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Dezbaterea cifrelor de plan pe 1965

CALITATE ÎNALTA
VALORIFICARE
SUPERIOARĂ

Zilele trecute a avut loc dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1965 
tn ramura industriei prelucrătoare de țiței din regiunea Ploiești. In 
cadrul dezbaterii s-a acordat o mare atenție indicațiilor date de con
ducerea partidului privitoare la valorificarea superioară a fiecărei 
tone de țiței, la îmbunătățirea calității produselor petroliere, precum și 
la crearea condițiilor favorabile îndeplinirii, în bune condiții, a sarci
nilor de plan pe anul 1965. In legătură cu aceste probleme, redactorul 
nostru, N. Pantilie, a avut o convorbire cu tov. ing. Ion Nicolae, 
director tehnic al Direcției generale a prelucrării țițeiului din Minis
terul Industriei Petrolului și Chimiei.

pregătirilor care 
producția anului

— La baza 
se fac pentru 
viitor stă îndeplinirea exempla
ră, la toți indicatorii, a sarcinilor 
de plan pe anul în curs. Dorim 
să cunoaștem cîteva din realiză
rile de pînă acum ale petroliști
lor din rafinăriile ploieștene.

livrate în plus, față de 
planului, importante 

benzină, petrol, uleiuri 
alte produse, a căror

— Subliniez în mod deosebit fap
tul că, în primele 7 luni ale anu
lui, toate rafinăriile din regiune 
și-au (îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan la producția globală și mar
fă. Au fost.................................  ’
prevederile 
cantități de 
minerale și 
valoare totală se ridică la peste 
23 000 000 lei.

Sarcina dată prin plan privind 
creșterea valorificării țițeiului a 
fost îndeplinită, pe întreaga direc
ție generală, în proporție de 101,66 
la sută. în comparație cu anul 1959, 
valoarea produselor obținute din- 
tr-o tonă de țiței a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 39,30 la sută ; 
sînt astfel condiții ca încă din acest 
an să se realizeze sarcina trasată de 
Directivele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. privind sporirea valorificării 
tonei de țiței, în 1965, cu 40 la sută, 
față de realizările din anul 1959. Pe 
baza valorificării mai bune a fiecă
rei tone de țiței, numai în acest an 
s-au obținut beneficii peste plan în 
valoare de 12 000 000 lei și economii 
suplimentare la prețul de cost de 
13 123 000 lei.

Din t
Linie modernă
de fabricație

La Fabrica de becuri „Sieaua 
electrică' din Fieni, regiunea Plo
iești, a început să producă la în
treaga capacitate o linie modernă 
de fabricație a becurilor normale 
cu incandescență. Instalațiile ei, 
complet automatizate, permit să se 
producă zilnic 12 000 becuri, adică 
de 3 ori mai mult decît producea 
o instalație veche. Noua linie de 
fabricație a becurilor a fost dată 
în funcțiune cu o săptămînă înain
te de termen.

In curînd vor începe cursurile 
școlilor. Pășind în clasele împodo
bite sărbătorește elevii din clasele 
I—VIII vor găsi pe bănci manua
lele după care învăța în noul 
an. Aproape 20,8 milioane de ma
nuale vor fi distribuite gratuit e- 
levilor din școlile de opt ani. Este 
darul pe care partidul și statul no
stru îl fac copiilor în prima zi de

Aceste succese sînt în primul rînd 
rezultatul măsurilor luate de par
tid și guvern pentru construi
rea de noi instalații și capaci
tăți de producție, bazate pe folo
sirea proceselor tehnologice moder
ne de prelucrare a țițeiului, și în
deosebi a celor catalitice, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea insta
lațiilor existente. Un rol important 
l-au avut, de asemenea, inițiativa 
creatoare a colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri din rafi
nării-, întrecerea socialistă însufle
țită pe care acestea o desfășoară, 
avînd ca obiectiv principal folosirea 
gospodărească a materiei prime, e- 
vitarea oricărei surse 
bunătățirea indicilor 
produselor.

Printre unitățile cu 
sebite în producție menționăm ra
finăria Teleajen, care și-a realizat 
toți indicatorii de plan, inclusiv sor
timentele de produse prevăzute, ra
finăria Brazi, unde s-au obținut în
semnate depășiri la producția de 
hidrocarburi aromate, produse va
loroase mult solicitate în țară și la 
export.

de risipă, îm- 
calitativi ai

rezultate deo-

plan pe

— Ce probleme mai impor
tante s-au ridicat cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de 
1965?

arătat că
condiții

— Numeroși vorbitori au 
în fiecare rafinărie există 
pentru valorificarea din ce în cernai

a

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTBA"

Cînd bunul renume

La Iași au început lucrările de 
extindere și dezvoltare a fabricii 
„Țesătura“. în locul războaielor 
simple de pînă acum se montează 
sute de războaie automate, fabri
cate în țară. Alături de filatura 
existentă va începe în curînd con
strucția unei noi filaturi, ce va fi 
dotată cu utilaj perfecționat și 
care va produce fire pieptăna
te. Aceasta va permite ca țe- 
sătoria întreprinderii să livreze nu
mai țesături de calitate superioară. 
Noua filatură va aproviziona, de 

școală. In aceste zile, cadrele di
dactice jac ultimele pregătiri. La 
Școala de opt ani nr. 85 din Bucu
rești, după cum se vede in fotogra
fie, învățătoarea Raveica Pătrașcu, 
profesorii Maria Marton șt Simion 
Moldoveana repartizează pe clase 
noile manuale.

Foto : M. Cloo
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STAT A REPUBLICII CUBA

La plecare pe aeroportul Bănoasa

amiază a părăsit Cala

Una din unitățile de prelucrare a țițeiului din regiunea Ploiești : Rafinăria Ploiești-nord (Agerpres)

al C.C. al P.M.R., 
C.C.S., Valeriu Novacu, 
C.C. al P.M.R., Roman 
prim-vicepreședinte al 
de Stat al Planificării,

1

bună a țițeiului. Ing. Vasile Juncu. 
director tehnic al rafinăriei Telea
jen, a relatat că în această între
prindere s-au efectuat o serie de 
încercări pentru introducerea în fa
bricație a noi tipuri de produse. 
Pînă acum au și fost realizate cîte
va sortimente noi de uleiuri, mai 
ales din cele folosite la mecanisme 
care lucrează în condiții speciale.

De cîteva luni, în această rafină
rie s-a trecut la valorificarea în 
condiții optime a uleiului secundar, 
rezultat din procesul de deparafi- 
nare, deșeu care înainte era valo
rificat ca păcură. Prin această mă
sură se obține anual în plus 
ti ta te de 3 000 'tone uleiuri 
400.

Deoarece pentru perioada 
toare majoritatea rafinăriilor plo
ieștene au sarcina de a asimila în 
fabricație unele tipuri noi de pro
duse, s-a făcut propunerea să se 
studieze în mod centralizat necesi
tățile diferitelor ramuri ale Econo
miei de petroluri, unsori, uleiuri etc., 
cu alte caracteristici decît cele fa
bricate în mod curent. Totodată, din 
discuții a reieșit că este necesară o 
colaborare mai strînsă între Institu-

o can-
grupa

urmă-

44

asemenea, cu fire și Fabrica de 
tricotaje „Moldova“ din localitate, 
care va avea astfel posibilitatea să 
livreze în cea mai mare parte pro
duse de calitate superioară.

(Agerpres)

Complexe ale cooperației 
meșteșugărești

In orașul Cîmpulung Muscel a 
fost dat în folosință un complex al 
cooperației meșteșugărești, dotat 
cu instalații și utilaje moderne. 
Aici funcționează unități pentru 
confecții femei, copii și bărbați, 
încălțăminte, broderie, tricotaje, 
reparații radio și televizoare, cea
sornicărie etc. Tot în cadrul aces
tui complex a fost amenajat un 
magazin de artizanat cu produse 
ale cooperației meșteșugărești din 
regiune. Un complex similar a fost 
dat în folosință în stațiunea bal- 
neo-climaterică Govora.

fêoi cadre medii sanitare
In circumscripțiile sanitare din 

regiunea Dobrogea au început să 
lucreze ca asistenți medicali de 
ocrotire, pediatrie, medicină gene
rală, farmacie și ca igieniști 85 de 
tineri și tinere din noua promoție 
de absolvenți ai școlilor tehnico- 
sanitare. In comparație cu anul 
1951, numărul cadrelor medii sani
tare din această regiune este in 
prezent de peste 2 ori mai mare.

Pentru midi călători
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 

— In apropierea orașului Tg. Mu
reș, pe platoul Cornești, în veci
nătatea pădurii, a fost amenajată 
o scurtă cale ferată. Pe ea va cir
cula în curînd un tren pionieresc. 
Micii călători vor putea face plim
bări pe un traseu în lungime de 1 
km. 

tul „Petrochim“ din Ploiești și ra
finării pentru ca rețetele noilor pro
duse să fie stabilite cît mai operativ.

De o mare importanță pentru va
lorificarea superioară a materiei pri
me sînt menținerea instalațiilor în 
condiții optime de funcționare, per
fecționarea continuă a regimului teh
nologic, executarea la timpul pre
văzut a reviziilor și reparațiilor. în 
cuvîntul lor, tov. Manea Ionescu, di
rector general al rafinăriei Ploiești, 
și ing. Gheorghe Mărășescu, direc
torul rafinăriei Cîmpina, au vorbit 
despre experiența colectivelor de 
distilatori și rafinori din aceste în
treprinderi în conducerea atentă, 
.în funcție de calitatea materiei pri
me prelucrate, a procesului tehnolo
gic. Prin organizarea temeinică a 
muncii echipelor de lăcătuși de la 
întreținere, lucrările de revizii și re
parații ale instalațiilor sînt 
tuate aici într-un timp mai 
decît cel mrevăzut'Hn grafice;

Referindu-se la această 
mă unii vorbitori au adus 
conducerii rafinăriei Brazi 

efec- 
scurt

proble- 
crîtici 

pentru

(Continuare în pag. IV-a)

al uzinei nu e prețuit
Mii de gospodine din întreaga 

țară folosesc mașini de gătit e- 
mailate „Vesta“, fabricate de U- 
zina „Ciocanul“ din Nadrag, a- 
preciindu-le pentru durabilitatea 
și aspectul lor atrăgător. Ca și în 
anii trecuți, ținînd seama de ce
rerile a numeroase gospodine 
care doresc să cumpere aceste 
mașini, I.R.C.M.-Oradea a con
tractat cu Uzina „Ciocanul“ să li
vreze în cursul semestrului I al 
acestui an, pentru cooperația de 
consum din regiunea Crișana, 
2 400 mașini de gătit emailate. 
Spre surprinderea noastră, dove
dind că nu prețuiesc bunul renu
me al uzinei, tovarășii de la „Cio
canul“ n-au mai livrat produse 
de bună calitate. O serie de ma
șini au ajuns la unitățile de des
facere ruginite, cu căptușeala in
terioară crăpată. După multe te
lefoane, adrese și discuții, condu
cerea uzinei a trimis tehnicieni și 
muncitori care au recondiționat 
stocuri întregi.

Neglijența cu care s-a lucrat la 
confecționarea acestor mașini a 
pricinuit daune uzinei și unită
ților comerciale. Nu pot face cal
cule precise, dar deplasarea a două 
brigăzi, cu un autocamion, de la 
Nadrag în diferite localități din 
regiunea Crișana pentru a face 
remedierile necesare, cît și mate
rialele folosite suplimentar au 
costat multe mii de lei.

Aș mai adăuga ceva. După pă
rerea mea, ar trebui să se ia mă
suri de către forurile tutelare ale 
fabricilor pentru a se produce și 
livra sortimentele cerute de or
ganizațiile comerciale, nu ceea ce 
le este mai lesne conducerilor de 
întreprinderi. De asemenea, să 
nu se mai admită introducerea 
în rețeaua comercială a unor 
cantități masive de produse noi 
pînă nu se constată că ele sînt 
cerute de cumpărători. Numai 
așa se pot evita stocurile supra- 
normative și, implicit, daunele.

Gh. ȘTEFĂNESCU 
merceolog la I.R.C.M.-Oradea

ÎN PREAJMA DESCHIDERII ANULUI DE ÎNVĂȚĂMÎNT

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE

® Peste 4 600 săli de clasă se adaugă in acest an 
celor existente • Linie arhitectonică modernă ® în
atenție : asigurarea unui mobilier de bună calitate

Succesele importante obținute în 
domeniul culturalizării maselor ’ se 
datoresc, în mare parte, măsurilor 
întreprinse de partid și de stat pen
tru a se asigura învățămîntului de 
toate gradele o puternică bază ma
terială.

An de an, spațiul școlar a fost lăr
git cu mii de noi săli de clasă, la
boratoare, biblioteci etc. în ansam
blul arhitectonic al noilor orașe și 
centre muncitorești, al noilor car
tiere de locuințe, școlile se înca
drează în mod organic ca un ele
ment plăcut, familiar, răspunzînd 
prin înfățișarea lor celor mai exi
gente cerințe. Numai între anii 
1960—1963 au fost date în folosință 
peste 15 000 săli de clasă, construite 
din fonduri alocate de stat și prin 
contribuția voluntară a cetățenilor. 
La realizarea în timp scurt a aces
tui volum de construcții au contri
buit aplicarea pe scară largă a 
metodelor de lucru avansate și mai 
buna coordonare a lucrărilor. în 
multe localități din regiunile 
ceava, Maramureș, Dobrogea, 
noscute în trecut prin lipsa de 
zăminte social-culturale, s-au 
dicat în anii noștri localuri 
derne, confortabile de școli cu 8, 16 
și 24 săli de clasă, cu încăperi des
tinate laboratoarelor, 
etc. Executarea noilor construcții a

Su- 
cu- 

așe- 
ri- 

mo-

bibliotecilor

fost făcută pe baza proiectelor tip 
elaborate încă din anii trecuți în ve-

Zilele trecute in cartierul de locuințe Drumul Taberei din Capitală a fost dată in folosință cea de-a dour 
școală nouă. Ea are 24 săi! de clasă, laboratoare etc.

