nosc observ însă modernizări și per
fecționări. De pildă, presa hidraulică 
cu 6 etaje, produsă de uzinele „23 
August", are un sistem schimbat de 
alimentare cu apă supraîncălzită, față 
de cele existente. De asemenea, pom
pele de joasă și înaltă presiune sînt 
construite la un nivel tehnic mai 
înalt. Aceleași aprecieri și pentru 
mașina automată de șlefuit, și pentru 
celelalte mașini de prelucrare a lem
nului".

rînduirii democrat-populare“ de 
GHEORGHE MATEI.

Rubrica „Pe locurile unde s-a 
desfășurat insurecția armată din 
august 1944“ cuprinde : „Băneasa— 
Otopeni“ de Comandor în rezervă 
DOBRE TEODOR ; „Cotroceni“ de 
General-maior în rezervă IONESCU 
DAN ; „Valea Prahovei“ de Gene
ral-maior în rezervă ZOTTER 
TOMA ; „Brașov“ de Colonel în re
zervă CHIRIȚĂ ATANASE ; „Că
lărași“ de Colonel în rezervă DA- 
MIESCU CONSTANTIN; „Cerna
voda“ de Lt. col. în rezervă NAVA- 
SART S. FLORIN ; „Giurgiu“ de 
Căpitan de rangul I în rezervă MA
RINESCU VASILE ; „Turnu-Seve- 
rin“ de General-maior în rezervă 
GAȘPAR IOAN ; „Timișoara“ de 
Colonel în rezervă GALGOȚI ALE
XANDRU ; „Pe văile Mălin și Suha“ 
de Colonel în rezervă TEODO- 
RESCU NISTOR.

movarea de noi cadre tinere, perfec
ționarea metodei de pregătire. în in
tenția federației, care de altfel a și 
luat o serie de măsuri, este ca în noul 
campionat să acorde un sprijin mai 
substanțial echipelor din țară, în așa fel 
încît să crească nivelul general de pre
gătire și de joc.

2 După un drum anevoios, dar pe
■ care l-am străbătut pînă la urmă 

cu bine — a arătat tov. Silviu Ploieștea- 
nu, antrenor principal al lotului olimpic, 
iată-ne în preajma celui mai mare eve
niment fotbalistic al anului — turneul 
olimpic. La ora actuală lotul din care 
va fi alcătuită echipa pentru Tokio cu
prinde 28 de jucători, majoritatea ce
lor care au participat la preliminariile 
olimpice, plus alți fotbaliști remarcați 
în echipele de club. Selecționerii au în 
vedere deocamdată pe următorii : Su- 
ciu, Datcu, Adamache, Andrei (portari), 
Greavu, Lupescu, Nunweiller III, Pe- 
tescu, Dan Coe, Dumitru Nicolae, Hăl- 
măgeanu, Ivan (fundași), Jenei, Petru 
Emil, Lereter, Kozka, Georgescu (mijlo
cași), Sorin Avram, Pîrcălab, Con
stantin, Dumitriu II, Ionescu, Țîrlea, 
Adam, Voinea, Sasu, Crăiniceanu, Hai- 
du (înaintași). Toți aceștia au urmat, la 
cluburile respective, un program de 
pregătire adecvat. împreună Cu antre
norii echipelor, vom supraveghea pre
gătirea din timpul campionatului, pre
cum și comportarea selecționabililor în 
meciurile oficiale interne și internațio
nale. Echipele care dau lotului cei mai 
mulți jucători susțin în septembrie me
ciuri dificile : Dinamo București joacă 
în „Cupa campionilor europeni“ (la 13 
septembrie în Malta și la 19 septem
brie la București cu Sliema Wanderers), 
Steaua în „Cupa cupelor“ (9 septem
brie la București și 16 septembrie în 
Irlanda de nord cu Derry City), Rapid 
în „Cupa balcanică“. în funcție de for
ma pe care o vor avea fotbaliștii men
ționați, vom definitiva apoi lotul pen
tru olimpiadă.

Perioada de timp ce va precede ple
carea spre Tokio o vom folosi pen
tru omogenizarea echipei, pentru corec
tarea unor deficiențe tehnice și de ori

în pavilionul cu produse din mase 
plastice am întîlnit pe arhitectul Pom- 
piliu Almoreanu din Brașov. „împre
ună cu tovarășii mei am venit la ex
poziție să vizităm în special produ
sele industriei construcțiilor și ale 
celorlalte industrii legate de con
strucțiile de locuințe și social-cultu- 
rale. Ne interesează în mod deosebit 
materialele plastice. Am examinat 
acum covoarele din policlorură de 
vinii, dalele din același material, pre
cum și materialele fonoizolante și 
termoizolante. Diversitatea sortimen
telor pe care le produce industria 
noastră satisface în măsură tot mai 
mare cerințele constructorilor".

EMISIUNI ÎN CULORI
Zilnic, între orele 16—17 și 18—19, 

vizitatorii pavilionului social-cultural 
sînt atrași de o emisiune de televi
ziune neobișnuită, care se poate ur
mări pe ecranele a două televizoare. 
Este vorba de emisiunea experimen
tală în culori realizată de un grup de 
specialiști de la Institutul politehnic 
din București. Aparatura de bază a 
fost construită în laboratorul de tele
viziune în culori al institutului. Sem
nalele de culoare sînt produse pe 
cale electronică de un generator de 
bare colorate, care servesc la regla
rea întregului sistem. Ele îndeplinesc 
rolul mirei întîlnite la televiziunea 
alb-negru.

IERI ȘI AZI
Pe estrada în aer liber, amenajată 

în incinta expoziției, a avut loc ieri 
un simpozion intitulat : „Arhitectura 
și urbanistica romînească". Un mare 
număr de vizitatori au urmărit cu 
interes expunerile specialiștilor, care 
au fost ilustrate cu proiecții din filme 
documentare. în continuare, a. fost 
prezentat un program de muzică 
ușoară.

Astăzi, la orele 11, vizitatorii sînt 
invitați să participe la un concurs cu 
premii „Cine știe răspunde", pe tema 
„Prin expoziția realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne". La orele 
18 se va desfășura din nou o paradă 
a modei, unde va fi prezentată o co
lecție cu 80 de modele de confecții 
create de întreprinderea „Arta mo
dei".

entare în joc etc. Vreau să mai arăt 
că înaintea meciurilor din cadrul 
turneului olimpic vom susține o par
tidă de verificare în Olanda (probabil 
la 22 septembrie, la Amsterdam) și cî- 
teva jocuri chiar în „Țara Soarelui-ră- 
sare“, în primul meci urmînd a întîlni 
selecționata olimpică japoneză.

