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PREGĂTIRILE Astăzi se deschide

GOSPODĂREȘTI-EDILITARE
PENTRU IARNA

In întrecerea care se desfășoară 
pentru cel mai frumos și mai bine 
gospodărit oraș, sfaturile populare 
au acumulat o experiență bogată, 
care își găsește un cîmp larg de a- 
plicare și acum toamna, cînd sec
țiile de gospodărie comunală și în
treprinderile subordonate fac ulti
mele pregătiri în întîmpinarea se
zonului rece. Străzilor modernizate 
în acest an li se efectuează retușu
rile necesare, instalațiile de încălzire, 
de lumină și apă sînt revizuite și 
puse la probă, se asigură condiții 
pentru buna aprovizionare cu com
bustibil și cu piese de schimb a au
tovehiculelor în timpul .iernii, con
structorii se grăbesc să termine la 
timp reparațiile la imobile.

„Toamna se numără bobocii“, glă- 
suiește zicala. Bunii gospodari și-au 
planificat din timp lucrările, au ur
mărit pe parcurs înfăptuirea lor ; ei 
întîmpină sezonul rece pregătiți. La 
Cluj, bunăoară, cea mai mare parte 
din reparațiile de locuințe a fost ter
minată încă din iulie. Modernizarea 
și reparațiile străzilor Capitalei s-au 
efectuat în graficul zilnic, iar la O- 
nești'.planul anual de lucrări gospo
dărești este de pe acum aproape în 
întregime realizat.

După cum se știe, prin natura lor, 
lucrările gospodărești-edilitare tre
buie începute pe vreme bună și ter
minate înainte de venirea ploilor de 
toamnă, a timpului friguros. Așa se 
procedează în majoritatea orașelor, 
dar nu în toate privințele și la Plo
iești. Pentru acest an, în planul sec
țiunii de gospodărie comunală a sfa
tului popular regional s-au prevăzut 
verificarea și repararea unui număr 
mare de instalații de încălzire și de 
apă. A trecut însă vara și multe 
lucrări nici n-au fost începute. La 
București și în alte orașe se întîrzie 
mult reparatul unor localuri indus
triale, social-culturale, locuințe. Deși 
sîntom în septembrie, unele între
prinderi raionale de construcții și 
reparații n-au reușit să realizeze 
decît 50—60 la sută din planurile 
lor de lucru. Oare vor mai putea fi 
încheiate la timp celelalte lucrări ?

Una dintre cele mai importante 
activități în cadrul sectorului gospo- 
dăresc-edilitar este modernizarea 
străzilor. Pe tot mai multe artere ale 
orașelor se aștern piatra și asfaltul. 
Și la Cîmpina, sfatul popular, între
prinderea de gospodărie comunală se 
ocupă de aspectul arterelor de circu
lație. Lucrările ar trebui desfășu
rate însă cu mai multă operativitate. 
Anul acesta, de pildă, pe strada 
Cîmpineanu a fost proiectată exe
cutarea unor lucrări pentru care au 
fost alocate sute de mii de lei. Dar 
vara a trecut, iar șantierul n-a fost 
deschis încă. Situații similare se în
tâlnesc și în orașele Piatra Neamț, 
Craiova etc. Atît la repararea și în
treținerea imobilelor, a instalațiilor 
interioare ale acestora, cît și la mo
dernizarea arterelor de circulație, 
întîrzierile se datoresc, în multe 
orașe, faptului că nu se stabilește 
de la început o eșalonare rațională 
a lucrărilor. Adesea, constructorii 
deschid șantierele după cum le vine 
mai la îndemînă. Și aceasta cu a- 
probarea beneficiarilor — sfaturile

i populare — cărora întreprinderile 
■ respective le sînt subordonate și care 
: au datoria de a le controla activita- 
, tea ! Acțiunea de modernizare a 

străzilor ridică și o altă problemă : 
desfășurarea — în ordinea lor fi
rească — a lucrărilor de canaliza
re, extindere a rețelei de apă și 
electricitate, telefon etc. care tre
buie riguros coordonate și, bineînțe
les, terminate înainte de a se așterne 
asfaltul. în unele locuri însă nu se 
ține întotdeauna seama de aceasta. 
La Bacău, de pildă, din cauza 
lipsei de colaborare între sfatul 
popular regional, trustul regional de 
construcții și întreprinderea „Tele- 
construcț.ia“, atît în Piața Culturii, 
cît și pe unele străzi lucrările sub
terane s-au efectuat după asfaltare. 
Ce-i drept, asfaltul spart a fost re
făcut ; s-au adus însă prejudicii as
pectului și rezistenței străzilor, s-au 
irosit bani. în felul acesta multe lu
crări sînt împinse artificial către 
sfîrșitul anului, iar la venirea ano
timpului ploios și rece rămîn șan
tiere deschise. Comitetele executi
ve ale sfaturilor populare au dato
ria să ia din timp măsurile cuve
nite pentru a preveni asemenea 
situații.