Miercuri 
pitala delegația de partid și de stat 
a Republicii Cuba, condusă de tova
rășul Secundino Guerra, membru al 
secretariatului organizatoric al Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste. Consiliului de Stat, 
din Cuba, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne a participat la sărbă
torirea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Republicii Cuba.

Delegația a fost condusă la ple
care de tovarășii : Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Isac Martin, membru

derea asigurării unei linii arhitecto
nice moderne, corespunzătoare utili
zării clădirilor.

O dată cu generalizarea învăță
mîntului de 8 ani, care se înfăptuieș
te începînd cu noul an școlar, crește 
considerabil numărul elevilor care 
frecventează învățămîntul de cul
tură generală : la toamnă vor în
văța în clasele I—VIII aproape 3 mi
lioane de elevi, de două ori mai 
mulți decît cei cuprinși în învăță
mîntul elementar și în gimnazii în 
anul școlar 1938—1939.

în ansamblul pregătirilor făcute 
pentru ca învățămîntul să se desfă
șoare în condiții dintre cele mai 
bune în noul an școlar, construirea 
celor 4 635 săli de clasă planificate 
pentru 1964 a ocupat un loc impor
tant. Din fondurile centrale de stat 
au fost alocate în plus credite în 
valoare de 10 milioane lei.

Datorită unor măsuri luate 
timp, s-a reușit ca la data de 25 
gust să fie terminate 3 683 săli 
de clasă. La acestea se adaugă ame
najarea unui număr important de 
alte săli de clasă necesare la des
chiderea anului școlar. Cum se ex
plică acest succes ? în primul rînd 
prin preocuparea sporită a sfaturilor 
populare de a asigura o bună orga
nizare a lucrărilor de construcții 
și a muncii pe șantiere. Organele 
locale din cele mai multe regiuni 
au întocmit din timp și au trimis 

din 
au- 
noi

președintele 
membru al 

Moldovan,- 
Comitetului 
membru al 

Constantin Lă- 
zărescu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romînă; 
precum și membrii ambasadei Re
publicii Cuba în R. P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii au 
salutat călduros delegația. Un grup 
de pionieri a oferit membrilor de
legației flori.

spre avizare proiectele noilor cons
trucții școlare, s-au îngrijit de apli
carea metodelor avansate de lucru ; 
au fost stabilite din timp amplasa-, 
mentele, s-au încheiat contracte cu 
organizațiile regionale de construc
ții, iar aprovizionarea cu o parte din 
materiale s-a făcut înaintea deschi
derii șantierelor. Rezultate bune în 
privința îndeplinirii planului de 
construcții școlare din acest an au 
fost obținute în regiunea Galați unde 
pînă în prezent au fost predate 325 
săli de clasă față de 286 săli planifi
cate. Prima zi de școală găsește șl 
regiunile București, Oltenia, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, orașul 
București ș.a. asigurate cu toate 
sălile de clasă necesare viitorului an 
de învățămînt. Eforturile construc
torilor pentru ridicarea noilor școli 
la timp și de bună calitate au fost 
sprijinite de un mare număr de ce
tățeni de la orașe și rate, de depu- 
tați. Acolo unde dintr-un motiv sau 
altul nu toate sălile de clasă au fost 
terminate pînă în prezent, sfaturile 
populare sînt chemate să ia în mod 
operativ măsuri pentru intensifica
rea ritmului lucrărilor. Probleme nu 
mai puțin importante sînt livrarea 
unui mobilier de bună calitate de 
către întreprinderile producătoare^ 
executarea tuturor reparațiilor ne
cesare sălilor de clasă existente.

Un mare număr de școli din dife
rite regiuni și raioane ale țării sînt 
acum pregătite pentru deschiderea 
cursurilor. Munca rodnică a cons
tructorilor va fi continuată în cu
rînd, pe alt plan, de învățători și 
profesori pentru instruirea și edu
carea noii generații de elevi cărora 
partidul și guvernul le asigură con
diții de studiu tot mai bune.

Inçj. Constantin PEȘTIȘANU 
director 
în Ministerul învățămlntului
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BORIS CARAGEA
(stingă)

„înainfe"

Turneul In țară

ceva despre a-

prag 
lite-

primul nostru 
asemenea pro-

Tinerețe

LUCIAN GRIGORESCU
(dreapta)

(Din expoziția de artă 
plastică organizată cu 
prilejul celei de-a XX-a 
aniversări eliberării 
patriei).

PREZENȚA UMANISTULUI
„Cronica optimistului" a intrat tn cli

matul vieții noastre spirituale. O aștep
tăm în fiecare săptămînă, o căutăm în 
paginile revistei, o citim, medităm asu
pra ei, o comentăm îndelung. Cînd are 
loc un eveniment social sau cultural 
știm, de cele mai multe ori, că ne vom 
confrunta propriile noastre impresii cu cele 
ale unui strălucit om de cultură și avem 
certitudinea că vom descoperi semnifi
cații și înțelesuri noi unor fapte la care 
am fost martori sau am participat. „Cro- 

. nica optimistului" ne este apropiată 
pentru că între autorul ei și cititor s-a 
stabilit în acest răstimp aceeași vibrație 
sufletească.

Cu toate că marea majoritate a 
paginilor acestui volum ne sînt atît 
de bine cunoscute, totuși în timpul 
lecturii nu am avut numai senti
mentul unei reînfîlniri, dar și acela al u- 
nei revelații. Și aceasta pentru că fiecare 
cronică prezintă în ultimă instanță trăsă
turile unei adevărate lucrări de artă asu
pra căreia revii cu sentimentul că prima 
lectură nu a epuizat sensurile și tîlcu- 
rile ei. Ne reîntîlnim în acest vo
lum cu pagini de artă pentru că George 
Călinescu, personalitate de seamă a cul
turii romînești, se realizează întotdeauna 
în mod unitar pe întreaga arie a scrisu
lui său și revarsă în fiecare pagină boga
tele daruri ale unei experiențe scriitori
cești încărcată cu atîtea roade. Publicis
tica lui G. Călinescu cumulează, în aceste 
sinteze săptămînale, calitățile artistului 
(ale poetului și prozatorului) și acelea ale 
savantului ce sfăpînește cu egală temei
nicie istoria literaturii, artelor și filo
zofiei. Recitind aceste pagini, acum cînd 
sînt adunate în volum, ne dăm seama însă 
că pentru G. Călinescu scrisul periodic 
(săptămînal și uneori cotidian) '■— desfă
șurat în timpul elaborării unor opere ști
ințifice monumentale, a unor lucrări lite
rare de mari proporții, a făcut parte din 
însăși structura sa spirituală, a rezultat 
din înțelegerea din ce în ce mai clară 
a locului și a rosturilor omului de cul
tură în societate.

Și un exemplu ce ni se pare conclu
dent în acest sens îl reprezintă răspun
sul pe care G. Călinescu îl dădea atacu
rilor presei de dreapta împotriva artiști
lor angajați în marea bătălie a poporu
lui nostru pentru o lume nouă. Atunci, în 
1946, G. Călinescu demonstra cît de ab
surdă este teoria „rezervei" artistului. 
„Dacă opoziția a ajuns să se mulțu
mească cu rezerva intelectualilor, asta 
e o mărturisire că intelectualii îi oco
lesc. Atît am voit a spune oamenilor 
„rezervați", cu caracter de acesta prag
matic și prudent : Caracter nu este a te 
sustrage. Caracter înseamnă a înfrunta .

Insemnări despre volumul
<<„Cronicile optimistului' 

de G. Călinescu

deAflăm în aceste rînduri o 
credință căreia scriitorul îi 
nie partizan. Aici și-au
cronicile „mizantropului" din care o se
lecție se publică în prima parte a 
acestui volum. Ele au izvorît din necesi
tatea înfruntării unor principii apărate de 
cei ce în 1946 predicau fariseic neanga- 
jarea artistului. Pentru că mizantrop, G. 
Călinescu nu a fost niciodată. Profilul 
său spiritual nu s-a încadrat în trăsăturile 
cunoscute ale speciei. Dimpotrivă — au
torul „Enigmei Otiliei" se definește astfel 
pe drept cuvînt : „Totdeauna am fost un 
optimist" Intr-adevăr, cronicile sale din
tre cele două războaie nu manifestau în 
nici un rînd al lor dispreț față de om și 
de oameni. Ele reprezentau expresia unei 
conștiințe civice avansate aflată în con
flict cu postulatele etice ale societății 
burgheze. Din filele volumului nu se des
prinde un om crispat, cu trăsăturile difor
mate de voluptatea singurătății. Coordo
natele fundamentale ale sufletului săj 
sînt acelea pe care le-au intuit cu atita 
finețe pictori ca Ștefan Dimitrescu și Al. 
Ciucurencu și anume: „seninătate și can
doare". Scrisul său era constructiv și 
ofensiv în același timp. Publicistica lui 
G. Călinescu din prima parte a acestui 
volum, adică pînă în anul 1947, repre
zintă un sarcastic și subtil rechizitoriu ar
tistic la adresa eticii burgheze. Portretele 
sale, adevărate modele ale genului, cre
ionează cu sarcasm tipologii reprezenta
tive pentru o lume atunci activă, astăzi 
apusă. Suficiența burgheză, ignoranța și 
impertinența, lipsa oricăror idealuri înal
te și-au aflat în „cronicile" lui G. Că
linescu expresii artistice adecvate, rămî- 
nînd cel mai adesea prototipuri ale spe
ciilor morale respective.

Încă de atunci scrisul său nu repre
zenta numai expresia moralistului, ci și a 
artistului coborît în forum, pentru a parti
cipa la marile dispute ale timpului său. 
Aceste două preocupări definesc profilul 
publicistului George Călinescu. Causticele 
pamflete antifasciste publicate în 1939 
drapate în mantia unor alegorii nimici
toare dovedesc atitudinea curajoasă pe 
care unul din cei mai reprezentativi in
telectuali romîni a avut-o într-un moment 
în care invazia fascistă se întindea ca o 
pecingine monstruoasă. Mai tîrziu, după

profesie 
fusese stator- 
avut izvorul

1944, G. Călinescu esto scriitorul care 
ani de zile, înir-o perioadă de mari fră- 
mîntări și lupte, s-a situat de partea for
jelor democratice. Pamfletarul viguros a 
arătat opiniei publice cine sînt „partiza
nii lor", adică ai partidelor „istorice", a 
salutat prin scrisul său transformările so
cialiste ce se petreceau în țară.

Volumul „Cronicile optimistului" 
care îl citim și îl recitim cu o profundă 
bucurie spirituală este grăitor pentru dru
mul ascendent pe care l-a parcurs unul 
din cei mai reprezentativi oameni de li
tere romîni în anii noștri. Scriitorul care 
combătea în 1946 falsul mit al izolării a 
mers cu consecvență pe calea participă
rii directe la lupta poporului pentru o 
viață nouă. „Construcfia socialismului este 
pentru noi o problemă națională, și a so
licita scriitorul să fie un magistral inci
tator la fapta de ridicare a civilizației 
materiale și a culturii poporului romîn 
este a face apel la patriotismul său". 
Scriitorul avea să întîlnească în cadrul 
noilor așezăr. sociale, ca trăsături etice 
fundamentale, principiile pe care le cău
tase cu atîta ardoare în trecut și nu le 
întîlnise atunci.

Omul de cultură, ultragiat de indife
rența, obtuzitatea și ostilitatea lumii bur
gheze față de valorile spiritului, constată 
că știința și artele „nu pot să crească 
și să înflorească dacă nu se hrănesc din 
aspirațiile umanității și nu sînt dăruite 
celor mulți. Urcă-te în nacela unui balon 
cu cărămidă, mortar și mistrie, și atunci 
vei vedea că nu poți zidi în aer. Ce poate 
fi mai înălțător și mai frumos decît lozinca 
de 23 August, care începe cu aceste cu
vinte : Oameni ai literaturii și artei I Po
porul cere de la voi noi lucrări...“. Sînt 
rînduri scrise de G. Călinescu în urmă 
cu șapte ani. Iar în 1962, vorbind despre 
„Misiunea scriitorului" autorul subliniază 
această deplină adeziune la cauza socia
lismului, a partidului celor ce muncesc: 
„Trăiește pe pămînt, în cetatea ta, cu 
oamenii vremii tale, acesta e singurul 
chip ca miine să fii al tuturor cetăților. 
Surprinde esența prezentului, singura prin 
care vei depăși ziua de astăzi și 
riozitafea blazată a cîtorva esteți".

„Cronicile optimistului" reprezintă 
adevărat caleidoscop al vieții noastre so
ciale și culturale. Istoria literară romî- 
nească reține de aici pagini de mare 
însemnătate 
lui de arfă, 
tiva esteticii 
însușit-o cu 
gîndire ce-i 
nescu dezbate în aceste cronici pro
bleme fundamentale ale artei. El de- 
mönstreazä însemnătatea înnoitoare a
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privitoare la atitudinea omu- 
In același timp din perspec- 
marxist-leniniste pe care și-a 
vigoarea și profunzimea de 
este proprie, George Căli- 

aceste

realismului socialist, subliniază necontenit 
exemplul marilor tradiții realiste, umanis
te, extrăgînd semnificațiile actuale ale 
operei unor scriitori și artiști de geniu ai 
culturii universale, combate cu ironie 
caustică și argumente zdrobitoare cu
rentele forțnaliste, abstracționismul, 
arta gratuită, lipsită de sens și fond 
uman, naturalismul, falsa inovație.