O Actualul campionat — ne-a rela- 
*-*• tat tov. Gh. Urich, președintele 

comisiei centrale de juniori, prezintă cî- 
teva noutăți în privința activității echi
pelor de juniori. Una se referă la sis
temul competițional intern. Intrucît 
pînă acum juniorii nu aveau un număr 
suficient de jocuri oficiale, a fost mă
rit numărul echipelor care participă la 
campionatul republican. Cele peste 100 
formați; de juniori, împărțite în 10 serii, 
vor susține mai multe jocuri de cam
pionat decît pînă în prezent. La faza 
finală, care se va disputa în trei cicluri, 
iau parte 16 echipe.

Este de la sine înțeles că singur sis
temul competițional nu rezolvă mul
tiplele aspecte ale muncii cu tinerii 
fotbaliști. Și în noul sezon federația va 
urmări cum se desfășoară activi
tatea antrenorilor, a condu&grilor de 
cluburi cu secții de fotbal. Antrenorii 
federali vor continua să îndrume la 
fața locului pe specialiștii care se 
ocupă de juniori. Va trebui însă ca 
toți antrenorii echipelor fruntașe să 
privească mai serios problema instrui
rii juniorilor. Taberele organizate în 
timpul acestei veri au scos la iveală un 
număr mai mare de juniori de talent, 
cu reale posibilități, pe care de altfel 
i-am îndrumat către echipele de seni
ori. In loturile primelor echipe au apă
rut acum tineri ca N. Pantea și P. Gli- 
gor (U.T.A.), I. Ioniță și Al. Boc (Pe
trolul), M. Buciumeanu și R. Grancea 
(Metalul Tîrgoviște), V. Sălceanu 
(C.F.R. Pașcani) și alții. Munca antre
norilor a avut efectul scontat. La 
C.S.M. Cluj, Știința Galați, U.T.A., 
Petrolul, Dinamo București, Crișul, 
Victoria Giurgiu, Laminorul Brăila și 
la alte cluburi sau asociații sportive s-a 
acordat importanța cuvenită depistării 
și creșterii juniorilor. Ar fi de dorit ca 
în noul sezon să se vadă mai mult roa
dele activității temeinice cu cei ce for
mează viitorul fotbalului.

De pe acum specialiștii federației 
s-au fixat asupra unui lot de juniori 
care să formeze nucleul selecționatei 
țării la ediția din 1965 a Turneului 
U.E.F.A. Peste cîteva zile, juniorii noș
tri vor lua parte la un turneu interțări 
în R. P. Bulgaria. Apoi, ei vor susține 
două meciuri internaționale probabil la 
București cu echipa R. P. Polone (la 25 
octombrie) și cu echipa R.D Germane 
(la 8 noiembrie).

INFORMAȚII
 I

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN TUZU 

A AMBASADORULUI 
R. P. MONGOLE, 

TOGOOCIIN GHENDEN
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Constantin 
Tuzu, a primit în audiență protoco
lară pe ambasadorul R. P. Mongole, 
Togoociin Ghenden.
LA G.A.C. „PRIETENIA ROMlNO- 

COREEANÄ“
Ambasadorul R.P.D. Coreene în 

R. P. Romînă, Giăn Du Hoan, a fă
cut o vizită la gospodăria agricolă 
colectivă „Prietenia romîno-coreea- 
nă“ din comuna Făcăeni, regiunea 
București. Cu acest prilej, în nu
mele delegației dè partid și de stat 
a R.P.D. Coreene, care a participat 
la sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, el a predat în dar un 
drapel roșu. Au fost de față Con
stantin Șerban, prim-secretar al Co
mitetului raional Fetești al P.M.R., 
Constantin Ion, președintele sfatului 
popular raional, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, colec
tiviști. Au participat, de asemenea, 
membri ai ambasadei R.P.D. Co
reene. Tomä Dimache, președintele 
G.A.C. „Prietenia romîno-coreeană“, 
a mulțumit în numele colectiviștilor 
pentru acest dar și a rugat pe amba
sador să transmită membrilor coo
perativei agricole „Prietenia co- 
reeano-romînă“ din Sambon salutul 
prietenesc al colectiviștilor din Fă
căeni.

viata culturală
internațională

Festivalul de muzică 
de cameră de ia Menton

Stephen Liégeard, ziarist, care cu 
mulfi ani în urmă a lansat pentru geo
grafie și posteritate termenul Coasta de 
Azur, nu și-a închipuit că aceasta va 
deveni nu numai un loc de recreajie a- 
greabil, ci și locul unor manifestări cul
turale de prestigiu. Sînt cunoscute 
festivalurile de cinematografie și te
leviziune de la Cannes și Monte Carlo. 
Un public numeros este atras și de 
festivalurile teatrale de la Aix-en-Pro- 
vence, Montpellier, Arles și alte orașe 
mediferaniene. Mari ansambluri teatra
le sau de operă din Franja, ca și din 
alfe fări, dau aci spectacole în timpul 
verii, alegîndu-și ca scenă o piajă pu
blică, iar ca decor zidurile, scările și 
intrările unor cetăfi și castele zidife 
cu sute de ani în urmă.

Unul dintre aceste festivaluri, poate 
cel mai interesant tocmai prin cadrul 
în care se desfășoară, este cel de mu
zică de cameră de la Menton. Muzică 
„de cameră"... în aer liber. Forma
țiile participante sînt mici ansambluri 
sau soliști. Amatorii de muzică de ca
meră ascultă în plină stradă, mai pre
cis în piafa din fafa catedralei, care da
tează din 1619. Și pentru că sîntem la 
cîfiva kilometri de granija italiană, mai 
multe construcții din jur sînt în stil ita
lian. în acest decor se desfășoară con
certele.

Anul acesta festivalul de la Menton 
a ajuns la a 15-a ediție a sa. Partici
parea a fost dintre cele mai strălucite.