în întîmpinarea sezonului rece se 
cuvine mai multă atenție și trans
portului în comun. întreprinderile 
de transport au pentru aceste luni 
planuri speciale de acțiune, care 
prevăd revizuirea întregului parc de 
vehicule, stabilesc termenele în 
cadrul cărora se fac reparațiile și 
aprovizionarea cu piese de schimb. 
Aceste planuri trebuie riguros res
pectate. Pe linia acelorași preocu
pări, conducerile acestor întreprin
deri au și datoria de a se interesa 
de pregătirea cadrelor capabile să 
mînuiască parcul de mașini în con
tinuă creștere, de a repartiza cît 
mai judicios cadrele existente. De 
felul cum sfaturile populare vor 
controla și îndruma activitatea 
unităților de transport, a lucrători
lor care-i deservesc zi de zi pe că
lători depinde în mare măsură 
buna funcționare a mijloacelor de 
transport în noul sezon.

Importantă este și aprovizionarea 
cu combustibil. în toate orașele 
există unități specializate în desfa
cerea lemnelor de foc, a cărbunilor, 
păcurei etc. Deși combustibilul se 
repartizează eșalonat, pe tot timpul 
anului, distribuirea se face uneori 
anevoios, mai cu seamă din cauză 
că nu se asigură suficiente mașini de 
tăiat și mijloace pentru transportul 
lemnelor la domiciliu. Se impun de 
pe acum măsuri care să lichideze 
lipsurile constatate anul trecut în 
această privință în orașe ca Galați, 
Suceava și altele, urmărindu-se 
peste tot, în paralel, și cum se res
pectă programările la unitățile 
de distribuire a combustibilului, spre 
a se asigura o cît mai bună deser
vire a cetățenilor.

Noul anotimp impune gospodari
lor orașelor o trecere în revistă a 
măsurilor 
sectoarele 
întîmpine 
pregătite.

necesare pentru ca toate 
gospodăriei comunale să- 
sezonul rece cit mai bine

Pavilion pentru laboratoa re

Al lll-lea Concurs și Festival
internațional „George Enescu

Așteptată cu viu interes de către mii 
de iubitori ai muzicii din jara noastră, 
cea de-a lll-a édifié a Concursului- și 
Festivalului international „George Enes
cu", sărbătoare de seamă a muzicii ro- 
mînești, se deschide astă-seară printr-un 
concert al orchestrei simfonice a Filar
monicii „George Enescu". Peste 3 000 de 
spectatori, care se vor afla în marea sală 
a Palatului R, P. Romîne, și zeci de mii 
de telespectatori și auditori ai radioului 
vor urmări concertul inaugural. In zilele 
următoare se vor desfășura probele de 
vioară, pian și canto din cadrul con
cursului care, de mai mulfi ani, se bucură 
de un prestigiu deosebit în lumea în
treagă. Un număr de peste 130 de ti
neri, din 30 de fări. și-au anunfat parti
ciparea. In juriile concursului, în cadrul 
concertelor și recitalelor vor apă
rea o serie de dirijori, violoniști, pia
niști și cîntărefi de prestigiu din fara 
noastră și de peste hotare. Un deosebit 
interes reprezintă spectacolele unor for- 
mafii artistice reputate cum sînt Filar
monica din Viena condusă de Herbert 
von Karajan și Ansamblul de balet al 
Teatrului Mare din Moscova.

Și la édifia din acest an, în majori-

èé

puternice industrii în 
și dezvoltarea consi

derabilă a transporturilor au determi
nat modernizarea principalelor dru
muri rutiere. în 1947—1948, în regiu
ne a fost asfaltat primul drum : Ad- 
jud—Bacău. Cu fiecare an a cres
cut lungimea drumurilor moder
nizate. Azi cele 8 centre raionale, 
toate orașele sînt legate de reședința 
regiunii prin drumuri modernizate. 
Anul trecut a început modernizarea 
noului drum între Bicaz și Bis- 
tricioara, precum și a drumului Ba
cău—Onești, care vor fi termi
nate în acest an. Continuă, de 
asemenea, lucrările pentru moderniza
rea șoselei de importanță regională 
Bacău—Moinești. în prezent regiunea 
Bacău dispune de peste 600 kilome
tri drumuri modernizate.

Crearea unei 
regiunea Bacău

au început examenele de admitere în 
noul an de învățămînt.

Numărul celor care se pregătesc 
acum în cadrul grupului școlar profe
sional reșițean se ridică la peste 1 700, 
de 2 ori mai mulți decît în 1948. Alți 
450 de tineri muncitori urmează 
cursurile școlii tehnice și de maiștri 
din cadrul acestui grup profesional. 
Pregătiri intense s-au făcut pentru 
deschiderea noului an școlar și în ce
lelalte 80 de școli profesionale din 
regiunea Banat, în care învață 25 000 
de tineri.

ceastă conductă va alimenta 
căldură fabrica de încălțăminte Crișul, 
trustul minier Ardealul și sediul Sfa
tului popular al orașului Oradea.

Două mari curse 
automobilistice

0
de

nouă conductă
termoficaœ

cadrul lucrărilor de termoficare

sînt destinate laboratoarelor de a- 
grotehnică, pășuni și plante de nu
treț cultivate. Pavilionul mai are o 
sală pentru referate și comunicări 
științifice, încăperi pentru bibliotecă 
și documentare etc. Tot aici își va 
desfășura activitatea și laboratorul 
regional pentru controlul semințelor, 
în fotografie : Clădirea noului pavi
lion.