Aceste pagini sînt străbătute de sen
timentul satisfacției, mărturisit în cuvinte 
de un patetism vibrant, de a fi contem
poranul unor 
menful 
dărui 
lăți noi. Astfel o călătorie de studii 
pe urmele scriitorilor noștri din trecut 
prilejuiește descoperirea unor schimbări 
radicale în peisajul țării, în viața oame
nilor : 
etapă 
tul că 
și cu mulțumirea că sîntem contempo
rani și, în măsurile noastre, participanți 
la ea". Scriitorul este omul timpului său. 
Parcurge țara în lung și-n lat, merge prin 
satele pe care le reprezintă Ca deputat 
în Marea Adunare Națională și constată 
cu bucurie cum transformări radicale sînt 
vizibile peste tot : în înfățișarea locu
rilor, în felul de a fi și de a vedea al oa
menilor, în modul de trai și în aspira
țiile lor, în noua lor concepție despre 
muncă și despre viață. Mîndria față 
marile virtuți ale acestui popor, față de 
talentele ridicate din rîndurile lui, 
de frumusețile și bogățiile țării sale, față 
de monumentele ei artistice nepieritoare 
este exprimată în tonuri de un patetism 
vibrant.

Scriitorul și savantul care necontenit 
militează pentru triumful ideilor celor 
mai avansate ale vremii sale, care nu 
desparte nici un moment activitatea sa 
creatoare de prezența constantă în actua
litate se înscrie pe linia unei nobile tra
diții a culturii romînești. Spiritele repre
zentative ale țării noastre nu au stat 
niciodată departe de tumultul vieții, nu 
au rămas insensibile la frămîntările epocii, 
la întrebările privitoare la drumurile 
țării lor, ale culturii și artei poporului. 
Eminescu, Hașdeu, Caragiale, Delavran- 
cea, Tudor Arghezi, Gala Galaction, N. 
lorga, Camil Petrescu, ca să cităm numai 
cîteva din figurile de seamă, și-au mar
cat prezența în epocă și prin paginile pe 
care uneori cu o periodicitate cotidiană 
le-au încredințat ziarului. Volumul „Cro
nicile optimistului" se alătură în biblio
teca noastră ca una din expresiile artis
tice superioare ale publicisticii

„Trăim vremuri mari, să ne 
pe măsura lor", lată îndemnul 
pe care-1 avem în față atunci 
șim lectura acestei cărți.

Valeriu RÎPEANU

...Pe scenă se repetă ca în 
de premieră. La secretariatul 
rar se verifică materialele de publi
citate. în teatru domnește acea at
mosferă specifică ajunului unor im
portante evenimente artistice. Mai 
6înt doar cîteva zile pînă la pleca
rea în turneu, și întregul colectiv se 
simte răspunzător pentru succesul 
spectacolelor ce vor fi prezentate în 
deplasare. Mașiniștii schimbă deco
rurile. Un moment de răgaz. Prilej 
pentru a-1 ruga pe artistul poporu
lui Radu Beligan să împărtășească 
Cititorilor noștri cîte 
propiatul turneu.

— Este, de fapt, 
turneu în țară de 
porții — ne spune directorul Tea
trului de Comedie. între 5 și 24 sep
tembrie vom da spectacole la Iași, 
Botoșani, Cluj, Baia Mare, Satu 
Mare, Oradea, Arad, Timișoara...

— în opt centre de regiune...
— Vor fi zece — pentru că în

tr-un viitor pe care-1 sperăm cît 
mai apropiat vom merge și la Bacău 
și Brașov. Dar cînd vorbeam de 
proporțiile turneului aveam în ve
dere nu atît numărul localităților 
vizitate, cît structura repertoriului 
și caracterul spectacolelor propriu- 
zise. Acest turneu a fost organizat 
nu din considerente financiare, ci 
pentru a oferi publicului din regiu
nile respective posibilitatea de a ve
dea trei din spectacolele noastre 
cele mai reprezentative : „Șeful sec
torului suflete“, „Umbra“ și „Rino
cerii“.

— De cele mai multe ori teatrele 
aleg pentru turnee piese cu puține 
personaje și cu decoruri simple. 
Montările pretențioase îngreunează 
deplasarea și ridică uneori proble
me tehnice și de scenografie greu 
de rezolvat. „Umbra“, de pildă, sau 
„Rinocerii" presupun amenajări 
scenice speciale, efecte sonore...

— Așa este, dar respectul față de 
spectatorii în fața cărora vom juca 
ne-a determinat să respingem pozi
ția minimei rezistențe — a accen
tuat, în continuare, Radu Beligan. 
Am ales spectacole grele și ne vom 
strădui să le prezentăm în aceleași 
condiții ca și la București. Teatrul 
nostru se deplasează cu cele mai 
bune forțe artistice ale sale, specta
colele, deși rodate, au fost repetate 
în amănunt, vom lua cu noi insta
lațiile de Stereofonie, iar decorurile 
n-au suferit modificări. Cele trei 
piese vor avea, în general, distri
buția de la premieră. Singurele 
schimbări intervenite în distribuție 
vor prilejui apariția actrițelor 
Vasilica Tastaman (în „Șeful secto
rului suflete“) și Iarina Demian (în 
„Umbra“) ; tot în „Umbra“, Marin 
Moraru va interpreta rolul deținut 
inițial de Florin Scărlătescti. Se 
poate afirma că aproape întregul 
colectiv actoricesc al teatrului va 
lua parte la acest turneu și aș vrea 
să arăt că fiecare dintre noi aștep
tăm cu emoție întîlnirea sau reîntîl- 
nirea cu spectatorii din regiunile pe 
care Ie vom vizita.

— Spunînd „reîntîlnirea” v-ați 
referit, desigur, la turneele anteri
oare ale Teatrului de Comedie...

— M-am referit la turneele între
prinse pînă acum și care — chiar 
dacă au fost de mai mică amploare 
— ne-au adus satisfacții artistice și 
morale dintre cele mai mari. Cred 
chiar că în nici o împrejurare no
țiunea de „public nou“ nu-și dezvă
luie atît de deplin sensurile ca în 
decursul turneelor. Trecînd de la o 
localitate la alta, dintr-un oraș cu 
vechi tradiții culturale într-un cen
tru muncitoresc sau într-o stațiune 
de odihnă — pretutindeni te întîm- 
pină entuziasmul și receptivitatea 
exigentă a acestui public nou, care 
știe să aprecieze și să răsplătească 
arta autentică. Iar pentru actori

contactul cu acest public pretențios 
și generos totodată reprezintă cel 
mai viu stimulent, — aplauzele lui# 
cea mai prețioasă recompensă. Pre
gătind turneul care va începe peste 
cîteva zile am ținut seama tocmai 
de nivelul și de cerințele spectato-* 
rului de azi, am fost animați de do
rința de a ne ridica la înălțimea aș
teptărilor sale. ■ •

— Turneul se încheie la 24 sep
tembrie, cu puține 
deschiderea noii stagiuni, și antre
nează, după cum spuneați, întregul 
colectiv al teatrului. Aceasta nu va 
determina inaugurarea cu întîrziera 
a stagiunii 1964—1965 ?

— In nici un caz. Porțile Teatru
lui de Comedie se vor redeschide la 
5 octombrie, și respectăm angaja
mentul — care dorim să devină tra
diție — de a inaugura stagiunea cu 
premiera unei piese originale con
temporane. De data aceasta este 
vorba despre „Somnoroasa aventu
ră“ — o nouă piesă a lui Th. Mazilu. 
Spectacolul este aproape gata și ră
gazul pe care-1 vom avea după îna
poierea din turneu va fi suficient 
pentru finisarea lui. Totodată pre
gătim „Troilus și Cressîda“ de 
Shakespeare și „Fizicienii“ de Dür
renmatt. în desfășurarea stagiunii, 
dramaturgia originală va mai fi re
prezentată prin două piese asupra 
cărora încă nu ne-am fixat. Firește 
că vom juca, în continuare, specta
colele stagiunii trecute. Un lucru 
nou : spectacole de mim. în ve
derea lor vom organiza, în cadrul 
teatrului^ un curs sub conducerea 
actorului Ștefan Tăpălagă, care s-a 
reîntors recent de la Paris unde s-a 
specializat în acest domeniu al ar
tei scenice cu eminentul profesor 
J. Lecoq. Pentru moment însă, în 
centrul atenției noastre este tur
neul...
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Volumul Arta, populară în Romînia, 

apărut în Editura Meridiane", sub 
semnătura lui Boris Zderciuc, Paul 
Petrescu și Tancred Bănățeanu, vine 
să umple un gol în ce privește oglin
direa acestui domeniu în publicațiile 
de specialitate.

Lucrarea, care-și propune să îm
brățișeze de fapt totul în materie 
de artă populară : arhitectură, cres
tături în lemn, țesături și cusături, 
ceramică, port, precum și creația 
aparținînd altor 
este o încercare 
buie spus că, în 
seamnă o reușită.

Materialul aflat la dispoziție a 
fost imens, atît calitativ cît și can
titativ. Consider că meritul principal 
al autorilor este că au ajuns la o 
selecționare semnificativă și grăi
toare a obiectelor reproduse, cît și 
la o expunere sobră, științifică și, 
totodată, caldă a materialului. De 
asemenea, succesiunea în care se 
prezintă materialul fotografiat, grija 
pentru punerea ’în valoare a fiecărui 
clișeu, avîndu-se în vedere echili
brul ansamblului, paginația, dove
desc gust și acuratețe. Litera e ele
gantă și textul se citește cursiv.

Cartea înmănunchează aprecieri 
semnificative asupra arhitecturii, și 
reproducerile încep cu o splendidă 
poartă sculptată ce te duce cu gîn- 
dul și la Brîncuși, și la stilul gotic, 
și la cel bizantin — dar în primul 
rînd la geniul poporului romîn, la 
admirabilii meșteri și țărani din a că
ror mînă au ieșit opere de artă de o 
valoare universală. In continuare, te 
întîlnești cu minunății stîlpi ciopliți 
și cu frumoase colțuri de interior. 
Regret totuși că printre reproduceri 
n-am găsit și o culă care ar fi dat o 
măsură a frumuseții arhitecțurii 
populare. In rest, tronurile cu admi
rabile motive geometrice zgraiitate,

genuri ale artei, 
ambițioasă și tre- 
ansamblu, ea în-

Filme romînești 
la festivaluri

în lunile septembrie și octombrie 
vor avea loc o serie de festivaluri 
cinematografice internaționale la 
care va participa și țara noastră. La 
Festivalul internațional al filmului 
de artă și pentru artă de la Berga
mo — Italia vom fi prezenți cu filmele 
Arta monumentală, Memoria tran
dafirului, George Georgescu ș.a. Fil
mul Allo, allo va fi prezentat la cel 
de-al Il-lea Festival internațional al 
filmului de la New York și la cel 
de-al VlII-lea Festival internațional 
al filmului de la Londra. La Festi
valul internațional al filmului de la 
Cork (Irlanda) vor putea fi vizionate 
filmele Tudor, George Georgescu, 
Memoria trandafirului, Năică. Filmul 
Munții Apuseni va rula pe ecranele 
Festivalului internațional al filmului 
de explorare montană de la Trento — 
Italia. La Tîrgul internațional al fil
mului de la Salonic vor fi prezen
tate filmele Drumuri, Cotidiene, 
Năică, Memoria trandafirului. Pe 
ecranele Festivalului Asociației in
ternaționale a filmului științific de 
la Atena, care va avea loc în cadrul 
congresului A.I.C.S., vor rula filmele 
Pești exotici, Meșteșug milenar. Sub 
aripa vulturului. Lumea din beznă. 
Poiana urșilor. Spațiu, timp, viteză,

internationale 
Izotopi radioactivi. Energia nucleară 
în medicină. Orchestra ultrasunete
lor. La Festivalul internațional al 
filmului de la Tokio se vor prezenta 
filmele Memoria trandafirului. Arta 
monumentală. Drumuri, iar la Festi
valul internațional al filmului de la 
Beirut vom fi prezenți cu filmele 
Tudor și La vîrsfa dragostei.

Printre spectatorii 
din Vaiea Prahovei

Intre 3—9 septembrie un colectiv 
al Teatrului „C. I. Nottara“ va f» 
oaspete al oamenilor muncii din lo
calitățile Cîmpina, Sinaia, Predeal, 
Făgăraș, Brașov. Artiștii vor prezenta 
spectacole cu piesa „Zizi și... formula 
ei de viață" de S. Drăgușanu. In 
distribuție : Mariana Marinescu (de 
la Teatrul de stat din Reșița), Lili 
Nica, Sanda Băncilă, Victoria Do- 
bre, Toni Zaharian, Petru Popa, 
Dinu Lucian, Athena Marcopol, Al. 
Clonaru, Coca Enescu, Niculescu 
Cadet, Dorm Moga, Emil Giuan, 
Tamara Vasilache, G. Negoescu, Nae 
Constantinescu, Vasile Tonescu. Re
gia : Sanda Manu. Decorurile și 
costumele : Lidia Radian.

Pe 40
S

Printre programele artistice ale te
leviziunii realizate cu prilejul ani
versării celor douăzeci de ani de la 
eliberare s-a înscris și scenariul „Pe 
40 de metri lungime de undă“ de Si- 
mion Macovei, conceput special pen
tru micul ecran. Literatura noastră 
dramatică are o frumoasă tradiție 
în conturarea unor profiluri semni
ficative de luptători comuniști în 
anii ilegalității. Portretele de revolu
ționari din piesa lui A. Baranga și 
N. Moraru „Pentru fericirea poporu
lui“, chipul muncitorului ceferist 
Axinte sau acela al utecistei Rada 
din „Oameni care tac“ de Al. Voitin 
rămîn puternic ancorate în memoria 
spectatorilor. Contribuția scenariului 
televizat „Pe 40 de metri lungime de 
undă“, la înfățișarea artistică a altor 
portrete reprezentative de luptători 
pentru fericirea poporului este 
ritorie.