Expoziție retrospectivă Kulisiewicz
La Varșovia a fost deschisă o 

expoziție retrospectivă a cunoscu
tului artist plastic Tadeusz Kuli
siewicz, care cuprinde peste 370 de 
lucrări. Printre operele expuse fi
gurează gravuri în lemn din pe
rioada 1930—1936, precum și dese
ne din ciclurile „Varșovia“ (1945), 
„Szlembark“ (1950—1963), „Cercul

Noul teatru în aer liber construit recent la Hammamel, important cen
tru cultural din Tunisia, are o capacitate de o mie de spectatori. Pista 
circulară cu un diametru de 12 metri este completată de o arierscenă 
ridicată Ia diferita nivele. Ordonate în amfiteatru asimetric, treptele au 
o parte joasă care poate îi ridicată pe șine și mișcată electric, permi- 
țînd astfel să se varieze axa de prezentare, precum și raportul scenă- 
public. Secțiunea aceasta mobilă va permite o schimbare naturală de 
decor al cărui fond va fi constituit fie de mare, fie de parcul de euca

lipți și chiparoși din împrejurimi

Pe tema artei negrilor
In 1965 va avea loc la Dakar un 

festival mondial al artei negrilor. în 
cadrul festivalului vor fi prezentate 
vechi piese de teatru, filme, se vor 
organiza expoziții de pictură veche 
și modernă. Totodată, va avea 
loc un colocviu internațional pe tema 
artei negrilor. Exponatele vor proveni 
atît din muzeele africane cît și din 
cele europene și americane. Un sector 
al expoziției va oglindi influența artei

SOSIREA GUVERNATORULUI 
INSULEI BALI (INDONEZIA)

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
'Anak Agung Bagus Sutedja, guver
natorul insulei Bali (Indonezia) și 
soția, care fac o vizită în țara noas
tră la invitația Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al Capitalei. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de I. Gh. 
Borca, Gh. Calcan și C. Livèzeanu, 
vicepreședinți ai Sfatului popular al 
Capitalei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față ambasadorul Indoneziei 
în R. P. Romînă, Sukrisno, și mem
bri ai ambasadei.

*
Sîmbătă a plecat la Geneva de

legația R. P. Romîne care va parti
cipa la lucrările celei de-a III-a 
Conferințe internaționale privind 
utilizarea energiei nucleare în sco
puri pașnice. Delegația este condusă 
de acad. prof. Horia Hulubei, direc
torul Institutului de fizică atomică 
al Academiei R. P. Romîne.

★
Sîmbătă a plecat spre S.U.A. prof, 

dr. Victor Preda, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
șeful catedrei de biologie a Institu
tului medico-farmaceutic din Cluj, 
pentru a participa la cel de-al 
XI-lea Congres internațional de 
biologie celulară, care va avea loc 
la Providence (statul Rhode Island) 
între 31 august și 5 septembrie.

(Agerpres)

La 1 și 3 august a dat două concerte or
chestra „Pro-Arte" din München, con
dusă de Kurt Redel. Programul a cu
prins bucäji de Haendel, Vivaldi ; o 
seară a fost rezervată în întregime lui 
Johann Sebastian Bach. Au fost apre
ciate concertele orchestrei de cameră 
Vegh din Düsseldorf cu muzică de Schu
bert, Brahms, Mozart. Un trio ceh a in
terpretat bucăți din Beethoven, Brahms 
și Dvorak. Lista formajiilor și interpre- 
jilor mai conjine și alte nume de pres
tigiu.

Cu mare interes a fost primit de pu
blic trio-ul „București" format din fra
ții Gheorghiu și Radu Aldulescu, care 
au interpretat bucăți de Beethoven, 
Schumann și o compoziție a lui Valentin 
Gheorghiu. Avînd loc în zilele care au 
precedat sărbătoarea noastră națională, 
aceste concerte la festivalul de la Men
ton au avut semnificația unei noi pre
zențe romîneșfi, ilustrînd viața muzica
lă din R. P. Romînă. Discutînd cu An
dré Borocz, directorul artistic al festiva
lului, acesta ne-a declarat :

„Prezența celor trei instrumentiști ro- 
mîni a fost un eveniment marcant al 
acestei a 15-a ediții a festivalului nos
tru. la care ne străduim să asigurăm în 
fiecare an participarea unora din cele 
mai reprezentative ansambluri și renu- 
mifi soliști.

T. VORNICU

de cretă caucazian“, „India“, „Lim
ba venețiană“, „Mexic“, „Brazi
lia’’ (1955—1963). Kulisiewicz este 
laureat al mai multor premii, prin
tre care premiul U.N.E.S.C.O. 
(1954), obținut la Bienala de la Ve
neția, precum și premiul I pentru 
desen, în 1961 — la Bienala de la 
Sao Paolo (Brazilia).

africane asupra artelor din Europa și 
America.

Guvernul senegalez a început con
struirea unui muzeu temporar, ocu- 
pînd o suprafață de 1 200 m.p., pen
tru expoziția care va avea loc. Pentru 
ca operele de artă împrumutate să nu 
fie deteriorate, ele vor fi izolate de 
clima ambiantă și li se va crea o cli
mă propice. U.N.E.S.C.O. va scoate 
o ediție de lux, în care va prezenta 
atît festivalul, cît și expoziția.
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Luni la Geneva: SAIGON

Conferința 0. N. U. 
pentru folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice

Luni se deschide la Geneva cea 
de-a treia Conferință internațională 
a Națiunilor Unite pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. 
La această conferință vor lua parte 
peste 4 000 de persoane. Lucrările vor 
fi prezidate de prof. V. Emelianov 
(U.R.S.S.) asistat de cinci vice-pre- 
ședinți : W. B. Lewis (Canada), F. 
Perrin (Franța), J. Rabi (S.U.A.), N. 
Bhabha (India), sir W. Penney (An
glia).

încheierea conferinței 
Uniunii Interparlamentare

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
Lucrările celei de-a 53-a conferințe 
a Uniunii Interparlamentare, desfă
șurate între 20—28 august, în capi
tala Danemarcei au luat sfîrșit. In 
problema rolului parlamentarului ca 
intermediar între cetățeni și guvern 
a vorbit prof. Traian Ionașcu. La în
cheierea lucrărilor, din partea dele
gației grupului romîn a luat cuvîn
tul Barbu Solomon. Conferința a a- 
doptat o serie de rezoluții cu privi
re la problemele cuprinse în ordinea 
de zi. Barbu Solomon și prof. Stan- 
ciu Stoian au fost desemnați ca 
membri ai Consiliului Uniunii Inter
parlamentare.