Stațiunea expeiimenfală agricolă 
Suceava s-a mutat recent într-un 
nou local. Pavilionul, care are a- 
proape 100 de încăperi, adăpostește 
cele 6 laboratoare dotate cu utilaje 
și aparatură modernă. Laboratorul 
de agro-chimie dispune de 12 încă
peri. Cercetătorii de aici vor avea 
posibilitatea să efectueze analize pe 
baza cărora se va întocmi cartarea 
agro-chimică a solului. Alte spații

tafea concertelor au fost programate 
cele mai de seamă lucrări ale lui 
George Enescu, printre care se numără 
o primă audiție, lucrarea „Vox maris" 
rămasă pînă acum în manuscris.

Un loc important în programele fes
tivalului îl ocupă lucrările compozitori
lor din școala muzicală romînească pe 
care George Enescu a ilusfraf-o cu stră
lucire și care a luat în anii regimului 
democrat-popular un avînf fără prece
dent.

Prilej de cinstire a memoriei celui 
mai de seamă muzician al patriei noas
tre și totodată de afirmare și de tre
cere in revistă a marilor realizări ob
ținute de muzica romînească după eli
berare, Concursul și Festivalul internatio
nal „George Enescu" constituie un eve
niment deosebit în viafa noastră artistică.

La deschiderea Concursului și Festi
valului urăm tuturor muzicienilor, parti
cipant! la această manifestare, tra
diționalul „Bun venit”, dorindu-le succe
se în nobila lor străduință de a sluji 
idealurile artistice cele mai înalte, idea
luri cărora le-a fost credincios de-a lun
gul viefii sale genialul muzician romîn 
George Enescu.

Concursuri de admitere 
in școlile profesionale

La grupul școlar profesional din 
Reșița, unde în ultimii 4 ani s-au pre
gătit ca furnaliști, oțelari, laminatori, 
sudori, lăcătuși, constructori de mașini 
etc peste 1 600 de tineri muncitori,

In
a orașului Oradea a fost terminată 
recent conducta principală pe traseul 
Podul 23 August și Parcul Lenin. Se 
află în stadiu avansat lucrările de 
construcție a conductei de pe strada 
1 Mai, unde vor fi termoficate blocuri 
ridicate în ultimii ani. Totodată, se 
mărește capacitatea conductei de la 
uzina electrică pînă în Piața 23 Au
gust, unde vor fi termoficate peste 
500 apartamente noi. Lucrările pen
tru extinderea termoficării încep zilele 
acestea și pe strada Kossuth. A-

In lunile septembrie și octombrie sa 
desfășoară două mari competiții auto
mobilistice internaționale, ale căror 
trasee traversează țara noastră. Este 
vorba de „TURUL EUROPEI“, or
ganizat de Asociația Automobiliștilor 
din R.P. Romînă, în colaborare cu 
Allgemeiner Deutcher Automobil-Club 
(R.F. Germană) și „RALIUL DU
NĂRII“, organizat de asociația noas
tră în colaborare cu „österreichischer 
Automobil Sport-Club“ din Austria.

„Raliul Dunării“ va fi un concurs 
deosebit de dificil, deoarece distanța 
de 3 500 km, dintre localitatea Do
naueschingen (R.F.G.), de la izvoarele 
Dunării, și Mamaia, va fi străbătută 
fără oprire. Startul se dă la 22 sep
tembrie, iar sosirea la Mamaia are loc 
la 24 septembrie. „Turul Europei“ în
cepe în ziua de 12 octombrie la Ha- 
novra. Pe teritoriul țării noastre se va 
desfășura ultima parte a etapei Atena- 
București (19 octombrie) și începutul 
etapei a lV-a București-Belgrad (20 
octombrie).

SISTEMUL HIDROENERGETIC
Șl DE NAVIGAȚIE PORȚILE DE FIER

Interviu cu Ing. Nicolae Gheorghiu, 
președintele părții romîne a Comisiei mixte 
romîno - iugoslave pentru Porțile de Fier
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Scrisori către „Scînteia"

Ca Ja oraș
Am trecut nu de mult prin cîteva 

sate din raionul Sibiu: Șura Mare, 
Slimnic, Seica, Agîrbiciu, Alămor. 
Roadele înfăptuirii politicii partidului 
se văd la tot pasul. In sate s-au 
construit multe case noi, școli, că
mine culturale și magazine, s-a in
trodus electricitatea.

Centrul comunei Slimnic seamănă 
cu al unui orășel. Deși destul 
de mare, „Magazinul general“ este 
neîncăpător în anumite ore. Cei 4 
vînzători abia fac față afluenței de 
cumpărători. Se găsesc aici aceleași 
mărfuri ca la oraș : îmbrăcăminte și 
încălțăminte, mașini de spălat, apa
rate de radio și televizoare, mașini 
de cusut și chiar frigidere.