Scenariul lui Simion Macovei 
inspirat din istoria de luptă a 
porului nostru. In centrul acțiunii 
stă lupta organizată și solidaritatea 
comuniștilor în anii dictaturii fascis
te. Eroul principal al scenariului, co
munistul Pavel Bunea, primește sar
cina să organizeze un post de radio 
clandestin care să răspîndească în

me-

este 
po-

întreaga tară cuvîntul adevărului. In 
ciuda terorii anilor 1940, împotriva 
terorii, postul comunist de radio e- 
mitea săptămînal cuvîntul partidu
lui, dezmințind minciunile „oficiale“ 
despre realitățile vremii, pregătind 
acțiunile decisive ale insurecției de 
mai tîrziu. în fiecare vineri după-a- 
miază, vocea lui Pavel Bunea, difu
zată pe 40 de metri lungime de undă, 
aducea lumină și speranță în casele 
muncitorilor din țara întreagă. Cu 
sacrificiul propriei sale vieți, încer
catul militant comunist, urmărit sis
tematic de agenții Siguranței, a știut 
să păstreze taina postului clandestin 
de emisie pînă în ultimele clipe. 
După moartea sa, ștafeta este pre
luată de uteciști, vocea liberă a 
Romîniei făcîndu-se din nou auzi
tă, din ce în ce mai larg auzită. Mare 
parte a scenariului este consacrată 
procesului de creștere revoluționară 
a tineretului luptător. Sanda, Ștefan 
Bunea, Andrei fac parte din această 
generație a schimbului revoluțio
nar, și scenariul ne lasă să înțelegem 
că ștafeta se afla în mîini bune, si
gure, destoinice.

Desfășurarea acțiunii piesei — 
chiar dacă nu reușește să fie foarte 
originală — este dinamică, creează

momente de tensiune și, în general, 
este menită șă capteze interesul pri
vitorilor. Regizorul spectacolului te
levizat, Nicolae Motric, a urmărit cu 
discernămînt filmul acțiunii, reușind 
să păstreze echilibrul necesar între 
evidențierea profilurilor morale și 
sublinierea celor mai importante 
date ale conflictului. Alternînd scene 
realizate în studio cu momente fil
mate — așa cum prevedea, de altfel, 
și scenariul — spectacolul televizat 
a lărgit considerabil cadrul desfășu
rării acțiunii ; pe „micul ecran“ am 
asistat la emisiunile „din mers“ ale 
postului clandestin de radio instalat 
pe o mașină, la urmăriri palpitante 
pe străzile Capitalei — toate acestea 
contribuind pozitiv la ritmul general 
al montării. Cîteva momente ale 
textului capătă multă expresivitate 
în spectacol : printre ele, îndeosebi 
scena emoționantă prilejuită de ade
rarea „barosanului“ (un muncitor 
șomer, înrăit de viața mizeră pe care 
o ducea, dar cu un remarcabil fond 
uman) la mișcarea revoluționară.

Interpretarea actoricească a impus 
unele personaje chiar atunci cînd 
textul le creionase mai fugar. In ro
lul lui Pavel Bunea, Mircea Albu-

furcile, căușele, vasele de>lemn te zațul -fotografiilbr’.înoouloxi .pune, de- 
uluiesc, ori de cite ori te'întîlneștr. cu-: asemanea,îînnvaloaie'3crbnetatea lu- 
ele, prin formele elegante și plastici
tatea obținută în lemn.

Lucrarea se ocupă cu atenție de 
valoroasele covoare oltenești, de 
țesăturile și cusăturile din Moldova, 
Maramureș sau Făgăraș. Sînt anali
zate particularitățile locale, prepon
derența elementelor decorative, uti
lizarea elementelor zoomorfe și an
tropomorfe, compoziția, gama de cu
loare. Se insistă cu grijă asupra tră
săturilor caracteristice, se subliniază 
individualitatea pieselor, se dă a- 
tentia necesară ornamentului și ca
racteristicii sale zonale.

In album sînt trecute în revistă, 
cu exemplificări artistice deosebite, 
centrele ceramice de la Marginea, 
Vama, Valea Izer, Horez, Oboga, 
Argeș etc., relevîndu-se măiestria 
artistică a olarilor, fantezia și spiri
tul lor creator. Capitolul închinat 
portului popular oferă, și el, tabloul 
unor valoroase realizări în acest 
domeniu.

Avem de-a face cu o lucrare utilă 
oricărui om de cultură, oricărui om 
de specialitate, o lucrare care per
mite, totodată, prin sistematizarea 
ei, atît turistului cît și iubitorului de 
artă, să-și orienteze de la început 
pașii, fără dificultate, în această 
materie. Volumul se susține atît prin 
text cît și prin calitatea reproduceri
lor, prin semnificația lor majoră. 
Prin utilizarea detaliilor sînt puse în 
relief aspecte interesante în materie 
de cusături, crestături, țesături etc.

Desigur că prezentarea fotografică, 
unghiul și distanța de la care au fost 
îmbrățișate obiectele, obținerea con
trastelor. au constituit — pentru au
tori și pentru editură — o preocu
pare egală cu aceea manifestată 
față de comentariu, și că în această 
direcție s-a realizat foarte mult. Do-

cfărilor prezentate .în :alb-:negiu, cu 
un efect de ținută nobilă pe ansam
blu, cu sublinierea geometrici /.ia 
ritmului, a compoziției, în general. 
Trebuie să spunem însă că, față de 
reușitele deosebite obținute în alb- 
negru, reproducerile în culori nu 
ating încă în întregime aceeași ca
litate. Dacă coperta este, într-adevăr, 
atrăgătoare, o serie de reproduceri 
în culori, ca planșa 11 (care se pre
zintă monocrom pe roșuri), planșa 7 
de la ceramică (cu culori acide), 
planșa 14, de la obiecte din alte ge
nuri ș.a., mai lasă de dorit.

Pentru a scrie concis, a realiza o 
prezentare științifică într-un text res- 
trîns, fără a face din această. pri
cină lucrarea săracă,, a fost nevoie, 
fără îndoială, de multă atenție și de 
un efort de sistematizare deosebit ; 
textul vădește competență, grijă pen
tru folosirea unui limbaj adecvat, în 
exprimări sintetice. Autorii îmbină 
analiza artistică a materialului cu 
înțelegerea social-culturală a dez
voltării artei populare la noi în țară 
și cu o prezentare științifică a între
pătrunderilor și influențelor existente 
între zone.

Avem deci la îndemînă un album 
de calitate, în care comorile artei 
noastre populare sînt prezentate pu
blicului cu. dragoste, cu un sentiment 
de legitimă mîndrie.

„Arta populară în Romînia" este o 
lucrare pe care-ți face plăcere s 
răsfoiești, s-o citești.

Brăduf COVALIU

lescu a realizat o reușită compoziție 
prezentînd un personaj exemplar de 
luptător dîrz, întreprinzător ; crea
ția actorului trebuie evidențiată și 
pentru studiul interesant al compo
ziției de vîrstă. La celălalt' pol al 
conflictului, Costel Constantinescu a 
interpretat un tip odios de comisar 
al Siguranței (Șteflea) dînd persona
jului, cu măsură, atributele cerute 
de text. în rolul „barosanului“, cele 
cîteva apariții oarecum pitorești ale 
lui Cornel Gîrbea se rețin, ca rezul
tat al unui joc actoricesc sobrți 
și degajat. Dintre tinerii inter- 
preți sînt de menționat în pri
mul rînd Valeria Seciu (în ro
lul Sandei, o prezență luminoasă, se
nină), Dan Necșulea (Ștefan Bunea), 
Cornel Dumitraș (Andrei), Constan
tin Rășchitor (trădătorul Cosma), 
Marius Marinescu (un comisar). Și 
contribuțiile altor actori — Mircea 
Anghelescu, Nicolae Luchian-Botez, 
Constantin Guriță — s-au remarcat, 
în distribuția amplă a spectacolului.

La reușita emisiunii au contribuit, 
alături de scenarist, interpreți și re
gizor, arh. Gheorghe Constantin, 
creatorul decorurilor — și autorii 
imaginii : operatorii Ovidiu Drugă, 
Constantin Lungu, Nicolae Niță, 
George Grigorescu, George Dul- 
gheru.

CSIIn CÄLIMAN

Casa artiștilor din str. Franklin din 
Capitală găzduiește in aceste zile 
expoziția „Două decenii de artă sce
nică socialistă". Aproape 200 de ex
ponate — schițe de decoruri și co
stume, afișe, programe, panouri, fo
tografii etc. — reflectă activitatea 
din ultimii ani a teatrelor din întrea
ga țară. In fotografie : Vizitatorii- re
văd cu interes scene din unele piese 

contemporane
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Nicosia

In una din secțiile uzinei „Uniiea"-Cluj

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a zilei naționale a Repu
blicii Populare Romîne transmit în numele poporului cipriot, al guver
nului meu și al meu, felicitări sincere și cele mai călduroase urări pen
tru fericirea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea poporu
lui romîn.

Arhiepiscop MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. D. Vietnam

Ambasadorul R. D. Vietnam în 
R. P. Romînă, Hoang Tu, a oferit 
miercuri o recepție cu prilejul săr
bătorii naționale a țării sale — cea 
de-a XlX-a aniversare a proclamă
rii independenței.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe^ Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei, Voinea Marinescu, ministrul

sănătății și prevederilor sociale, 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști. Au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

SOSIREA UNOR OASPEȚI 
ELVEȚIENI

La invitația Grupului național ro
mîn al Uniunii interparlamentare, 
miercuri seara au sosit în Capitală, 
dl. Andre Guinand, membru de .6- 
noare al Uniunii interparlamentare, 
cu soția, și dl. Hans Oprecht, mem
bru al Consiliului național al Elve
ției.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de de- 
putați în Marea Adunare Națională, 
Ion Pas, vicepreședinte al Grupului 
național romîn al Uniunii interpar
lamentare, C. Paraschivescu-Bă- 
lăceanu și Traian Ionașcu, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori ai 
M.A.N. și M.A.E.

VIZITELE GUVERNATORULUI 
INSULEI BALI

(Agerpres)

Guvernatorul Insulei Bali, Anak 
Agung Bagus Sutedja, împreună cu 
soția, care se află într-o vizită în 
țară noastră la invitația Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, însoțit de Wisnu, secretar al 
ambasadei Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, și Vasile Drăgoiescu, 
secretar al Sfatului popular al Ca
pitalei, au sosit miercuri la Constan
ța. La sfatul popular al orașului, 
oaspeții au fost primiți de Gh. Mu- 
reșanu, vicepreședinte al comitetului 
executiv. După-amiază, oaspeții au 

. vizitat stațiunea Mamaia. Seara, la 
Cazinoul din Constanța a avut loc o 
recepție oferită în cinstea oaspeților 
indonezieni de Sfatul popular al ora
șului Constanța.

■

3

realizărilor economiei nationale
3

declarat : „Expoziția dv. ne demon
strează sugestiv faptul că poporul ro
mîn a reușit să-și dezvolte impetuos 
toate ramurile economiei și culturii sale... 
Aș vrea să fac o menjiune specială în 
legătură cu dezvoltarea în țara dv, a 
unei ramuri industriale care prezintă un 
deosebit interes pentru numeroase site 
țări, îndeosebi pentru cele cu resurse 
petroliere proprii. Este vorba de utila
jul petrolier, pe care dv. îl produceți 
la un înalt nivel tehnic. De altfel, o im
presie deosebită mi-au produs și sectoa
rele care oglindesc dezvoltarea indus
triei prelucrătoare a petrolului, petrochi
miei și industriei miniere".

Dintr-un grup de turiști sovietici, doi 
bărbați se opresc mai mult la standul 
de motoare electrice și aparatură elec
trică. Sînt inginerul V. M. Malikov și in
ginerul I. S. Weisberg de la uzina „Kus- 
baelektromotor" din Kemerovo.

— Vă aflați la nivelul tehnicii mon
diale — spune V. M. Malikov. Acest lu
cru este evident de la prima vedere. Ca 
specialist, țin să menționez că acord o 
deosebită prețuire faptului că dv. mani
festați o grijă specială pentru ceea ce 
se cheamă „estetică industrială". Intr-ade
văr, produsele dumneavoastră sînt fru
moase și este o plăcere să le privești. 

Inginerul I. S. Weisberg adaugă: „Este 
surprinzătoare varietatea mare a produ
selor electrice realizate de o singură 
uzină. Aveți toate motivele să fiți mîndri 
de produsele realizate la „Electroputere”, 
„Electrobanatul”, la fabricile bucureștene 
de materiale electrice și electrotehnice. 
Am văzut numeroase expoziții și țin să 
precizez că aceasta se află la nivelul ce
lor mai bine organizate. De altfel, vizitînd 
Romînia și văzînd și cele expuse aici în 
expoziție, ne-a devenit tuturor, celor din 
grupul nostru de turiști, foarte limpede 
faptul că, în cei 20 de ani care au tre
cut de la eliberare, industria țării dv. a 
ajuns pe o treaptă înaltă a dezvoltării teh
nice și științifice".

„Țara dv. — a spus dl. Franz-Josef 
Gaftys, inginer șef și proprietar al fir
mei cu același nume din Republica Fe
derală Germană — este deosebit de 
prețuită în străinătate și se vorbește des
pre ea cu respect și simpatie. Expoziția,

în aceste zile de sfîrșit de vară, Piața 
Scînfeii ar putea fi asemuită cu rada unui 
port imens, la cheiurile căruia debarcă 
zilnic iii de călători din țară și de peste 
hotare, toți cu aceeași destinație: pavi
lioanele Expoziției realizărilor economiei 
naționale, li întîlnești sub cupola pavi
lionului central, această placă turnantă 
a expoziției, pe platformele exterioare, 
zăbovind în fața exponatelor, admirînd, 
cercetînd, comparînd. Pe fețele lor ci
tești impresia puternică stîrnită de aceas
tă grandioasă și concentrată imagine a 
marilor succese obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
cipalelor înfăptuiri ale țării în 
douăzeci de ani. Specialiști sau 
cialiști, oaspeți din toate colțurile 
și turiști sau personalități științifice, zia
riști, oameni de afaceri de peste hotare, 
trecînd în revistă miile de exponate, sînt 
unanimi în a recunoaște și a sublinia re
marcabilele progrese înregistrate în ope
ra de industrializare a țării nöastre. Im
presionați de cantitatea și " diversitatea 
produselor, sensibili la ceea ce s-a făcut 
pente ..promovarea stăruitoare a progre
sului tehnic în toate ramurile economiei 
naționale, vizitatorii au cuvinte de înal
tă prețuire pentru talentul și hărnicia po
porului, pentru rezultatele obținute în 
făurirea unei economii complexe, unitare 
și armonioase.