In Comitetul special 
al O. N. U. sn domeniul 
dreptului internațional

MEXICO CITY 29 (Agerpres). - 
La Mexico City au început lucrările 
Comitetului special al O.N.U. pen
tru codificarea principiilor de drept 
internațional referitoare la relațiile 
prietenești și cooperarea între state. 
In cursul dezbaterilor, reprezentan
tul R. P. Romîne, A. Cristescu, a ex
primat, în numele delegației romîne, 
sincere sentimente de prietenie pen
tru poporul mexican, mulțumind gu
vernului mexican pentru primirea 
făcută delegației romîne și pentru 
ospitalitatea sa. Reprezentantul ro
mîn a subliniat că Romînia și Me
xicul își aduc contribuția activă la 
cauza păcii și a practicării relațiilor 
amicale și de cooperare între state, 
relații bazate pe respectarea princi
piilor și normelor dreptului interna
țional.

NOTE DE DRUM

Problema cipriotă
TRIUMVIRATUL S-A REDUS LA UN... DUUMVIRAT
@ Generalul Khanh debarcat de la putere 
® Întețîrea represiunilor

SAIGON 29 (Agerpres). — La Sai
gon au continuat în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă tulburările. Sîm
bătă dimineață, transmite agenția 
U.P.I., în capitala sud-vietnameză a 
fost restabilit „un calm relativ“. Au
toritățile au adoptat măsuri severe, 
poliția și armata căpătînd dreptul de 
a percheziționa ziua și noaptea toate 
casele, de a aresta orice persoană, de 
a interzice orice manifestație sau în
trunire. Infracțiunile vor fi judecate 
de tribunale militare care vor putea 
pronunța sentințe de condamnare la 
moarte fără o anchetă prealabilă.

Sîmbătă s-a anunțat preluarea 
provizorie a funcției de prim-minis
tru de către fostul vicepremier 
Nguyen Xuan Oanh. Luînd cuvîntul 
în cadrul unei conferințe de presă, 
noul prim-ministru a declarat că 
generalul Khanh, care a deținut 
pînă în prezent această funcție, ur
mează un tratament în stațiunea 
Datat pentru „afecțiuni fizice și

mintale", neputînd să mai ia parte 
la viața publică un timp mai înde
lungat. Nguyen Xuan Oanh a fost 
numit în funcția de premier de că
tre triumviratul care a preluat pu
terea cu cîteva zile în urmă. Agen
ția France Presse trage, însă, conclu
zia că triumviratul nu mai este a- 
cum decît un duumvirat, după înde
părtarea generalului Khanh. Aceeași 
agenție relevă, totuși, că guvernul 
pe care îl prezidează acum Nguyen 
Xuan Oanh are o componență iden
tică cu precedentul cabinet.

Noul prim-ministru s-a reîntors în 
Vietnamul de sud puțin înainte de 
lovitura de stat din 1 noiembrie 
1963 cînd a fost răsturnat regimul 
diemist. El a locuit în străinătate 
timp de 16 ani, îndeosebi în S.U.A., 
unde a ocupat un post de profesor la 
Universitatea Harvard. Agenția As
sociated Press îl caracterizează ca 
fiind „aproape tot atît de american 
pe cît de vietnamez“.

Sesiune extraordinară a Organizației Unității Africane
în legătură cu situația din Congo

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane își va 
ține la 5 septembrie sesiunea extra
ordinară consacrată examinării si
tuației din Congo (Leopoldville). Se
cretarul general al O.U.A., Diallo 
Telli, a anunțat că această hotărîre 
a intervenit după ce două treimi din 
numărul statelor membre, respectiv 
23 din 34 de țări africane, au accep
tat să ia parte la sesiune.

MERCENARI DIN R. S. A.

SPRE LEOPOLDVILLE

ALBERTVILLE 29 (Agerpres). — 
Trupele guvernului central congolez 
își concentrează atacul împotriva de
tașamentelor de răsculați congolezi 
în orașele Albertville și Uvira. In 
ultimele zile, asupra acestor orașe 
au fost efectuate bombardamente 
neîntrerupte. Numeroși cetățeni paș
nici și membrii unor detașamente 
conduse de Gaston Soumialot s-au 
retras în localitatea Kigoma, port la 
lacul Tanganica, pe teritoriul Tan- 
ganicăi. Serviciile de securitate ale 
Tanganicăi și ministrul afacerilor 
externe, Kambona, au sosit sîmbătă 
dimineața la Kigoma pentru a dis
cuta cu refugiații. Spre Leopoldville,

ÎN TREN SPRE ROMS
a Dolomijilor a 
urmă, spre mia- 

nor pietrificat la 
plută semnalează a-

Umbra austeră 
rămas departe în 
zănoapte, ca un 
orizont, Stejarii de 
propierea mării. Dar mai ales lumina, o 
lumină exuberantă, vaporizată parcă în 
aer și amintind un tablou de Tinto
retto, constituie preludiul 
După cîteva minute ajungem la țărm, și, 
deodată, pămîntul dispare de 
le vagoanelor. Cu locomotiva îndrepta
tă spre largul mării, trenul aleargă a- 
cum pe un pod lung, suspendat pe pi
loni, într-un decor lacustru în care 
mai stîlpîi de telegraf îngropați în 
și cerul de un albastru decolorat au 
rămas din peisajul dinainte. Sosim la 
neția. orașul așezat pe 118 insule, 
ruia ghidurile îi spun stereotip „perla 
Italiei", și căruia romanticii, și, în primul 
rînd Byron, i-au descoperit frumusețea 
melancolică atunci cînd faima din isto
ria lui feudală intrase în amurg.