Ca profesor, m-am bucurat văzînd 
că sfaturile populare și cetățenii se 
îngrijesc de școli și cămine cultu
rale. In comuna Slimnic a fost ri
dicată o nouă școală cu patru săli de 
clasă, sală de gimnastică, încăperi 
anexe. La Alămor, căminul cultural, 
ridicat în anii din urmă, pare 
un palat. Despre creșterea nivelu
lui cultural al țărănimii vorbește de 
la sine faptul că într-o comună ca 
Slimnic sînt 1 400 de cititori perma- 
nenți di bibliotecii, care anul trecut 
au citit 12 350 cărți, că aici sute 
de țărani sînt abonați la ziare și re
viste.

N. ANDREESCU 
profesor

De curînd ziarele au publicat Comunicatul privitor la inaugurarea 
lucrărilor pentru construirea de către Republica Populară Romînă în 
comun cu R.S.F. Iugoslavia a marelui Sistem hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier. A sosit vremea cînd proiectele, planurile in
tră în faza înfăptuirii. La Porțile de Fier, Dunărea va.fi zăgăzuită, marile 
energii pe care Ie dezvoltă fluviul în sectorul cataractelor vor fi captate, 
transformîndu-se în energie electrică, izvor de lumină și forță ; amena
jările din zona Porților de Fler vor permite totodată îmbunătățirea con
dițiilor de navigație pe Dunăre, creînd posibilitatea sporirii considerabile 
a traficului fluvial.

Pentru a face cunoscută cititorilor această importantă lucrare, redac
torul ziarului nostru Constantin Moraru s-a adresat președintelui părții ro
mîne a Comisiei mixte romîno-iugoslave pentru Porțile de Fier, tovarășul 
ing. Nicolae Gheorghiu, adjunct al ministrului minelor și energiei elec
trice, solicitîndu-1 să răspundă la cîtevă întrebări.

în conformitate cu Acordul din
tre guvernul R. P. Romîne și gu
vernul R.S.F. Iugoslavia privind 
construirea și exploatarea Siste
mului hidroenergetic și .de navi
gație Porțile de Fier, zilele aces
tea încep lucrările pentru con
struirea marelui baraj. Vă rugăm 
să comentați acest eveniment.

Inaugurarea lucrărilor de con
strucție a Sistemului hidroenerge
tic și de navigație Porțile de 
Fier reprezintă pentru energetica 
celor două țări un eveniment de 
importanță deosebită. Se știe că 
și în urmă cu zeci de ani, specia
liști romîni și iugoslavi au studiat 
sectorul cataractelor pe Dunăre în 
vederea utilizării marelui potențial 
al apelor fluviului și a îmbunătă
țirii condițiilor de navigație. Ase
menea proiecte rămineau numai as
pirații. în orînduirea socială exis
tentă pe atunci, cu mijloacele re
duse de care dispuneau țările noas
tre, aceste proiecte păreau de dome
niul fanteziei. Astăzi, realizarea unor 
astfel de lucrări de mare amploare 
a devenit posibilă și popoarele 
noastre, între care 
trainice relații de

s-au statornicit 
prietenie și co

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri 
a ambasadorului Republicii Argentina

Vineri, 4 septembrie, președintele colară de prezentare pe ambasadorul 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Republicii Argentina, 
Maurer, a primit în audiență proto-

Jose Maria 
Alvarez de Toledo. (Agerpres)

laborare, au trecut la înfăptuirea lor 
practică.

Acestui mare obiectiv energetic, 
așa cum a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, i-a fost hȘezată o 
bună temelie — temelia prieteniei și 
colaborării tovărășești.

în preajma inaugurării lucrărilor 
pe șantierul marelui baraj trebuie 
să subliniem activitatea rodnică, 
creatoare a proiectanților, specialiș
tilor romîni și iugoslavi, care, înde
plinind indicațiile guvernelor țărilor 
lor, au efectuat studii și cercetări 
complexe, aprofundate, pentru găsi
rea celor mai avantajoase soluții de 
utilizare a potențialului hidroener
getic al Dunării.

Volumul impresionant al studiilor 
de teren executate în ultimii 7 ani 
și al cercetărilor 
reflectă importanța 
tatea lucrării. S-au executat sute 
de metri de galerii în versanți, 
peste 12 km de foraje speciale 
de cercetare geologică și hidrogeolo- 
gică, din care cea mai mare parte în 
albia Dunării ; a început execuția 
unei galerii de cercetare sub albia 
fluviului.

Deschiderea șantierului marchează, 
printre altele, și încheierea cu 
succes a muncii rodnice de studii și 
proiectare efectuată în colaborare 
strînsă și prietenească de specialiști 
romîni și iugoslavi. Constructorii și 
montorii șantierelor vor da viață 
proiectelor, vor ridica pe Dunăre o 
minunată cetate a luminii.

de laborator, 
și complexi-

Ce însemnătate economică are 
construirea acestui puternic o- 
biectiv, atît pentru ramura ener
getică cît și pentru dezvoltarea 
navigației ?

Realizarea acestui important sis
tem hidroenergetic și de navigație 
are ca scop, pe de o parte, transfor-

marea potențialului hidroenergetic al 
Dunării din sectorul Porțile de Fier 
în energie electrică pentru cele două 
țări riverane, iar pe de altă parte, 
înlăturarea tuturor dificultăților de 
navigație, care din totdeauna au fă
cut ca această parte a fluviului să 
fie cea mai grea și primejdioasă.