DI. Luigi Morando, președinte și ad
ministrator delegat al firmei „Morando'', 
a declarat : „Sînt în relații de afaceri cu 
cercurile comerciale ale R. P. Romîne 
de mai mulfi ani, dar aici, la expoziția 
aceasta, am putut constata concret varie
tatea produselor dv., foarte importante 
pentru piața italiană. Consider că expo
ziția aduce o contribuție valoroasă la 
dezvoltarea relațiilor economice între ță
rile noastre".

Expoziția — după cum au remarcat 
numeroși vizitatori de peste hotare — 
aduce o valoroasă contribuție la dez
voltarea relațiilor economice între țări. 
La o scurtă întrevedere cu reprezentanți 
ai presei și radioteleviziunii, colonelul 
Than Sein, ministru al industriei, ener- 
qiei și muncii, șeful delegației econo-

a prin- 
ultimii 
nespe- 
patriei

giei ți muncii, șeful delegației 
mice guvernamentale a Uniunii Birmane 
care a vizitat în aceste zile Capitala, a

a R.P.R.“
care concentrează cele mai importante 
din înfăptuirile remarcabile pe care le-a 
dobîndit poporul romîn în ultimele două 
decenii, este de natură să ridice și mai 
mult stima pentru țara dv. Ca specialiști, 
ne-au interesat îndeosebi produsele in
dustriei constructoare de mașini și con
statăm că multe din aceste produse, ca 
instalațiile de foraj, motoarele electrice, 
electromotoarele, 
lațiile 
dustria 
la un 
cel al 
pentru 
sfat aici nu numai bogăția și calitatea 
exponatelor, ci și etalarea cu gust, as
pectul practic și în același timp îneîntă- 
tor al expoziției dv".

Ar fi, desigur, greu de spus care sec
tor anume reține mai mult atenția vizi
tatorilor. In fața locomotivei Diesel-elec- 
trice, inginerul Gösta Wallen, proiectant 
la „Arying Division special installations 
A. B. Svenska Fläk Fabrik Stockholm" 
din Suedia, ne’-a împărtășit impresiile 
sale despre expoziție : „Prin proporțiile 
sale și modul științific de organizare, 
expoziția reușește să înfățișeze vizitato
rilor săi realizări de seamă ale poporu
lui romîn". Referindu-se la locomotiva 
Diesel-electrică de 2 100 CP, el a ținut 
să remarce : „Această locomotivă cons
tituie o importantă realizare a construc
torilor de mașini romîni. Este un agre
gat complex fabricat la cel mai înalt ni
vel al tehnicii moderne, ceea ce dove
dește maturitatea la care au ajuns din 
punct de vedere tehnic inginerii, tehni
cienii și muncitorii romîni, care constru
iesc locomotive Diesel-electrice”.

DL Pitter Voskamp, director general 
și proprietar al unei firme constructoare 
de sere din Olanda, a ținut ca, după 
încheierea vizitei de afaceri pe care a 
făcut-o în țara noastră, să viziteze și 
Expoziția. El s-a arătat impresionat de 
bogăția și varietatea exponatelor văzute: 
„Am venit prima oară în Romînia acum 
patru ani și am avut atunci . .
văd unele utilaje produse de industria 
constructoare de mașini 
Cele care se află în această expoziție 
dovedesc un progres remarcabil. Am

mașinile-unelte, insta- 
frigorifice, instalațiile pentru in- 
chimică și altele, sînt fabricate 

nivel tehnic superior, identic cu 
produselor străine similare. A fost 
mine o plăcută surpriză să con-

vizitat pavilionul central, cu deosebire 
standurile agriculturii. Am văzut multe 
expoziții agricole și pot spune că stan
durile de aici dau imaginea unui ne
contestat progres în producția agricolă".

Exponatele prezentate au fost călduros 
apreciate și de dl. S. E. P. Edmund, re
prezentant pentru Europa Centrală al fir
mei britanice „Rolls-Royce". După vizi
tarea expoziției, el a declarat: .„Am pu
tut constata progresul rapid făcut de eco
nomia romînească în ultimii ani. Mașinile- 
unelte se află, din punct de vedere teh
nic, la un nivel foarte avansat, o parte 
din ele fiind dotate cu mijloace electro
nice de comandă și control, ceea ce re
prezintă ultimul cuvînt al tehnicii mon
diale. Și în această privință progresele 
dv. sînt remarcabile".

Inginerul Mikoia Cikovski din R. P. 
Bulgaria, împărtășindu-și impresiile de la 
expoziție, a spus, între altele: „Ceea ce 
am văzut aici constituie realizări de o ex
cepțională însemnătate tehnico-economică 
ale proiectanților și constructorilor ro
mîni de instalații energetice".

Printre turiștii străini care și-au petre
cut concediul de odihnă la noi în țară 
a.fost și dl. Jean Claude Renaud, medic 
din Paris, împreună cu sofia sa. Dl. Re
naud a fost deosebit de impresionat de 
aparatajul destinat cabinetelor stomatolo
gice, iar d-na Renaud a avut cuvinte de 
apreciere pentru mobila, blănurile și pro
dusele alimentare prezentate. „Vreau să 
mărturisesc cu plăcere — a spus dînsa 
— că încălțămintea și confecțiile romî
nești se află la nivelul celor mai elegante 
produse similare din străinătate; de ase
menea, articolele de sticlărie sînt reali
zate la un înalt nivel artistic".

...Coloana nesfîrșită de la intrarea pa
vilionului central ar putea figura ca sim
bol nu numai pentru avîntul economiei 
naționale, dar și pentru numărul mereu 
crescînd de cetățeni, din țară și de peste 
hotare, care trec pragul expoziției. Ei 
duc departe, pe diferite meridiane ale 
lumii, imaginea unei țări în plin progres, 
a drumului parcurs de ea în cei 20 de 
ani care au trecut de la eliberare.

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Academia Republicii Popu
lare Romîne, Filarmonica de Stat 
„George Enescu“, Uniunea Compozi
torilor, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale anunță ou adîncă durere 
încetarea din viață, la 1 septembrie 
1964. a marelui nostru dirijor Geor
ge Georgescu, artist al poporului din 
R. P. Romînă.

Născut în anul 1887, la Sulina, 
George Georgescu s-a remarcat din 
adolescență prin deosebitul său ta
lent muzical. Studiile de specialitate 
și le face la Academia de muzică din 
București, la clasa de violoncel a lui 
Dimitrie Dinicu, perfecționîndu-se 
apoi la Berlin.

In perioada studiilor în Germania, 
George Georgèscti devine membru 
al reputatului cvartet inițiat și con
dus de violonistul francez Henri 
Marteau, cu care întreprinde turnee 
în marile centre culturale din Eu
ropa. In contact direct și sub îndru
marea marelui dirijor german Ar
thur Nikisch, el abordează și își în
sușește apoi și tehnica artei dirijo
rale.

Debutul ca șef de orchestră și—1 
face la pupitrul Filarmonicii din 
Berlin, eveniment considerat de 
cercurile muzicale berlineze ca o a- 
devărată revelație. întors în țară 
George Georgescu depune o susți
nută și pasionată activitate în ve
derea organizării și dezvoltării vie
ții concertistice romînești. In calita
te de director și dirijor al Filarmo
nicii din Capitală și o perioadă al 
Operei din București, George Geor
gescu a adus, timp de aproape cinci 
decenii, o considerabilă contribuție 
la închegarea și perfecționarea vie
ții muzicale simfonice din țara noas
tră, îngrijindu-se totodată cu price
pere și căldură de creșterea multor 
generații de slujitori ai artei muzi
cale interpretative.

George Georgescu a dirijat de-a 
lungul anilor cele mai mari 
orchestre ale lumii. Totodată ma
rea reputație internațională pe 
care și-a cucerit-o a atras sub ba
gheta sa, pe podiumul Ateneului 
din București, unele din cele mai 
ilustre nume de interpreți muzi
cali din lume, contribuind la spo
rirea strălucirii primei instituții 
muzicale din Romînia.

în condițiile efervescenței artisti
ce fără precedent din anii puterii 
populare el a militat cu entuziasm și 
abnegație, alături de cei mai înain
tați intelectuali ai țării noastre pen
tru punerea artei muzicale la înde- 
mîna maselor largi ale poporului. 
George Georgescu a fost admirat și 
iubit nu numai de publicul Ateneu-

lui, ci și de mase largi de auditori 
din diferitele centre ale țării, de 
muncitori din fabrici și uzine, în 
mijlocul cărora a pășit de nenumă
rate ori, desfătîndu-i cu arta sa. 
Totodată activitatea concertistică a 
lui George Georgescu a constituit un 
aport strălucit la punerea în valoare 
a creației muzicale naționale, 

în calitate de președinte al Consi-

liului Muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Georgescu s-a preocupat de proble
mele generale ale vieții muzicale din 
țara noastră, imprimînd în orienta
rea activității simfonice competența 
și înaltul său spirit de exigență.

Patriot înflăcărat, George Geor
gescu a desfășurat o activitate neo
bosită pentru afirmarea internațio
nală a artei muzicale romînești. Aș
teptat cu nerăbdare și apreciat cu 
deosebită căldură de iubitorii de mu
zică din numeroase țări ale lumii, 
el a fost un strălucit emisar al ge
niului artistic al poporului nostru, 
adueîndu-și din plin contribuția la 
creșterea prestigiului culturii Romî- 
niei socialiste.

Pentru meritele sale deosebite în 
promovarea artei muzicale din țara 
noastră George Georgescu a fost dis
tins cu înalte ordine și medalii ale 
R. P. Romîne, precum și cu titlurile 
de „Artist al poporului“ și laureat 
al premiului de stat.

Animator exigent și entuziast al 
vieții muzicale, talent artistic de o 
rară sensibilitate și forță de expre
sie, George Georgescu rămîne una 
din marile personalități intelectua
le ale țării noastre și unul dintre 
dirijorii cei mai de seamă ai timpu
lui său. Prodigioasa sa activitate s-a 
înscris pentru totdeauna în cartea 
de aur a artei și culturii romînești.

Prin moartea lui George Geor
gescu, viața muzicală romînească, 
cultura poporului nostru, arta inter
pretativă contemporană pierd un 
mare artist, a cărui amintire 
dăinui neștearsă în inimile tu
turor.

va

prilejul să

romînească.

V. SEBASTIAN

Comitetul de Stat 
pentru 

Cultură și Artă

Filarmonica de Stat 
„George Enescu”

Academla
Republicii Populare Romîne

Uniunea Compozitorilor din R.PJt
Asociația oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale

★ ★

înCorpul defunctului va fi depus 
rotonda Ateneului R. P. Romîne.

Accesul publicului va fi permis 
joi, 3 septembrie, între orele 11—20, 
și vineri 4 septembrie între orele

9—12. Cortegiul funerar va pleca din 
fața Ateneului vineri ora 13. înhu
marea va avea loc la Cimitirul 
Bellu la orele 14,30.

Lucrările Congresului international de știința solului
Lucrările celui de-al VIII-lea Con

gres internațional de știința solului 
au continuat miercuri pe comisii de 
specialitate și în ședință plenară în 
sălile Palatului R. P. Romîne și ale 
Marii Adunări Naționale.

în comisia I au fost prezentate 
comunicări privind regimul aeroter- 
mic și hidric al solului în legătură 
cu condițiile de dezvoltare a plan
telor și cu măsurile de îmbunătățire 
a acestora, în vederea sporirii ferti
lității solului.

în cadrul comisiei a II-a au fost 
expuse comunicări cu privire la me
tode de cercetare a, dinamicii și 
complexului organo-mineral al hu
musului, pentru cunoașterea poten-

țialului în azot și alte elemente nu
tritive din diferite tipuri de sol.

Participanții la ședința comisiei a 
IlI-a și-au consacrat și cea de-a 
doua zi a lucrărilor unor comunicări 
și discuții privind influența facto
rilor de mediu, a lucrărilor solului 
și a îngrășămintelor asupra macro și 
micro-organismelor din sol și din ri- 
zosfera plantelor.

Despre eficacitatea îngrășăminte
lor chimice, organice, organo-chimice 
și a micro-elementelor asupra plan
telor, în condiții de irigație și neiri- 
gație, pe diferite tipuri genetice de 
sol au fost prezentate noi comuni
cări în comisia a IV-a.

în Comisia a V-a au continuat co- 
muhicările privind probleme de cla-

sificare și metode de cercetare a so
lului pe teren. Au fost prezentate 
lucrări cu privire la condițiile de 
geneză și caracteristicile agro-pro
ductive ale solurilor din sud-estul 
Europei, din zonele de stepă, semi- 
deșert și deșert.

Comunicările prezentate în ședin
ța comună a comisiilor a II-a și a 
VI-a au tratat metode de determi
nare a sărurilor din solurile saline 
și alcalice, influența irigației și a al
tor factori asupra regimului sărurilor 
din sol.

în ședința plenară a fost expusă 
comunicarea privind noile metode de 
cercetare în știința solului.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
0 CARTE DESPRE
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O ultimă verificare preolimpică La bazinul Dinamo

Balcaniada de lupte clasice 
și libere de ia Constanța

Reprezentativele de lupte clasice 
și libere ale țărilor balcanice (R. P. 
Bulgaria, Grecia, R. S. F. Iugo
slavia, Turcia, R. P. Romînă) iau 
parte, cu începere de astăzi, la cea 
de-a XIII-a ediție a Balcaniadei de 
lupte. Confruntarea este așteptată 
cu deosebit interes de sportivi și de 
spectatori. întrecerile se anunță pa
sionante, de bun nivel tehnic, în- 
trucît pentru fiecare dintre concu- 
renți balcaniada constituie un ultim 
și important prilej de verificare a 
formei ce o deține înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. în rîndul par- 
ticipanților se află numeroși meda- 
liați ai Olimpiadelor și ai campio
natelor mondiale precedente.