O jumătate de oră pînă la schimbarea 
trenului. Am vreme să ies din clădirea 
modernă a gării și să mă opresc la de
barcader, în marginea unui canal larg. 
Ambarcațiuni cu motor bat cu elicea apa 
somnolentă fransporfînd pasagerii 
centrul orașului unde se 
lebra piață San Marco
palat al dogilor. Orașul este con
struit pe o invizibilă pădure de piloni. 
Străzile lui sînt cele 177 de canale unite 
de aproape 400 de poduri. In apa a- 
cestor „rii" se reflectă palate opulente, 
zidite cu 5—6 secole în urmă, într-un 
amestec ciudat și totuși uimitor de ar
monios de arhitectură gotică, bizantină 
și barocă. Interioarele multora dintre ele, 
veritabile muzee, păstrează picturi mu
rale ale unor artiști ca Tizian ori Vero
nese, care au făcut gloria școlii pictu
rale venețiene. Pe „Canal Grande" sau 
pe arterele care se ramifică din el, în 
piața San Marco, unde porumbeii înăbușă 
de obicei pașii trecătorilor, umbra e- 
rtificiilor îmbătrînite de vreme evocă
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și vechiul

dificîilor îmbătrînite de vreme 
iimpul îndepărta! cînd Veneția era 
mare și orgolioasă putere maritimă, 
colo unde un „vaporetto” încărcat 
turiști stîrnește acum valuri, venea cu 
cole în urmă, o dată pe an, dogele^ 
conjurat de un cortegiu tastuos, sa 
runce în apă un inel și să pronunțe for
mula rituală : „Desponsamus te, Mare, in 
signum veri perpetuigue domini" („Te 
luăm de soție, o Mare, în semn de ade
vărată și perpetuă stăplnire") ; formulă 
care l-a făcut pe veșnic ironicul Voltaire 
ță adauge malițios că această căsătorie

s despoticei puteri ducale nu era decît 
pe jumătate împlinită dat fiind că lipsea 
consimjămîntul logodnicei.

Bătrînele domuri de piatră și 
„străzile" de apă sînt vizitate 
3 000 000 de turiști, turismul 
tînd principala sursă de venituri pentru 

• oraș. El ridică însă o serie de probleme 
dificile și specifice de întrejinere a căror 
rezolvare durabilă, după cum arată pre
sa italiană, întîrzie de multă vreme. Mi
lioanele de piloni de lemn, fixați în so
lul mlăștinos pe care sînt construite mo
numentele Venefiei, au nevoie să fie a- 
păraji de apele reziduale ale întreprin
derilor industriale, canalele periferice au 
nevoie de asanări. Au apărut de aseme
nea în presă numeroase argumente în 
sprijinul afirmajiei că abuzul de vase cu 
motor, în special în canalele înguste, este 
periculos deoarece vîrfejurile provocate 
de ele zdruncină temeliile clădirilor 
vechi. Pe acest argument și-au înteme
iat protestul și gondolierii ațâți cîji au 
mai rămas (circa 500), cînd, recent, s-au 
adunat în piața San Marco, anunjînd că 
își vor arde tradijionalele gondole dacă 
autoritățile municipale nu vor lua măsuri 
să oprească invazia „faxiurilor de apă"...

— Molto caldo I Vecinul meu de 
compartiment se plînge de zăpușeală. E 
un bărbat de vreo 40 de ani, scund, cu 
o figură deschisă și extrem de vioi. Își 
face vînt cu ce găsește la îndemînă, cu 
batista, cu ziarul, se scoală și se apleacă 
pe fereastră, căutînd mereu o ipotetică 
răcoare pe căldura asta de 35. de grade. 
Trenul trece prin Padova, care l-a dat 
Romei antice pe istoricul Titus Livius și 
l-a avut profesor la universitatea ei pe 
Galileo Galilei. Orașul este acum un în
semnat centru agricol, industrial și uni
versitar. Intre timp, vecinul meu se an
trenează într-o discuție cu o femeie în 
vîrstă, îmbrăcată în negru și cu părul 
alb, care merge în Sicilia, la Palermo. 
Dialogul se desfășoară destul de ane
voios din pricina dialectelor diferite pe 
care le vorbesc cei doi interlocutori. 
De altfel, din cauza deosebirilor de dia
lect, cei din provinciile meridionale au 
greutăți la început în a se înțelege cu 
lombarziî, de exemplu, cînd vin să caute 
de lucru în nord unde economia este 
mult mai dezvoltată. „In Mezzogiorno 

I (sudul italic) — o aud spunînd pe sîci-
> liană în timp ce se uită spre coșurile 

unor întreprinderi industriale din Padova
i — se vede destul de rar așa ceva”. Pro- 
! blema acestui decalaj de dezvoltare ob-
> serv că este prezentă și în numărul zia-

anunță agenția France Presse, conti
nuă să se îndrepte mercenari și în
tăriri militare venite din 
Sud-Africană. Guvernul 
de nord a dat publicității 
ție în care protestează
zborurilor neautorizate deasupra te
ritoriului nord-rhodesian a unor a- 
vioane transportînd mercenari pen
tru Congo.

Republica 
Rhodesiei 

o declara- 
împotriva

(Agerpres). — 
scrie ziarul so- 
News“, este o

★
MOGADISCIO 29

Problema congoleză, 
malez „The Somali
problemă pe care trebuie să o solu
ționeze africanii înșiși și anume prin 
Organizația Unității Africane. Zia
rul menționează că situația compli
cată din Congo constituie un pericol 
grav pentru întregul continent afri-

® Raportul întocmit de U Thant pentru Consiliul de Securitate 
® Tratativele Makarios-Nasser
® 0 delegație a partidului A.K.E.L. primită de președintele Ciprului

lui, Papaioannu a făcut o vizită 
președintelui Makarios. într-un co
municat dat publicității de C.C. al 
A.K.E.L. se arată că în cursul în
trevederii delegația și președintele 
au făcut un schimb de păreri refe
ritor la ultimele evenimente din Ci
pru. Totodată, delegația a expus 
președintelui Makarios părerile par
tidului în legătură cu căile de dez
voltare a luptei pentru apărarea in
dependenței Ciprului.

★

ANKARA 29 (Agerpres). — Pen
tru a treia oară în ultimele zile 
în fața reprezentanțelor diplo
matice ale S.U.A. și Greciei de la 
Ankara și Istanbul au avut loc ma
nifestații de protest împotriva pozi
ției adoptate de aceste țări în pro
blema Ciprului. Ministrul afacerilor 
externe al Greciei, a înmînat sîm
bătă seara ambasadorului Turciei la 
Atena un protest.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In
tr-un raport adresat Consiliului de 
Securitate înainte de plecarea sa 
spre Geneva, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, declară că man
datul acordat forței O.N.U. în Ci
pru nu-i conferă acestei forțe nici 
o responsabilitate în ceea ce pri
vește contingentele Turciei și Gre
ciei staționate în insulă. Secretarul 
general menționează că datorită re
fuzului Turciei, aceste contingente 
nu au putut fi trecute sub comanda
mentul forței O.N.U. din Cipru. Re- 
ferindu-se la acest fapt, în raport se 
arată că hotărîrea privind rotația 
unei treimi din cei 650 de soldați 
turci membri ai contingentului turc 
din insulă, comportă un pericol 
„grav“ și a determinat punerea în 
practică a mecanismului bunelor 
oficii ale O.N.U. Referindu-se la 
faptul că forța O.N.U. din Cipru a 
fost rugată să furnizeze o „escortă 
armată“ și o „protecție“ celor 250 de 
soldați turci care urmează să fie 
înlocuiți, raportul arată că această 
propunere a fost respinsă pe motiv 
că forța O.N.U. din Cipru nu este 
împuternicită cu un mandat pentru 
a îndeplini o astfel de sarcină.