Pentru economiile energetice ale 
Romîniei și Iugoslaviei, a căror pro
ducție se dezvoltă în ritm accelerat, 
sistemul de la Porțile de Fier are o 
importanță deosebită. Cele 12 hidro- 
agregate instalate în număr egal în 
cele două centrale de lîngă. maluri 
însumează o putere instalată de peste 
2 milioane kilowați, putere deter
minată optim din punct de vedere 
tehnico-economic. Producția de ener
gie electrică în anul hidrologic me
diu va fi de peste 10 miliarde kWh.

în anii 1970—1971 urmează să in
tre în funcțiune treptat toate grupu
rile centralei. Cota de putere și ener
gie care revine țării noastre — cotă 
ce reprezintă 50 la sută din puterea 
instalată și din producția de energie 
— este.. aproxim ativ egală cu o. jumă
tate din producția de energie elec
trică realizată în țara noastră în anul 
1962. Pentru a avea o imagine asu
pra a ceea ce înseamnă hidrocentra
la de la Porțile de Fier, pentru satis
facerea necesarului de energie elec
trică al țării noastre este interesant 
de arătat că cele 5 miliarde kWh/an 
echivalează cu consumul actual to
tal de energie electrică a 4 orașe ca 
Bucureștiul.

Pentru economia noastră națională 
este important și faptul că' această 
însemnată cantitate de energie, ce se 
obține de la Porțile de Fier, provine 
din sursă hidraulică, avînd un preț 
de cost sub cel al energiei produse de 
centralele termoelectrice. în cazul 
Porților de Fier ea este mai ieftină 
decît energia obținută de la alte 
hidrocentrale ce se pot construi 
în țara noastră. Datorită condițiilor 
arătate, cu toate că realizarea siste
mului necesită un important efort 
economic pentru executarea volume
lor mari de excavații, betoane și 
echipamente electromecanice, efi
ciența economică a investiției este 
ridicată.

Ne putem face o imagine asupra 
volumului de lucrări dacă amintim 
că lungimea totală a construcțiilor 
care zăgăzuiesc fluviul este de 
1 000 m; barajul deversor din mij
locul albiei are o lungime de 441 m 
și o înălțime de 60 m. El este echi
pat cu 14 stavile de cîte 25 m lungi
me și 14 m înălțime. Cele două cen
trale însumează o lungime de 430 m 
și au o înălțime de 66 m de 
dație, adică înălțimea unui

la fun- 
bloc cu

(Continuare în pag. Il-a)
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VIATA DE PARTID
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EDUCAȚIE PRIN MUNCĂ
Dacă vizitezi turnătoria sau scu- 

lăria, montajul sau oricare altă sec
ție a Uzinelor „7 Noiembrie“ din 
Craiova, te impresionează numărul 
mare al tinerilor care muncesc aici. 
Ii întîlnești lucrînd la mașini mo
derne, îi vezi aplecați asupra unor 
desene tehnice sau discutînd despre 
noile repere. Mulți dintre ei poartă 
insigna de fruntaș sau de evidențiat 
în întrecerea socialistă, sînt inova
tori» Alături de cadrele mai vîrstni- 
ce, experimentate, muncitorii tineri 
Contribuie la succesele uzinei : rea
lizarea planului de producție, lună 
de lună, la toți indicatorii, îmbu
nătățirea continuă a calității mași
nilor agricole.

— Tineretul uzinei noastre —ne-a 
spus tovarășul Aurel Mincă, secre
tarul comitetului de partid — con
stituie un izvor nesecat de energie; 
tn toate acțiunile ne bizuim pe el. 
Din rîndurile tineretului am întărit 
forțele organizațiilor noastre de bază. 
Acum în uzină peste 200 de comu
niști sînt tineri și ca vîrstă, și ca 
stagiu în partid. Formarea și dez
voltarea trăsăturilor noi, educarea 
partinică, ridicarea continuă a ni
velului de cunoștințe politico-ideo- 
logice și profesionale ale tinerilor 
comuniști sînt probleme de care ne 
ocupăm cu toată atenția.

Experiența multor organizații de 
bază arată că principala meto
dă de educare comunistă a noi
lor. membri și candidați de par
tid este atragerea lor , la munca 
practică. Aceasta este necesară din 
cel puțin două motive. în primul 
rînd activitatea de partid este foarte 
complexă. Zilnic ridică probleme 
dintre cele mai diferite, a căror re
zolvare necesită participarea activă 
a tuturor comuniștilor. în al doilea 
rînd, încredințîndu-le sarcini pre
cise, controlîndu-i și ajutîndu-i să 
învingă greutățile ce le întîmpină, 
organizațiile de bază reușesc să 
dezvolte la tinerii membri și can
didați de partid ■ trăsături noi, să-i 
deprindă cu activitatea obștească, 
cu disciplina de partid — și astfel 
treptat, treptat, ei se maturizează 
politicește, devin tot mai exigenți

SISTEMUL HIDROENERGETIC
Șl DE NAVIGAȚIE PORȚILE DE FIER
(Urmare din pag. I-a)

aproape 25 de etaje; ecluzele de na
vigație de lîngă cele două maluri 
vor avea împreună 4 camere, fieca
re de 310 m lungime și 34 m lățime 
utilă.