După cum s-a 
caniada actuală 
sporturilor din 
și mîine au loc
luptătorii de clasice, iar sîmbătă și 
duminică se întrec luptătorii de li
bere.

mai anunțat, Bai
se dispută în sala 
Constanța. Astăzi 
întîlnirile dintre

PRONOEXPRES
din 
din

La tragerea Pronoexpres nr. 36 
2 septembrie 1964, au fost extrase 
urnă următoarele numere : 

38 15 24 36 40 39
Numere de rezervă : 5 32
Fond de premii : 601 103 lei.

• K Tragerea următoare va avea
■ miercuri 9 septembrie a.c. la Giurgiu.

Ioc

A ÎNCEPUT turneul internațional de polo
Spectatorii prezenți ieri după-a

miază în tribunele bazinului olim
pic Dinamo au salutat cu aplauze 
primul gol marcat în turneul inter
național de polo pe apă de către 
sportivul romîn Țăranu în întîlnirea 
dintre selecționata de tineret a țării 
noastre și formația R. P. Ungare. 
Scor final : 4—4 (2—0 ; 0—2 ; 2—0 ; 
0—2). După cele aproape trei ore ale 
programului, și prima noastră re
prezentativă culegea aplauze : cu 20 
de secunde înainte de fluierul final 
poloiștii romîni înscriau punctul

victorios în partida cu echipa R. D. 
Germane. Scor : 2—1 (0—0 ; 1—1 ; 
0—0 ; 1—0). O remarcă generală — 
ambele meciuri au fost deosebit de 
disputate și de bun nivel tehnic.

Cel de-al treilea meci al zilei 
(U.R.S.S.—R. P. Bulgaria) s-a în
cheiat cu victoria echipei sovietice : 
4—1 (1—0 ; 0—1 ; 2—0 ; 1—0).

Astăzi, tot la bazinul Dinamo au 
loc următoarele partide : R. D. 
mană—Romînia tineret (ora 
Romînia — Bulgaria (ora 
U.R.S.S.—Ungaria (ora 18).

In citeva r i n du r i
ȘAH. — între 5 și 25 septembrie se 

va desfășura la Varna un mare turneu 
internațional de șah la care au fost 
invitați mari maeștri și maeștri inter
naționali din opt țări. Printre partici- 
panți se află Gheller și Vasiukov 
(U.R.S.S.), Ghițescu (R.P. Romînă), Bi- 
lek (R.P. Ungară), Hort (R.S. Ceho
slovacă).

CICLISM. — Prima probă a campio
natelor mondiale pe 1964 se desfășoară 
astăzi pe circuitul de la Albertville 
(Franța). Este vorba de cursa contra- 
cronometru pe echipe (100 km) la care 
vor participa selecționate de amatori 
din 19 țări. Inițial s-au înscris 27 de 
echipe, dar pînă aseară cînd s-a sta
bilit, prin tragere la sorți, ordinea ple
cării, Ia Albertville nu sosiseră decît 
19 echipe Startul se va da la ora 13,30 
(ora locală) din 2 în 2 minute. Prima 
va pleca Danemarca, urmată de Sue
dia. R. P. Romînă, Spania, Anglia, 
U.R.S.S., Finlanda etc,

Ger-
16) ;
17) ;

ATLETISM. Tînărul norvegian Terje 
Pedersen a realizat miercuri seara, pe 
stadionul Bislet din Oslo, un nou și 
excepțional record mondial Ia arun
carea suliței : 91,72 m. Recordul pre
cedent, stabilit luna trecută de același 
atlet, era de 87,12 m.

MOTOCICLISM. — Federația romî
nă de motociclism organizează dumi
nică, de la ora 10, pe stadionul Dinamo, 
prima etapă a campionatului republi
can de dirt-trak cu participarea celor 
mai buni motocicliști din țară. La star
tul competiției vor fi prezenți, printre 
alții, I. Cucu, R. Jurcă, Al. Pop, Voi- 
culescu etc. Se vor alerga 11 manșe a 
cite 4 alergători.

HANDBAL. — Duminică începe noul 
campionat republican de handbal în 7. 
în București sînt programate trei par
tide : Teren Progresul, ora 11: Progre
sul București — Electromagnetica (fe
minin); Stadionul Tineretului, ora 16,30: 
Știința București — Recolta Hălchiu 
(masculin), ora 17,45 : Știința Bucu
rești — Confecția București (feminin).

Săptămînalul vest-german „Die An
dere Zeitung" publică însemnările zia
ristei Irene Martin (Geneva) pe marginea 
cărfii „Memoriile generalului Delgado".

în cartea sa apărută recent în Editura 
Cassell d in 
cunoscut ca 
rindu-se la coloniile Portugaliei, 
„Nu are nici un sens să repetăm mereu, 
stereotip, vechile cuvinte că negrul este 
fratele nostru, în timp ce în Sao Tome 
mai există sclavie, iar în Insulele Capu
lui Verde apar, din cînd în cînd, perioade 
de foamete, cînd mai există munca for
țată menită să îmbogățească pe omul alb 
și cînd, practic, toți băștinașii sînt anal- 
fabeți".

Humberto Delgado, care în 1958 a fost 
candidat la președinție împotriva lui Sa
lazar. este acum președintele „Juntei re
voluționare portugheze". In memoriile 
sale, el descrie lupta tot mai susținută 
împotriva dictaturii, dusă atît în Portuga
lia, cît și în afara ei. Cînd în anul 1938, 
Delgado, fiind încă ofițer în aviația por
tugheză, a vizitat coloniile țării sale, el 
a fost zguduit de situația din posesiunile 
portugheze din Africa. La cazinoul ofițe
rilor din Luanda, scrie Delgado, „unul 
din chelneri, un negru din Insulele Capu
lui Verde, m-a rugat, cu supunere, să mă 
ocup de cazul său, de care nimeni nu 
voia să se intereseze. El a fost deținut, 
și-a ispășit de mult pedeapsa, dar n-a 
fost eliberat și trimis acasă, pentru că 
numele său a fost omis din listele res
pective".

Dar încă în Portugalia, Delgado a 
cunoscut tirania și corupția. In 1928, el a 
fost pentru puțină vreme secretar al 
fostului ministru liberal al învățămîntului, 
Costa Ferreira. „După scurt timp — 
scrie el — am descoperit cazuri flagrante 
de corupție și imoralitate. Mulji funcțio-

nari primeau ani de-a rîndul salariu fără 
'ă aibă un loc de muncă în vreo insti
tuție ; inspecfori de școli elementare fă
ceau inspecții doar atunci cînd elevii nu 
erau la școală și învățătoarele erau sin
gure". încă astăzi, peste 40 la sută din 
populația Portugaliei este analfabetă.

„Starea alimentației portughezilor — 
scrie el — poate fi comparată cu cea 

1958, sala-

vingătorului este cel al amiralului Ame- 
rico Tomas, dar el este lipsit de orice 
însemnătate. Ei nu va avea nici un fel 
de putere și dr. Salazar ar fi putut alege 
la fel de b ine pe primul gardian care 
i-ar fi ieșit în cale".

In iarna anului 1961—1962, Delgado 
s-a întors în secret, doar pe timp de 
13 zile. în patria sa — de unde a fost

exilat după ce și-a prezentat candidatura 
în alegeri — și a condus rebeliunea de 
la Beja. Ea a eșuat și opoziția a pier
dut luptători valoroși (în Portugalia și 
astăzi participanții la rebeliunea de la 
Beja sînt condamnați la ani grei de în
chisoare), dar faptul că omul pe capul 
căruia s-a pus un mare premiu s-a pu
tut întoarce, cu ajutorul prietenilor și 
adepților săi, în Portugalia și a putut 
conduce o rebeliune a constituit o lovi
tură grea pentru dictatură.

Așa cum a declarat, Delgado vrea să 
continue lupta pînă la victorie — „pen
tru patrie și libertate",

Londra, generalul Delgado, 
un lider al opozifiei, refe- 

, scrie :

scrie el
a congolezilor... Din 1938—175G, sala
riile au scăzut aproape cu o freime. Por
tughezii consumă, în medie, doar 700 ca
lorii pe zi, ceea ce este sub minimul 
calculat de Organizația mondială pentru 
problemele alimentației... întreaga bogă
ție a Portugaliei este concentrată în 
mîinile a 50 de familii". Venitul med<u 
anual este în Portugalia doar de 730 
mărci pe cap de locuitor (calculat în 
valută vest-germană) ceea ce este foarte 
puțin. Durata medie a vieții este în Por
tugalia de 49 de ani, în timp ce în 
Suedia ea este de 71, în Olanda — de 69 
în Anglia — de 68 de ani. In multe din 
satele Portugaliei nu există 
nici moașă, iar mortalitatea 
ridică la 88 la mie.

în Portugalia — continuă 
muncitorii nu au nici un fel _ . __
„Sindicatele (aflate sub controlul autori
tăților — N.R.) constituie doar o rotiță 
în angrenajul dictaturii. Muncitorul nu 
este admis în alegeri".

In 1958, cînd Delgado a candidat 
pentru postul de președinte, lupta elec
torală nu avea șanse. „Nu este po
sibil să organizezi în 30 de zile de li
bertăți ciuntite, care sînt admise o dată 
la șapte ani, un front politic. In afară 
de aceasta listele electorale sînt falsifi
cate, iar mulfi alegători suspectați că ar 
fi împotriva lui Salazar sînt șterși de pe 
liste, alții sînt omiși de la bun început". 
Aparatul dictatorului controlează toate 
știrile, iar P.I.D.E. — poliția secretă a 
lui Salazar — a urmărit, spionat și tero
rizat zi și noapte pe candidații opoziției.

După alegeri, la 10 mai 1958, ziarul 
„New York Times" scria : „Desigur, ge- 

. neralul Delgado a fost înfrînt în alegerile 
pe care le-a cîștigat candidatul ales 
de Antonio de Oliveira Salazar — dic
tatorul și primu.l ministru, Numele în-

nici medic, 
infantilă se

Delgado — 
de drepturi.

AFRICA Șl PROBLEMA 
CADRELOR ȘTIIȚIFICE

Săpfămînalul englez „NEW STATES
MAN" publică un articol semnat de Ge
rald Leach, corespondentul său științific, 
consacrat formării cadrelor de savanți in 
Africa:

In esență știința 
tivitate contemporană : 
sută din numărul total al oamenilor de 
știință care au existat vreodată trăiesc în 
prezent, iar formarea lor anuală a crescut 
de un milion de ori față de cifra cores
punzătoare din 1660 și de o sută de ori 
față de anul 1860. In fața unei aseme
nea creșteri impetuoase a numărului de 
oameni de știință, cum vor putea țările 
în curs de dezvoltare să înlăture decala
jul care se manifestă atît de pregnant și 
în domeniul științei ?

lată încă o problemă căreia trebuie 
să-i facă față Africa de astăzi. In timp ce 
țările europene numără de la 500 pînă 
la 2 000 de savanți la fiecare milion de 
locuitori, Africa nu are decît cel mult 20. 
Evaluările recente ale numărului global 
de oameni de știință din Africa oscilea
ză între 2 280 și 5 000, iar dintre aceștia 
trei pătrimi sînt probabil neafricani. Pen
tru a ajunge la bunăstare Africa trebuie 
să lichideze acest decalaj, căci pe ter
men lung știința bazată pe cadre na
ționale va avea efecte cu mult mai im
portante decît ajutorul străin.

Recent la Lagos, Africa și-a propus să 
lichideze acest decalaj. Intr-o conferință 
convocată de U.N.E.S.C.O. și de Comisia

devine o ac- 
aproape 90 la

economică pentru Africa, 29 de țări, afri
cane au luat o hotărîre foarte îndrăznea
ță. Ele au adoptat în unanimitate un plan 
pentru a urgenta dezvoltarea științei în 
Africa, plan care prevede o creștere de 
cel puțin 15 ori într-o perioadă de 15 
ani. In 1980, au declarat țările partici
pante, Africa va avea nevoie de 
50 000—70 000 de savanți, adică de 
200 de oameni de știință la fiecare mi
lion de locuitori. Dacă va izbuti, pianul 
acesta va propulsa Africa pentru o pe
rioadă de 60 de ani de evoluție știin
țifică normală, cu o viteză împătrită și 
va face ca ea să rămînă doar cu 50 de 
ani în urma nivelului țărilor celor mai 
dezvoltate din punct de vedere științi
fic. încă un asemenea - program de ur
gență și Africa ar putea lichida deca
lajul.

Baza planului îl constituie un program 
de învățămînt care folosește metode noi 
de predare a științei în școli, inclusiv fil
me și televiziune. Se vor depune mari 
eforturi pentru a ridica prestigiul și sa
lariul oamenilor de știință și a corpului 
didactic ; se urmărește să se ajun
gă la proporția de 60 de studenfi în 
științe față de 40 de studenfi în arta 
la universități. De asemenea este impor
tantă hotărîrea prevăzînd că patru cin-» 

activitate științifică afrw 
și la re-« 
deosebii 
că pla- 

cercetări
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la universități. De asemenea este impor- 
L_xy„*____  v*.i .. '

cimi din noua < 
cană se va referi la Africa 
sursele ei naturale... Este 
de încurajator să se constate 
nul include un institut de 
pentru fiecare țară din Africa (sau o cotă 
la un institut regional) în care hidrologii, 
cartografii, geologii specialiști în pros
pectări de minereuri, experții solului, a- 
gronomii și alfi asemenea specialiști vor 
avea posibilitatea să atace pe mai multe 
fronturi căile de folosire optimă a resur
selor naturale din acest continent.
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La Geneva își continua lucrările Problema
• Scrisoarea adresată Consiliului de Securitate 
de reprezentantul Ciprului la O.N.U. © După între
ruperea tratativelor de ia Geneva

Comemorarea 
iui Palmiro Togliatti 
in parlamentul italian

FESTIVITĂȚILE DE LA HANOI

GENEVA 2 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
treia Conferințe internaționale a 
Națiunilor Unite pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Conducătorul delegației R. P. Ro- 
mîne, acad. prof. Horia Hulubei, a 
luat cuvîntul în ședința plenară a 
conferinței care a discutat rezultate-

le obținute în problema reactorilor 
de cercetare, prezentînd lucrarea 
științifică „Cercetări efectuate la 
reactorul Institutului de fizică ato
mică al Academiei R. P. Romîne“.