★
ANKARA 29 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției France 
Presse, Ministerul Afacerilor Exter
ne al Turciei a adus la cunoștința 
guvernului grec, prin intermediul 
ambasadorului său la Ankara, că ac
ceptă propunerea guvernului grec de 
a amîna pentru o perioadă scurtă 
schimbarea celor 250 de soldați și 
ofițeri turci din contingentul turc a- 
flat în Cipru.

★
CAIRO 29 (Agerpres). — Preșe

dintele Republicii Cipru, Makarios, 
care a sosit vineri seara într-o vi
zită oficială în R.A.U., a început 
sîmbătă dimineața la Palatul El Sa
fa din Alexandria convorbirile cu 
președintele Nasser. Agenția M.E.N. 
relatează că la sfîrșitul acestei în
trevederi, președintele Makarios a 
declarat că au fost trecute în revis
tă o serie de aspecte ale situației din 
Cipru, precum și implicațiile pe care 
le-ar putea avea în Orientul Mijlo
ciu agravarea situației din insulă.

★
NICOSIA 29 (Agerpres). — O de

legație a Comitetului Central al 
Partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.) în frun
te cu secretarul general al partidu-

marmură, 
anual de 
reprezen- Veneția. Pe „Canal Grande"

cumpărat în gară 
dezbate actuala 

a Italiei, arăfînd

II Messaggero", 
la Veneția. Un articol 
conjunctură economică 
că : „ea s-a ameliorat întrucitva, dar con
ține încă multe dificultăți și tendințe in
flaționiste”. „Deficitul balanței de plăți, 
scrie ziarul, pentru perioada ianuarie — 
mai 1964, e de 364 milioane de dolari, 
față de 586 milioane de dolari în perioa
da analogă a anului 1963”. De proble
mele economice sînt legate și o serie de 
probleme politice, care au ieșit. în evi
dență în timpul prelungitei crize de gu
vern, ehre a avut loc recent.

Prin dreptul vagonului nostru lunecă un 
tren supraaglomerat care se îndreaptă 
spre Verona. Discuția se mufă brusc 
asupra Veronei. Și inevitabil ajunge la 
povestea celor doi eroi ai lui Shakes
peare — sute de mii de turiști so
sesc aci în fiecare vară să vadă 
mormîntul Julietei și balconul sub care 
venea noaptea Romeo. Și tot aci sosesc 
în fiecare an, din multe colțuri ale lumii, 
sute de scrisori de la tineri îndrăgostiți 
adresate „signorinei Giulietta Capuleto". 
ca și cum eroina dramei lui Shakespeare 
ar mai trăi după aproape 8 secole, în 
casa de pe Via Cappello la nr. 17...

După un hiatus marin, străbatem din 
nou un peisaj de munte. Ieșim din Bo
logna, devenită în ultima vreme un cen
tru important de cercetări în domeniul 
fizicii nucleare, și, în locul cîmpiei lom
barde, ne însoțesc povîrnișurile Apenini
lor pînă cînd intrăm într-o adevărată cas
cadă de tuneluri care durează aproape o 
oră. Controlorul ne cere biletele. Resti- 
tuindu-mi-l pe al meu, mă întreabă :

— Da Bucarest, si ?
— Si.
— A, romeno ? întrebarea îi aparține 

de data aceasta vecinului meu de com
partiment. Cu Un zîmbet vesel, care ii lu
minează fața, se întoarce spre mine și 
după cîteva minute discuția sună familiar 
ca și cum ne-am fi cunoscut de mult 
timp. Se interesează dacă la noi este tot 
așa de cald ca aici, vorbim apoi despre 
asemănările de limbă dintre romînă și 
italiană și se arată dornic să cunoască 
cît mai mult despre construcțiile și alte 
realizări din țara noastră. Îmi po
vestește apoi despre el (are 42 de 
ani și două fetițe), despre munca lui

(e feroviar din Roma), despre construcția 
căii ferate pe care călătorim. Din pricină 
că densitatea căilor ferate e mult mai 
mare în nord, unde relieful e muntos, 60 
la sută din rețeaua feroviară a Italiei este 
construită peste viaducte, prin defileuri 
și tuneluri. Liniile care străbat imensele 
valuri de piatră ale Apeninilor sînt o 
materializare a hărniciei și talentului 
muncitorilor și inginerilor italieni.

Am ieșit din lanțul de tuneluri și ne 
apropiem de Florența. Traversăm un flu
viu, citat în cărțile de artă mai mult decît 
în cele de geografie, Arno, și iată acope
rișurile roșii, turnurile, cupolele și cam
panilele Florenței. Orașul acesta, al că
rui nume amintește florile și care și-a 
luat drept emblemă o floare, a găzduit în 
ultimii ani o serie de întîlniri internațio
nale, al căror mesaj l-a constituit idealul 
de pace al popoarelor. Florența, cea care 
a dat omenirii pe Dante, Giotto, Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Benvenuto Cel
lini a suferit pierderi ireparabile în 
timpul războiului. Bombardamentele i-au 
mutilat clădiri și monumente străvechi, 
din magnificele poduri care se arcuiau 
peste Arno n-a mai rămas decît Ponte 
Vecchio. Italienii iubesc mult Florența. 
Cînd ieșim din gară, întinde brațul 
spre un punct situat undeva deasupra a- 
coperișurilor roșii ale orașului și spune 
doar atît : „Giotto". Privesc în direcția 
pe care mi-o arată. Deasupra acoperișu
rilor se înalță campanila domului Santa 
Maria del Fiore începută de Giotto, trei 
ani înaintea morții sale.