Și pentru navigație, realizarea 
Sistemului de la Porțile de Fier va 
aduce avantaje cu totul deosebite.

Cu toate lucrările de regularizare 
care s-au executat începînd încă din 
secolul trecut, navigația în acest 
sector este grea, primejdioasă și în 
perioadele de ape mici se întrerupe 
complet. Capacitatea actuală de tra
fic în sectorul Porților de Fier este 
limitată la circa 12 milioane tone pe 
an. Dificultățile existente fac ca pe 
sectorul Porților de. Fier prețul de 
cost al transportului să fie de 5—6 
Ori mai mare decît pe restul Dunării.

Prin construirea Sistemului de la 
Porțile de Fier toate aceste dificul
tăți vor fi înlăturate. Durata de tre
cere a convoaielor prin sector de 
la Tr. Severin pînă la Moldova Ve
che, care astăzi este de circa 120 ore, 
se va micșora la numai 35 ore, con
comitent cu creșterea substanțială a 
tonajului navelor de transport. Ca
pacitatea de trecere prin sector va 
deveni practic nelimitată.

în acest fel, sectorul Porților de 
Fier se va transforma — în folosul 
tuturor țărilor interesate — într-o 
adevărată magistrală care oferă 
condiții optime pentru navigație.

V-afi referit mai înainte la 
unele date tehnice privind am
ploarea lucrărilor. V-am ruga să 
ne arătați ce volume de lucrări ur
mează să fie executate și cum se 
situează acest obiectiv față de 
alte mari lucrări hidroenergetice.

Specialiștii romîni și iugoslavi, pe 
baza lucrărilor de cercetare și pro
iectare, au stabilit amplasamentul 
optim pe care se va construi bara
jul și au prevăzut soluții construc
tive moderne, la nivelul tehnicii ac
tuale. Bararea fluviului va ridica ni
velul apelor cu circa 33 de metri 
față de nivelul mediu actual.

Volumele totale de lucrări care 
se vor executa numai în amplasa
mentul barajului, în afară de lucră
rile din zona lacului de acumulare, 
pot fi ilustrate de următoarele ci
fre : peste 22 milioane metri cubi 
excavați, aproape 3 milioane metri 

față de propria lor muncă, exem
ple demne de urmat pentru cei din 
jur.

Birourile organizațiilor de bază 
din uzina craioveană se îngrijesc ca 
toți tinerii comuniști din întreprin
dere să aibă ' sarcini concrete, pe 
măsura pregătirii și a posibilităților 
fiecăruia. Unii au fost aleși în co
mitetele sindicale, în birourile orga
nizațiilor U.T.M., alții fac parte din 
colectivele de redacție ale gazetelor 
de perete. Cei care au o calificare 
mai înaltă împărtășesc din cunoș
tințele lor elevilor de la școala pro
fesională sau unor muncitori cu mai 
puțină pregătire profesională.

— în activitatea practică, noii 
membri și candidați de partid 
cresc și se formează ca adevărați 
comuniști — ne-a spus tov. Florea 
Lepădătescu, secretarul organiza
ției de bază de la secția sculărie. 
Cine nu-1 cunoaște în uzina noas
tră pe ajustorul Ștefan Veza ? Pînă 
să devină candidat de partid era 
un meseriaș bun, dar nu se re
marca prin ceva deosebit. După ce 
a fost primit în rîndurile candida- 
ților a cerut să i se încredințeze 
lui sarcina de a căuta soluții de 
îmbunătățire a dispozitivului de 
înfășurat tuburi flexibile pen
tru semănători. Biroul organiza
ției și conducerea secției au fost 
de acord. Era o treabă serioasă, 
care multă vreme ne-a dat bă
taie de cap. A muncit mult tov. Veza, 
a studiat reviste de specialitate, s-a 
consultat cu diferiți specialiști și 
pînă la urmă a reușit. A fost ales 
și organizator al unei grupe sindi
cale. Și această muncă obștească s-a 
străduit s-o ducă la bun sfîrșit. Pen
tru meritele lui, organizația de bază 
i-a redus stagiul de candidat cu 4 
luni de zile.

Am vorbit despre un singur caz 
— a continuat tov. Lepădătescu. 
Pot arăta și altele, care vin să con
firme cele spuse mai sus : oamenii 
cresc și se formează în activitatea 
practică și tot în muncă se pot ve
rifica calitățile lor organizatorice, 
politice și profesionale.

în munca organizatorică de partid, 

cubi de beton și beton armat, circa 
70 000 tone de echipament electro
mecanic în turbine, generatoare, 
transformatoare, stavile la baraj, 
porți, ecluze etc.

Numai pentru strămutarea căii fe
rate pe 24 km între Gura Văii și Co- 
ramnic se vor executa circa 1 800 ml 
de tunele și 1 500 ml de viaducte. 
Vor fi refăcute pe malul romînesc 
șosele în lungime de 110 km, linii 
electrice și de telecomunicații și vor 
fi reconstruite porturi și localități.