De asemenea, acad. prof. Horia 
Hulubei a prezidat o ședință tehnică 
paralelă.

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
1 septembrie, reprezentantul perma
nent al Ciprului la O.N.U., Zenon 
Rossides, a prezentat președintelui 
Consiliului de Securitate pe luna 
septembrie, N. Fedorenko, o scrisoa
re prin care anunță că guvernul Ci
prului își rezervă dreptul de a cere 
convocarea imediată a Consiliului de 
Securitate dacă avioane turcești vor 
viola din nou spațiul aerian al Ci
prului.

Scrisoarea menționează că, încâl
cind rezoluția Consiliului de Secu
ritate, avioane militare turcești au 
violat spațiul aerian al insulei, în 
zilele de 29, 30 și 31 august.

GENEVA 2 (Agerpres). — După 
întreruperea tratativelor de la Ge
neva în legătură cu Ciprul, la Lon
dra urmează să aibă loc consultări 
anglo-americane în această proble
mă între ministrul de externe en
glez, Butler, și reprezentantul spe
cial al S.U.A., Dean Acheson.

Agenția Reuter relatează că secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a

declarat lùni la Geneva că a ajuns 
la concluzia că „cel puțin pentru 
moment nu se poate ajunge la o so
luție“ în problema Ciprului.

Reprezentantul Turciei la tratati
vele de la Geneva, Nihat Erim, a 
declarat la înapoierea sa la Istanbul 
că nu poate să precizeze dacă ne
gocierile de la Geneva vor continua 
sau nu. El și-a exprimat părerea că 
actuala întrerupere ar putea fi utilă, 
pentru ca fiecare dintre participant 
să facă bilanțul convorbirilor de 
pînă acum, urmînd ca eventual ele 
să fie reluate peste două luni.

ATENA 2 (Agerpres). — Ministrul 
apărării al Greciei, P. Garufalias, a 
făcut o vizită de cîteva ore la Ni
cosia, unde a avut întrevederi cu 
președintele Makarios și cu alte ofi
cialități cipriote. La întoarcere, Ga
rufalias a declarat că este pe deplin 
satisfăcut de schimbul de vederi pe 
care l-a avut în legătură cu apă
rarea Ciprului. El a adăugat că pre
ședintele Makarios l-a informat și 
despre tratativele avute cu pre
ședintele Nasser.

ROMA 2 Corespondentul Ager
pres, O. Paler, transmite : La Roma, 
Camera Deputaților a comemorat 
miercuri după-amiază în ședință so
lemnă moartea lui Palmiro Togliatti, 
care a deținut președinția grupului 
parlamentar al Partidului Comunist 
Italian. în numele deputaților co
muniști, discursul comemorativ a 

■ fost rostit de Pietro Ingrao. Au luat, 
de asemenea, cuvîntul Aldo Moro, 
președintele Consiliului de Miniștri 
italian, Bucciareli Ducci, președinte
le Camerei Deputaților, precum și 
reprezentanți ai grupurilor parla
mentare ale'altor partide.

Lucrările Camerei s-au suspendat 
după aceea pentru jumătate de 
în semn de doliu.

oră

HANOI 2 (Agerpres). —■ După cum 
transmite agenția V.N.A. la 2 sep
tembrie, în R. D. Vietnam a fost săr
bătorită cea de-a 19-a aniversare a 
proclamării republicii. în piața isto
rică Ba Dinh din Hanoi, unde, cu 19 
ani în urmă, președintele Ho Și Min 
a citit Declarația de independență, 
proclamînd crearea primului stat de
mocrat-popular din istoria Vietna
mului și a Asiei de sud-est, a avut 
loc un mare miting, la care au par
ticipat 150 000 de oameni ai muncii.

La miting au participat conducă
tori ai Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și ai guvernului, repre
zentanți ai Adunării Naționale, ai 
Partidului democrat și Partidului 
socialist din Vietnam, ai forțelor ar
mate și ai organizațiilor de masă.

A luat cuvîntul Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
care a subliniat hotărîrea poporului 
R.D. Vietnam de a intensifica con
strucția socialismului și de a sprijini 
lupta pentru independență a Vietna
mului de sud. După ce a trecut în

revistă realizările obținute în ultimii 
19 ani, care au transformat Vietna
mul dintr-o colonie și o țară semi
feudală într-o țară socialistă cu o 
economie independentă, Fam Van 
Dong a transmis un salut frățesc 
popoarelor țărilor socialiste, urîn- 
du-le noi succese în construcția so
cialistă și în lupta pentru pace.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Ho Și Min. El a exprimat mulțumi
rile poporului vietnamez pentru spri
jinul călduros pe care l-a primit din 
partea popoarelor din lumea întrea
gă după agresiunea împotriva ,R. D. 
Vietnam, la 5 august.

In seara aceleiași zile, Fam Van 
Dong a oferit o recepție la Palatul 
președinției, la care au participat 
președintele Ho Și Min, conducători 
de partid și de stat, reprezentanți al 
organizațiilor de masă, membri ai 
corpului diplomatic.

Premierul R. D. Vietnam a oferit, 
de asemenea, o recepție în cinstea 
specialiștilor din țările socialiste care 
lucrează în R. D. Vietnam.

A

întrevederile reprezentanților
celor trei grupări politice din Laos

Duminica trecută, în ajunul deschiderii celei de-a treia conferințe inter
naționale O.N.U. pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, 
secretarul general al O.N.U., U Thant, a inaugurat la Geneva o expoziție 
menită să ilustreze realizările obținute în acest domeniu. Sînt expuse 
aici modele de reactor! nucleari, aparate de cercetări, programe de 
aplicare a energiei atomice în scopuri pașnice. In fotografie : Specialiști 

dind explicații vizitatorilor în fața unuia din exponate

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 
continuă întrevederile separate între 
reprezentanții celor trei grupări po
litice laoțiene, fără să se fi ajuns la 
un acord privind începerea convor
birilor tripartite. Marți a avut loc o 
întîlnire între Fumi Vongvicit, mi
nistrul informațiilor în guvernul 
laoțian și secretar general al parti
dului Neo Lao Haksat, și N. Sanani- 
kone, ministrul lucrărilor publice în 
guvernul laoțian și lider al grupării 
de dreapta. După cum a declarat 
Vongvicit, nici cu această ocazie nu

A

In sprijinul amnistierii 
deținuților politici 
din Spania și Portugalia

•• PREZENTE B0MÎNEȘTI

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc con
gresul „Organizației de luptă pen
tru amnistie în Spania și Portuga
lia“. Participanții la congres au ce
rut 
toți

în rezoluțiile adoptate ca 
argentinienii să participe 

la lupta pentru amnistia gene
rală a deținuților politici din 
aceste două țări, pentru anula
rea legislației care încalcă dreptu
rile politice elementare ale spanio
lilor și portughezilor. „Organizația 
de luptă pentru amnistie în Spania 
și Portugalia“ a adresat, de aseme
nea, O.N.U. scrisori cerînd să fie 
cercetate abuzurile autorităților ju
diciare din aceste țări, să fie inten
sificată lupta pentru revizuirea 
sentințelor pronunțate.

HAGA 2 (Agerpres). — Marți au 
început la Haga lucrările celui de-al 
9.-lea Congres internațional de gaze, 
organizat de Uniunea internațională 
a industriei de gaze.

Din R. P. Romînă participă o de
legație de specialiști, condusă de Al. 
Boabă, adjunct al ministrului indu
striei petrolului și chimiei. Comuni
cările distribuite de delegația romî
nă se bucură de o bună 
din partea specialiștilor și 
lor la congres.

★
LYON 2 (Agerpres). — 

continuă
XII-lea 
economie agrară, care au început la 
24 august. A luat cuvîntul șeful 
delegației romîne, Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, care, întemeindu-se 
pe experiența țării noastre și pe 
cerințele fundamentale ale progre
sului agriculturii contemporane, s-a

apreciere 
delegați-

La Lyon 
lucrările celui de-al 

Congres internațional de

referit la căile și metodele trecerii 
spre o agricultură intensivă, multi
lateral dezvoltată.

★
IERUSALIM 2 (Agerpres). — In 

cadrul Congresului de logică și filo
zofie a științelor de la Ierusalim, 
acad. Athanase Joja a prezentat co
municarea „Determinismul și eveni
mentele viitoare contingente“. Cri
zantema Joja a prezentat comuni
carea „Natura și obiectivele filozo
fiei științelor“. Comunicările au sus
citat un viu interes.

*

LONDRA 2. — (Agerpres). în 
capitala Angliei s-a 
gul alimentar 
zat de Federația producătorilor din 
industria alimentară. Țara noastră, 
care participă pentru a patra oară 
la acest tîrg, prezintă pe o supra
față de 150 metri pătrați standuri 
cu o largă gamă de produse alimen
tare. încă din prima zi, expoziția 
s-a bucurat de un frumos succes.

a fost găsită o soluție, deoarece în- 
tr-una din problemele esențiale dis
cutate, aceea a „legalității guvernu
lui laoțian remaniat de către prin
țul Suvanna Fuma după evenimen
tele din aprilie“, nu a existat un a- 
cord. Tot marți, prințul Sufanuvong, 
vicepremier în guvernul de coaliție 
națională, lider al grupării de stînga, 
a respins o propunere a premierului 
Suvanna Fuma privind punerea Văii 
Ulcioarelor sub controlul unor forțe 
polițienești mixte alcătuite din trupe 
ale celor trei grupări laoțiene. Moti- 
vînd respingerea propunerii, prințul 
Sufanuvong a arătat că prin această 
propunere se urmărește instalarea 
în Valea Ulcioarelor a trupelor gru
pării politice de dreapta, deși acea
stă regiune se află sub controlul tru
pelor Neo Lao Haksat.

Tot marți, prințul Suvanna Fuma 
și prințul 
asemenea, 
nistru al 
nistrul de 
de Murville, a oferit 
care pentru prima oară de la sosirea 
lor la Paris, liderii celor trei gru
pări politice laoțiene s-au întîlnit.

Sufanuvong au avut, de 
convorbiri cu primul mi- 
Franței, Pompidou. Mi- 
externe al Franței, Couve 

un dineu, la

PARIS 2 (Agerpres).— Marți 1 
septembrie 1964 au luat sfîrșit lu
crările Conferinței internaționale 
despre tineret de la Grenoble. Au 
fost adoptate rapoartele celor 4 co
misii de lucru, precum și raportul 
final al Conferinței. La ședința de 
închidere, delegația Ghanei a pro
pus o moțiune adoptată în unanimi
tate privind prezentarea recoman
dărilor Conferinței către directorul 
general și Conferința generală 
U.N.E.S.C.O.

în încheiere, au luat cuvîntul de
legații Bulgariei, Cambodgiei, Chile, 
Ciad, Canadei, Franței și S.U.A., 
precum și Noussa Keita, președinte
le Conferinței, și Asher Deleon, re
prezentantul directorului general 
U.N.E.S.C.O.

Delegatul S.U.A. a evidențiat rolul 
și contribuția delegației romîne la 
reușita lucrărilor Conferinței, sub
liniind competența cu care a con
dus lucrările Comisiei a IV-a prof, 
dr. Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului din R. P. Ro
mînă.

Felicitînd U.N.E.S.C.O. pentru or
ganizarea acestei Conferințe, preșe
dintele Noussa Keita a arătat că fe
licită în egală măsură Romînia care 
a avut inițiativa convocării acestei 
Conferințe internaționale despre ti
neret.

JOHANNESBURG 2 (Agerpres). — 
în Republica Sud-Africană continuă 
recrutarea de mercenari pentru ar
mata congoleză, care să lupte împo
triva răsculaților. Peste 1100 de sud- 
africani s-au prezentat pentru a fi 
angajați să plece în Congo.

Primul ministru sud-african, Ver- 
woerd, și-a manifestat îngrijorarea 
în legătură cu faptul că angajarea

de mercenari din R.S.A. pentru Con
go prejudiciază economia acestei 
țări. El a cerut funcționarilor bi
roului de recrutări de mercenari să 
„evite angajarea personalului abso
lut indispensabil bunei funcționări 
a industriei sud-africane“. în caz 
contrar, a declarat el, „vom fi nevoiți 
să instituim restricții la emigrările 
de orice fel“.

In ajunul alegerilor prezidenției 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Campania electorală din 
Chile în vederea alegerilor prezi
dențiale care vor avea loc vineri 4 
septembrie, s-a încheiat oficial marți 
o dată cu mitingul ținut în capitala 
țării de senatorul Eduardo Frei, 
candidat din partea Partidului creș- 
tin-democrat.

Vineri, cei 2,5 milioane de alegă
tori chilieni vor trebui să desemneze 
pe viitorul președinte al țării dintre 
trei candidați. Agențiile occidentale 
de presă apreciază că o luptă strînsă 
se va da între candidatul forțelor 
de stînga, senatorul Salvador Al
lende, reprezentant al Frontului de 
acțiune populară, și Eduardo Frei.

In ce privește pe cel de-al treilea 
candidat, Julio Duran, prezentat de 
coaliția partidelor guvernamentale, 
potrivit agenției Associated Press, 
observatorii din Santiago de Chile 
sînt unanimi în a aprecia că acesta 
nu are nici un fel de șanse mai ales 
după înfrîngerea suferită din partea 
forțelor de stînga în cursul unor a- 
legeri parțiale care au avut loc în 
primăvara acestui an.

Cu 48 de ore înaintea alegerilor, în 
întreaga țară climatul politic este 
relativ calm. Cu toate acestea s-a 
anunțat că forțele de elită ale poli
ției, precum și unitățile armate se 
află în stare de alarmă pentru a îm
piedica eventuale incidente.