Trenul merge încet din cauza repara
țiilor care se fac la terasament, chiar în 
apropierea unei străzi. Deodată, pe zidul 
uneia din casele de pe această stradă, 
văd scrise cu litere mari în așa fel ca să 
se poată citi de departe aceste cuvinte 
„Firenze desidera la pace" (Florența 
dorește pacea").

Intrăm din nou în compartiment. 
Proaspăta mea cunoștință mă roagă să-l 
caut neapărat la Roma, să-mi arate ora
șul. Îmi scrie pe o foaie 
rul de telefon.

— Întrebați de Guido
Prin Guido Caiffe am 

cu Roma înainte de a sosi în ea.

de hîrfie numă-

Caiffe. 
făcut cunoștin|ă

Oclavian PALER

Festivitățile
de la Banska Bystrica

PRAGA 29 (Agerpres). — La 29 
august, la Banska Bystrica (Slova
cia) a avut loc un mare miting, con
sacrat aniversării a 20 de ani de la 
insurecția națională din Slovacia.

Luînd cuvîntul, Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, a arătat că 
insurecția națională din Slovacia 
constituie din punct de vedere poli
tic o cotitură în istoria cehoslovacă 
modernă.. Ea reprezintă rezultatul 
unei îndelungate activități politice a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Pentru poporul ceh, insurecția a 
reprezentat un imbold și un imens 
ajutor în desfășurarea ulterioară a 
luptei de eliberare națională și a 
luptei de partizani. Vorbitorul a scos 
în evidență frăția de arme care a 
unit strîns pe slovaci, cehi, pe 
cetățeni ai Uniunii Sovietice și ai al
tor țări, în cursul insurecției.

In continuare vorbitorul a relevat 
succesele obținute în dezvoltarea 
economică și social-culturală a Slo
vaciei.

Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov, 
conducătorul delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, a vorbit 
despre însemnătatea insurecției na
ționale din Slovacia, subliniind, prin
tre altele, că ea a constituit un eve
niment important în istoria luptei 
poporului cehoslovac pentru liberta
tea și independența sa.

în continuare, Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, a dat citire de
cretului privitor la decorarea a nu
meroși participanți la insurecția na
țională din Slovacia și a unor loca
lități în care au acționat partizani.

In după-amiaza aceleiași zile, pe 
aeroportul din Sliac a avut loc o 
mare paradă aeriană, iar seara la 
Banska Bystrica un spectacol festiv, 
în aer liber.

ZiSele culturii rommești in U.R.S.S.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Timp 

de 9 zile s-a desfășurat la cinemato
graful „Hudojestvennîi“, unul din 
cele mai mari din Moscova, festiva
lul filmului românesc, organizat în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei. Au fost prezen
tate 6 filme noi ale cinematografiei 
romînești, între care „Tudor“, „Vîr- 
sta dragostei“, „Pisica de mare“ 
care au fost vizionate de aproape 
50 000 de moscoviți. La Moscova s-a 
aflat și o delegație de cineaști ro
mîni, condusă de scriitorul și re
gizorul Francise Munteanu. în pre
zent, oaspeții romîni fac o călătorie 
prin Uniunea Sovietică. La 25 au
gust, la cinematograful „Rustavi“ 
din Tbilisi a fost prezentat filmul 
„Tudor“, film cu care a început în 
acest oraș săptămîna filmului romî- 
nesc.

★
LENINGRAD 29 (Agerpres). — 

Scriitori romîni, care se află la Le
ningrad cu prilejul zilelor culturii 
romînești, s-au întîlnit cu cititori so
vietici. Poeții Dan Deșliu și Tiberiu 
Utan au recitat din poeziile lor, pre
cum și fragmente din poemul lui 
Maiakovski „în gura mare“, în tra-

ducerea lui Cicerone Theodorescu. 
Scriitorul Eugen Barbu a vorbit des
pre literatura romînă contemporană, 
despre noile traduceri apărute în 
limba romînă din autori sovietici. La 
Leningrad oaspeții romîni s-au întîl
nit cu scriitori sovietici și au vizitat 
iocurile istorice ale orașului.

★
MOSCOVA 29 — Corespondentul 

Scînteii Ambrozie Munteanu, trans
mite : ' Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă a oferit o masă cu 
prilejul încheierii vizitei în U.R.S.S. 
a delegației A.R.L.U.S., condusă de 
acad. Gh. Mihoc. La masă au luat 
parte : N. V. Cerkasov, vicepreșe
dinte al Uniunii Asociațiilor de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine, V. I. Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional al P.C.U.S. 
Moscova pentru agricultură, G. G. 
Sotnikov, vicepreședintele Consiliu
lui Economiei Naționale. Moscova, 
A. G. Țukanova, vicepreședintele A- 
sociației de prietenie sovieto-romî- 
nă, precum și alți membri din con
ducerea asociației, reprezentanți ai 
întreprinderilor membre-colective 
ale Asociației de prietenie sovieto- 
romînă.

Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

Presa internațională comentea
ză pe larg ultimele evenimente 
petrecute în Vietnamul de sud, 
începînd de la 16 august, cînd 
generalul Khanh și-a atribuit în
treaga putere și pînă astăzi, cînd 
a fost debarcat. Ziarul „Le Mon
de" înfățișează astfel situația de 
la Saigon :

La 16 august, junta militară adopta 
în grabă o „cartă națională". As
tăzi, această cartă este arsă pe 
străzi de studenți. La 7 august era 
proclamată starea de urgență și in
terzis orice miting. Astăzi, clădirile 
publice și imobilul radiodifuziunii 
sînt luate cu asalt. Tulburările nu a- 
fectează numai Saigonul. Sînt sem
nalate la Hue, Da-Nang și în alte 
orașe din Vietnamul de sud. în Viet
namul de sud, generalul Khanh 
singur. Din punct de vedere 
litar situația se agravează.

MONTEVIDEO. Mii de persoane 
au participat la o demonstrație cerînd 
menținerea relațiilor diplomatice între 

• Uruguay și Cuba. în cadrul unui mi
ting, care a avut loc în fața clădirii 
Consiliului de Miniștri, numeroși vor
bitori au cerut guvernului Uruguayan 
să nu urmeze cererile Organizației Sta
telor Americane de a suspenda relații
le cu Cuba.