Hidrocentrala Porțile de Fier va 
fi cea mai mare din Europa, după 
hidrocentralele de pe Volga — delà 
Kuibîșev și Volgograd. Aș vrea să 
amintesc că în vestul Europei cea 
mai mare uzină hidroelectrică este 
cea de la Roseland — La Bathie din 
Franța. Ea are o putere de 4 ori mai 
mică față de cea care va fi instalată 
lâ Porțile de Fier.

După cum am aflat, încă de pe 
acum au și sosit pe șantier primii 
constructori. Care este stadiul 
pregătirilor pentru. începerea lu
crărilor ?

Prin Acordul semnat de către to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, și Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
Belgrad, la 30 noiembrie 1963, s-a 
prevăzut ca lucrările de organizare a 
șantierului să înceapă la mijlocul 
anului 1964. Pe șantierul de pe 
malul romîn lucrează în prezent 
aproape o mie de constructori.

încă din primăvara acestui an au 
fost luate măsuri pentru amenaja
rea căilor de comunicații ale șan
tierului, s-a modernizat drumul na
țional între Tr. Severin și Gura 
Văii. Pe șantierul barajului și la Tr. 
Severin se clădesc locuințe pentru 
constructori. Au început excavațiile 
pentru crearea platformelor necesare 
instalațiilor de organizare a șantie
rului : gospodării de agregate, fa
brici de beton, stații electrice de 
conexiuni etc. Se montează linia de 
110 kV pentru alimentarea cu ener
gie electrică a șantierului. Se lu
crează la devierea șoselei și căii fe
rate în zona barajului, ca și la 
extinderea stației de cale ferată de 
la Gura Văii.

Au sosit și continuă să sosească 
pe șantier utilaje de construcții și 

precizarea sarcinilor pe care le au 
de îndeplinit membrii organizației 
este numai începutul. Pentru a se 
obține rezultate bune, este necesar 
să se organizeze un control sis
tematic asupra îndeplinirii lor. 
în această privință, metode bune, e- 
ficace, folosește biroul organizației 
de bază de la sculărie. Aici se obiș
nuiește ca în adunările generale sau 
în ședințe de birou unul sau doi ti
neri comuniști să prezinte informări 
despre activitatea lor. în jurul ra
poartelor prezentate au loc discu
ții, se fac propuneri, recomandări. 
Despre modul cum își duc la înde
plinire sarcinile obștești au prezen
tat informări comuniștii Constantin 
Ispas, Nicolae Ianîcu, Gh. Rădulescu 
și alții.

Controlul îndeplinirii sarcinilor 
încredințate are urmări pozitive, 
duce la activizarea membrilor și 
candidaților de partid. Iată un 
exemplu. Cu cîtva timp în urmă 
nevoile producției cereau ca la ate
lierul de tratamente termice să fie 
sporit numărul de muncitori. Au 
fost trimiși aici 2 tineri. La biroul 
organizației de bază a fost chemat 
tovarășul Dumitru Vătavu, căruia i 
s-à propüs să se ocupe personal de 
acești tineri, ajutîndu-i să-și însu
șească rosturile meseriei. Dar o 
bucată de vreme tinerii au fost lă- 
sați să se descurce singuri. Dacă 
vreunul îl întreba cum să facă cu
tare sau cutare lucru, i se răspun
dea, mai în glumă, mai în serios : 
„meseria se fură“.

De la repartizarea tinerilor în ate
lier trecuse mai biné de o lună. La 
una din ședințele biroului organiza
ției de bază, Vătavu a fost chemat 
să prezinte o informare despre mun
ca de ridicare a calificării celor doi 
tineri. S-a constatat că mare lucru 
nu făcuse.

— Ești un bun meseriaș, nimic de 
zis, — i-a spus secretarul organiza
ției de bază — dar nu vrei să îm
părtășești și altora din ce știi. Ar 
trebui să-ți amintești că nu te-ai 
născut învățat, că de ridicarea cali
ficării tale s-a ocupat maistrul Ma
rin Draga, care nu și-a ținut, ca un 
avar, sub obroc „secretul“ meseriei...

materiale necesare începerii lucră
rilor. Activitatea se desfășoară după 
un plan minuțios stabilit. îndepli
nirea lui întocmai asigură începerea 
lucrărilor de bază la termenele pre
văzute.

Aș vrea să amintesc că și con
structorii iugoslavi desfășoară lu
crările pregătitoare pentru deschi
derea șantierului de pe malul drept 
al Dunării într-un ritm asemănă
tor. ,

ICum vor fi coordonate lucrările 
șantierului de pe cele două ma
luri ale Dunării ?

Lucrările de construcții de pe cele 
două maluri ale fluviului se desfă
șoară în mod coordonat, după un 
program elaborat în comun de că
tre specialiștii celor două țări, pro
gram care se încadrează în graficul 
general elaborat de Comisia mixtă 
romîno-iugoslavă pentru Porțile de 
Fier. Acest program prevede terme
nele la care urmează să fie atacate 
și terminate diferitele faze și părți 
de construcție pentru toate uvrajele 
principale.