Corespondență din Londra

deschis „Tîr- 
britanic“, organi-

Lupta pentru putere la Saigon
(Agerpres). — Deși nu 
loc demonstrații anti-

Preludiul campaniei electorale

SAIGON 2 
au mai avut 
guvernamentale situația politică din 
Vietnamul de sud continuă să fie 
confuză. Demisia vicepremierului 
sud-vietnamez Nguyen Ton Hoan 
a scos la iveală agravarea luptei 
pentru putere între diversele grupări 
ale actualului regim. Hoan este u- 
nul din liderii principali ai partidu
lui „Dai Viet“, principalul partid o- 
ficial din Vietnamul de sud. în scri
soarea sa de demisie el afirmă că ac
tualul regim „nu are nici o autori
tate legală“. Această demisie urmea
ză vehementelor atacuri lansate de 
generalul Khanh împotriva partidu- 

Viet“. Potrivit relatărilor 
Reuter, trupele guverna- 
din Saigon au fost puse 

în stare de alarmă ca ur-

Printre semnele obișnuite care a- 
nunță apropierea toamnei britanice 
— nopțile reci, consumarea conce
diilor, reclame pentru uniforme șco
lare și radiatoare electrice — mai 
puțin de sezon, dar mai simțită, este 
apariția atmosferei electorale cu a- 
proximativ 6 săptămîni înainte de a- 
legerile parlamentare. De fapt, ziua 
exactă a acestora n-a fost încă sta
bilită, fixarea ei constituind o prero
gativă a primului ministru. Dar par
tidele politice se pregătesc pentru 
data de 15 octombrie considerată ca 
fiind.cea mai probabilă.

Presa de aci, comentînd ultimele 
sondaje întreprinse în opinia publi
că, care par să indice un mic avans 
relativ al conservatorilor față de 
sondajele precedente, exprima une
le păreri potrivit cărora amînarea a- 
legerilor cît mai aproape de momen
tul expirării împuternicirilor actua
lului guvern (alegerile ar fi putut să 
aibă loc și în primăvară), ar fi con
firmat tactica partidului conservator. 
Unii comentatori susțin că aceasta ar 
fi refăcut terenul electoral, care cu 
numai două luni înainte era favora
bil laburiștilor. La aceasta, alți co
mentatori răspund că, dacă sondaje
le ar reflecta sută la sută realitatea, 
n-ar mai fi nevoie ca alegătorii să fie 
chemați în fața urnelor. Ei adaugă 
că, pînă în octombrie, pot surveni 
noi modificări în raportul de forțe. 
De fapt, rezultatele celor două prin
cipale institute de sondare a opiniei 
publice „Daily Mail's National 
Opinion' și „Gallup Poll', publi
cate la interval de cîteva zile, sînt 
extrem de discordante. în timp ce pri
mul dă conservatorilor un avans de 
0,9 la sută asupra laburiștilor, cel 
de-al doilea consideră dimpotrivă 
că laburiștii își mențin un avans de 
6 la sută.

Planurile de desfășurare a campa
niei electorale se află într-o fază a- 
vansată. Programul electoral laburist 
a fost aprobat luni într-o ședință 
a comitetului de organizare a cam
paniei. Adoptarea lui definitivă ur
mează să fie obținută la sfîrșitul

mar- 
elec-

elec-

săptămînii viitoare în cadrul unei în
truniri la care vor participa Comi
tetul executiv național al partidului 
laburist și Comitetul său parlamen
tar, așa-zisul cabinet „din umbră'.

In aceste zile se fac ultimele re- 
tușări la programul partidului, con
servator, operație la care participă, 
deși se află în vacanță în Scoția, pri
mul ministru Alec Douglas Home. 
După cum scriu ziarele, la sfîrșitul 
următoarei săptămîni, el va vorbi la 
Londra în fața a peste 250 de can
didați conservatori, iar părți din cu- 
vîntarea sa vor fi transmise la alte 
12 întruniri similare în centrele pro
vinciale la care va participa cîte 
un ministru din cabinet. Cu prilejul 
acestor adunări — ele vor înlocui a- 
nul acesta, ca și pentru laburiști, con
ferința pe țară a partidului — se aș
teaptă ca primul ministru să anunțe 
data alegerilor cît și dizolvarea ac
tualului parlament,- ceea ce va 
ca startul oficial al campaniei 
torale.

Deși conținutul programelor
torale nu a fost încă dat publicită
ții, comentatorii încearcă să des
prindă din discursurile și interviu
rile liderilor politici principalul su
biect pe care aceștia își vor axa 
strategia electorală. In general, zia
rele cred că principalul accent al 
confruntării va fi pus pe problemele 
interne și mai ales pe problemele si
tuației economice, dezvoltarea regiu
nilor, construcția de locuințe, învăță- 
mîntul, pensiile. Nu vor lipsi, desigur, 
nici astfel de probleme ca exploră
rile de petrol și gaze în Marea Nor
dului, legea chiriilor, efectele auto
matizării asupra mîinii de lucru etc.

Un punct pe care liderii partidului 
laburist nu-1 vor lăsa neexploatat 
este, după cum menționează presa, 
situația balanței de plăți. Un raport 
întocmit de „National Institute of 
Economic and’ Social Research* (In
stitutul național de cercetări econo
mice șl sociale) apreciază la aproa
pe 500 de milioane de lire pentru a- 
nul acesta șl 300—350 milioane pen

tru anul viitor deficitul previzibil al 
balanței de plăți a Angliei.

Se remarcă de altfel că sînt rea
duse la ordinea zilei planuri și pro
misiuni care au rămas în mare parte 
nesoluționate încă de la precedenta 
campanie. Astfel, după ce președin
tele partidului conservator,, lordul 

. Blakenham, a lansat într-o cuvîntare 
lozinca „Never better" (nici o dată 
n-a fost mai bine ca acum), ziarul 
„Daily Telegraph", care este un 
ziar de orientare conservatoare, a 
scris : „Unii dintre cei mai experi
mentați consilieri ai lordului Blaken
ham cred că cuvîntarea lui ar putea 
provoca supărare în rîndul obiș- 
nuiților votanți conservatori, ca de 
exemplu pensionarii cu venituri fixe, 
care consideră că nivelul lor de trai 
mai mult a scăzut decît s-a îmbună
tățit în decursul ultimilor 13 ani". Pe 
de altă parte, laburiștilor li se aduce 
reproșul că „în timpul celor 13 ani 
de opoziție n-au reușit să prezinte 
o alternativă constructivă la guver
narea conservatorilor' („Observer").

Intr-o declarație publicată încă la 
sfîrșitul lunii februarie, partidul co
munist a prezentat un program con
cret de măsuri menite să răspundă 
principalelor probleme care stau în 
fața țării. Declarația menționează ne
cesitatea îmbunătățirii continue a 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, a sistemului de asigurări so
ciale, arătînd că fondurile cerute tre
buie obținute pe seama reducerii la 
jumătate a cheltuielilor militare și a 
sporirii impozitelor percepute de la 
cei bogați.

Spațiul acordat de ziare pregătiri
lor electorale este zilnic în creștere. 
Preludiul electoral, pe sfîrșite, pre
vestește de pe acum apropiata trece
re la atmosfera de agitație și febră a 
campaniei care urmează să dea răs
punsul final la întrebarea în prezent 
cu cea mal largă circulație în An
glia : dacă vor reuși sau nu laburiș
tii să cîștige alegerile și să oprească 
astfel o a patra guvernare consecu
tivă a partidului conservator.

Liviu RODESCU

lui „Dai 
agenției 
mentale 
miercuri 
mare a unor știri privitoare la mar
șul pe care îl întreprind unitățile 
comandate de ofițeri favorabili par
tidului „Dai Viet“ asupra capitalei 
cu scopul de a organiza o lovitură 
de stat. Aceeași agenție arată că a-

utoritățile 
influența 
anumitor unități ale trupelor guver
namentale, în special în rîndul divi
ziei a 7-a a unor unități blindate.

Primul ministru provizoriu, Ngu
yen Xuan Oanh, și generalul Duong 
Van Minh, unul din membrii trium
viratului, au anunțat că vor vizita Vi
etnamul central pentru a încerca să 
reglementeze conflictul dintre auto
rități, pe de o parte, și budiștii și 
studenții, pe de altă parte.

Conducătorii budiști din Saigon au 
adresat actualului guvern un ultima
tum, cerînd adoptarea unor măsuri 
de democratizare a vieții publice 
pînă la 27 octombrie. în cazul în 
care aceste revendicări, care cuprind 
încetarea oricăror arestări ilegale, 
eliberarea deținuților, încetarea re
presiunilor împotriva populației, în 
general, și a budiștilor în special nu 
vor fi satisfăcute,. conducătorii bu
diști afirmă, că vor lansa noi acțiuni 
antiguvernamentale de genul celor 
care au avut loc recent.

se străduiesc să suprime 
acestui partid în rîndul

La 4 septembrie în Chile vor avea loc alegeri prezidențiale. Fotografia 
de mai sus înfățișează un moment din timpul campaniei electorale : 
cetățeni făcînd propagandă în favoarea candidatului Frontului de ac

țiune populară (FRAP), Salvador Allende

Demonstrație studențească la Sa
lisbury, în Rhodesia de sud, împo
triva interzicerii ziarului „Daily 
News". Telegramele sosite ieri a- 
nunțau că autoritățile acestei țări 
au Interzis după două zile de la în
ființare noul partid Uniunea demo

cratică africană Zimbabwe.

SCURTE ȘTIRI
MONTEVIDEO. Frontul de stînga 

al eliberării, Partidul Comunist din 
Uruguay, Consiliul de conducere al 
Universității din Montevideo, lideri 
sindicali și alte forțe progresiste din 
Uruguay au dat publicității numeroa
se declarații împotriva intențiilor anu
mitor cercuri de a provoca ruperea 
relațiilor cu Cuba. Problema relațiilor 
cu Cuba urmează să fie discutată zi
lele următoare de către Comisia pen
tru afacerile externe a Consiliului gu
vernamental.

tidului democrat pentru Senatul S.U.A. 
Cel de-al doilea candidat, Samuel 
Stratton, membru al Camerei Repre
zentanților, a obținut 153 voturi.

prinderea de comerț exterior sovieti
că „Sudoimport“.

SANTO DOMINGO. Autoritățile 
dominicane au anunțat descoperirea 
unui complot care urmărea răsturna
rea actualului guvern militar. După 
cum s-a făcut cunoscut la Santo Do
mingo au fost arestate mai multe per
soane, în majoritate studenți.

EDINBURGH. Festivalul interna
țional al filmului de la Edinburgh a 
luat sfîrșit. în cursul celor două săp
tămîni, cît a durat festivalul, au fost 
prezentate 180 de filme. Șase filme, 
printre care și scurt-metrajul 
nesc „Memoria trandafirului“, 
ținut diplome de merit.

romî- 
au ob-

SEUL. Corespondentul agenției 
Reuter anunță că la 2 septembrie Soo 
Yüng Lee, ministrul informațiilor sud- 
coreean, și-a prezentat demisia. Surse 
bine informate precizează că demisia 
a intervenit după situația complicată 
care s-a creat ca urmare a măsurii 
luate recent de Soo Yung Lee de a 
interzice patru ziare sud-coreene cu 
un tiraj reprezentînd două 
totalul ziarelor ce apar în 
sud.

treimi din 
Coreea de

TribunalulALGER. Miercuri, la 
militar din Oran a început procesul 
fostului colonel în armata națională 
algeriană, Mohamed Chaabani, și a 
complicilor săi, acuzați de atentat 
Ia securitatea statului. Colonelul 
Chaabani a fost arestat la începutul 
lunii iulie, după încercarea neizbutită 
de a organiza o răscoală antiguverna
mentală în sudul Algeriei.

NEW YORK. Robert Kennedy a 
fost desemnat cu 968 de voturi de 
către Convenția partidului democrat 
a statului New.York candidat al par-

BAGDAD. Guvernul irakian a a- 
doptat o lege privind amnistierea tu
turor celor acuzați de a fi comis cri
me sau de a fi participat la „mișcări 
insurecționale" din nordul țării în pe
rioada septembrie 1961—februarie 
1964, precum și celor condamnați în 
legătură cu evenimentele legate de 
luptele care au avut loc între trupe
le irakiene și populația kurdă.

BRUXELLES. Consiliul Internațio
nalei socialiste, întrunit la Bruxelles, 
a ales ca președinte al Internaționalei 
socialiste pe Bruno Pittermann, preșe
dinte al partidului socialist din Aus
tria. Bruno Pittermann urmează în a- 
cest post lui Erich Ollenhauer, fost 
președinte al partidului social-demo
crat din R. F. Germană.

STOCKHOLM. La șantierele nava
le „Lindeholmen“ din Goeteborg a 
fost lansat la apă vasul frigorific „Sa- 
halinskie Gorî“, construit pentru 
U.R.S.S. Acest vas, cu un deplasament 
de 8 000 tone, este al doilea din cele 
patru vase comandate la șantierele na
vale „Lindeholmen" de către Intre-

WASHINGTON. Congresul
a votat un proiect de lege cu r____
la alocarea a 17,5 milioane de dolari 
pentru studierea posibilității de a 
construi un nou canal prin America 
Centrală, care să lege Oceanul Atlan
tic și Oceanul Pacific.

S.U.A. 
privire

LONDRA. Un comunicat al Minis
terului Aviației al Angliei a anunțat 
că guvernul britanic a hotărît să nu 
mai subvenționeze liniile companiei 
Boac, care deservesc Brazilia, Uru
guay, Argentina și Chile. Comunica
tul precizează că problema deservirii 
acestor linii aeriene de către avioane 
engleze este, exclusiv, de competența 
companiei Boac, care trebuie să apre
cieze utilitatea, în funcție de randa
mentul fiecăreia în parte.

LAGOS. Primul ministru al Nige
riei, Tafawa Balewa, a inaugurat lu
crările de construire a barajului și uzi
nei hidroelectrice de pe fluviul Ni
ger. Aceasta este cea mai mare con
strucție în cadrul planului de șase ani 
de dezvoltare economică. Se prevede 
ca lucrările să fie terminate în 1970.
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