Havana Manifestări
închinate R. P. Romine

HAVANA 29 (Agerpres). — In ca
drul „Săptămînii culturii romînești“ 
care a avut loc la Havana cu ocazia 
zilei eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, pianistul Cornel Gheor
ghiu a susținut, în sala Muzeului de 
arte frumoase, un recital mi tical. 
Au participat numeroase personali
tăți culturale cubaneze, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la Ha
vana, un numeros public. Recitalul 
s-a bucurat de un succes deosebit.

Cu același prilej la Havana a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii 
intitulată „Romînia — 20 de ani de 
construcție a socialismului“. In ora
șul San Antonio de Los Banos s-au 
deschis o expoziție fotografică inti
tulată „Onești“ și o altă expoziție 
de filatelie romînească. La Lamoron 
a fost inaugurată o expoziție de gra
vură romînească.

Tulburârile din Vietnamul de 
sud
Arabia de sud în atenția 
O.N.U.

punct de vedere politic, 
tastrofală...

La rîndul său, ziarul „Die Presse" 
scrie că : „noua răsturnare din Viet
namul de sud nu numai că a decurs 
altfel decît loviturile de stat prece
dente, dar a dezvăluit un substrat 
psihologic care nu prevestește nimic 
bun pentru guvernul din Saigon — 
oricum ar arăta el după renunțarea 
la putere a lui Khanh — cît și pen
tru protectorii săi".

ea este ca-

Comitetul special al O.N.U. pen
tru examinarea situației din Oman 
a anunțat că săptămîna viitoare 
membrii săi vor pleca la Londra 
și în Orientul Mijlociu pentru a 
studia situația din Oman și re
giunea Arabiei de sud.

Pazhwak (Afganistan), a spus că 
membrii comitetului se vor întîlni la 
Londra cu sultanul protectoratului 
britanic Mascat și Oman, care a co
municat membrilor Comitetului 
O.N.U. că refuză să accepte intrarea 
lor pe teritoriul sultanatului. Tot la 
Londra, membrii comitetului vor pur
ta discuții cu reprezentanți ai gu
vernului englez asupra situației din. 
protectorat și vor asculta petiționari 
din Oman, care în repetate rînduri 
au cerut să se acorde independența. 
Membrii comitetului vor pleca apoi 
la Cairo, Damman (în Arabia Sau- 
dită) și Kuweit. In cursul acestor vi
zite, ei vor avea întrevederi, în pri
mul rînd, cu Imamul Omanului, aflat 
în exil la Cairo, cu membrii consi
liului său revoluționar și cu nu
meroși petiționari, reprezentanți ai 
organizațiilor politice din Oman, 
care vor independența și separarea 
de sultanatul Mascat.

Potrivit știrilor anunțate de agenții
le de presă, într-o declarație, pre
ședintele comitetului, Abdul Rahman

zent, a declarat ministrul justiției al 
Irakului, are loc cercetarea dosarelor 
altor deținuți de origină kurdă.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergie atomică a S.U.A. a anunțat 
vineri că la poligonul militai din Ne
vada a fost efectuată o nouă explozie 
subterană nucleară de intensitate me
die, Este a 14-a explozie efectuată de 
S.U.A. în cursul acestui an.

ATLANTIC CITY. Convenția națio
nală a partidului democrat a reales 

propunerea 
M. 

de președinte al 
a avut un rol de 
obținută de pre
ia alegerile din 

Johnson a părăsit

vineri în unanimitate, la 
președintelui Johnson, pe John 
Bailey în funcția 
partidului. Acesta 
frunte în victoria 
ședințele Kennedy 
1960. Președintele 
Atlantic City, plecînd în Texas pentru 
pregătirea campaniei electorale.

PARIS. La monumentul Tour de 
Beaumont din Toulon a fost descope
rită vineri o mașină infernală care a 
fost făcută inofensivă. S-a constatat că 
o altă mașină infernală fusese plasată 
acolo înainte de trecerea președintelui 
de Gaulle și 
Toulon.

BAGDAD, 
că toți kurzii 
telor ce s-au desfășurat în nordul Ira
kului au fost eliberați, cu excepția 
celor acuzați de alte delicte. în pre-

CAIRO. Prima întîlnire a Consiliu
lui prezidențial unit egipto-irakian, 
înființat la 26 mai printr-un acord 
semnat de șefii celor două state, va 
avea loc imediat după conferința 
arabă la nivel înalt. Consiliul unit va 
fi prezidat de șefii celor două state și 
va dezbate o serie de probleme pri
vind coordonarea politicii și econo
miei celor două țări în perspectiva 
unei uniuni totale.

publicității vineri încă 200 din cele 
peste 4 000 de fotografii ale Lunii 
luate la 31 iulie de nava cosmică 
„Ranger-7“. Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a declarat cu acest prilej că 
ultimele fotografii ale Lunii au un 
grad de precizie de 2000 de ori mai 
mare decît al celor mai bune telescoa- 
pe terestre. Pe aceste fotografii pot fi 
distinse pe suprafața Lunii obiecte 
avînd o lungime între 25 și 35 centi
metri.

a altor oficialități prin

Agenția M.E.N. anunță 
arestați cu prilejul lup-

PARIS. Conducătorii celor trei părți 
din Laos nu s-au putut încă reuni din 
cauza unor dificultăți care au apărut 
în ultimele zile. Intre reprezentanții 
celor trei părți se menține un contact 
permanent și se speră că dificultățile 
vor putea fi depășite, iar prințul 
Suvanna Fumma, prințul Sufanuvong 
și Boun Oum își vor putea începe în
tâlnirea plănuită în cursul săptămînii 
viitoare.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a dat

TOKIO. Intr-o notă a Ministerului 
Afacerilor Externe al Japoniei se pre
cizează că „guvernul japonez a apro
bat intrarea submarinelor atomice a- 
mericane în porturile japoneze în 
virtutea Tratatului de securitate japo- 
no-american“. Această hotărîre a pro
vocat proteste în rîndul forteloi 
democratice și opiniei publice japo
neze, „Intrarea submarinelor atomice 
americane în Japonia deschide calea 
spre transformarea țării noastre într-o 
bază nucleară", se spune în declara
ția Partidului Socialist din Japonia. 
Ea contravine principiului politicii de 
coexistență pașnică și duce politica 
noastră externă într-o direcție gre
șită“. Vineri, mai multe sute de stu- 
denți din Tokio au organizat o de
monstrație împotriva acestui act. For
țele polițienești au intervenit ; au avut 
loc ciocniri. Manifestații asemănătoare 
au avut loc și în alte orașe ale țării.
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