Coordonarea generală se va efec
tua de către Comisia mixtă romîno- 
iugoslavă, care va urmări permanent 
mersul lucrărilor și va stabili mă
surile necesare pentru ca ele 
să se desfășoare în bune condiții, 
conform programului general de 
execuție prevăzut în proiecte. In ce 
privește coordonarea de fiecare 
moment a lucrărilor pe șantierele 
de pe cele două maluri și din albia 
fluviului, este prevăzut un organ 
local operativ de coordonare.

Colaborarea tovărășească între 
constructorii romîni și iugoslavi se 
va reflecta și în întrajutorarea re
ciprocă — atunci cînd nevoile exe
cuției o vor cere. Un exemplu de 
acest fel îl oferă legătura electrică 
prevăzută între șantierele de pe cele 
două maluri. Aceasta va permite ca, 
în caz de întrerupere în alimenta
rea cu energie pe unul din maluri, 
să se primească energie de pe malul 
vecin.

Problemele tehnice, economice și 
juridice de o deosebită complexi
tate, care s-au ridicat pentru reali
zarea acestui obiectiv, au fost rezol
vate prin Acordul și convențiile în
cheiate între cele două țări pe baza 
deplinei egalități în drepturi și a 
avantajului reciproc.

Au mai luat cuvîntul și alți mem
bri ai biroului organizației de bază. 
Toți au arătat că fiecare muncitor a 
învățat meseria de la un înaintaș al 
său și că are obligația să o trans
mită mai departe schimbului de 
mîine al uzinei. Ședința a fost o 
adevărată lecție pentru tov. Văta
vu. El a privit cu seriozitate 
criticile ce i s-au adus. Acum „în
vățăceii“ Alex. I. Nicolae și Alex. 
Gh. Nicolae se numără printre mun
citorii de nădejde din secție.

Am întrebat pe cîțiva dintre noii 
membri și candidați de partid cum 
își duc la îndeplinire sarcinile încre
dințate. Unii au ținut să remarce și 
greutățile pe care le întîmpină.

— Eu sînt secretar al organizației 
U.T.M. — ne-a spus turnătorul Va
sile Marin. îmi place această muncă 
și caut s-o îndeplinesc cît mai bine. 
Dar mai sînt și membru al comite
tului sindical de secție, responsabil 
cu problemele culturale în grupa 
sindicală și fac parte, totodată, din 
colectivul de redacție al gazetei de 
perete. Oricît aș vrea, nu pot face 
față în condiții bune tuturor acestor 
sarcini. Bineînțeles, treburile pro
fesionale nu pot să le negli
jez. Este firească dorința mea 
de a mă menține evidențiat în în
trecere : secretarul de U.T.M. are 
datoria să fie exemplu pentru cei
lalți tineri din turnătorie.

Aceste obiecții sînt, desigur, 
juste : sarcinile trebuie repartizate 
pe oameni cu mai mult discernă- 
mînt.

Neajunsuri sînt și de altă na
tură. Unor tineri comuniști li s-au 
dat sarcini de partid care intră, de 
fapt, în obligațiile lor profesionale. 
Astfel, maistrul Oprea Enculescu 
trebuie să se ocupe de buna organi
zare a muncii în cadrul echipelor pe 
care le conduce, iar Ion Vîrjan, șe
ful sectorului sculărie de organiza
rea procesului de producție.

★
Am prezentat aici doar cîteva as

pecte din munca de educare a tine
rilor membri și candidați de partid 
la Uzina „7 noiembrie" din Craiova.

Spiridon STĂNEL

Curs de Instruire a secretarilor 
organizațiilor de partid din școli

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
Biroul Comitetului regional Mara
mureș al P.M.R. a organizat un curs 
de instruire cu secretarii or
ganizațiilor de bază din șco
lile medii, școlile generale de 
8 ani, școlile tehnice și profesionale 
din regiune. In cadrul cursului s-ah 
relevat sarcinile ce revin organiza
țiilor de partid în perioada noului 
an școlar. Au fost prezentate cîteva 
informări despre organizarea muncii 
politico-educative pentru îndeplini
rea hotărîrilor organelor superioare

NE SCRIU COESPONDENTÎI VOLUNTARI

0 echipă fruntașă
La panoul de onoare al evidenția- 

ților în întrecerea socialistă se află 
și fotografia lui Nicolae Tică, șef de 
echipă la sectorul minier Jugur. 
Lună de lună, echipa lui obține suc
cese însemnate în producție. Ceea ce 
a contribuit în mod deosebit la îm
bunătățirea continuă a muncii echi
pei este permanenta preocupare a 
șefului de echipă pentru ridicarea 
calificării ortacilor săi.

Sînt unii oameni care se mulțu
mesc cu cîștigul ce-l realizează fă
când o muncă necalificată în mină 
și nu se mai gîndesc să învețe. Așa 
era șt Aron, un prieten al șefului de 
echipă. De fiecare dată cînd se în- 
tîlneau, Tică aducea vorba despre 
școala de calif icare : „Ascultă, măi 
frățioare, cînd ai de gînd să te în
scrii la școala de calificare? Sau vrei 
să îmbătrînești fără să știi meserie. 
Uite, Gheorghe a luat diploma de 
miner. Tu de ce nu vrei să înveți?" 
Pînă la urmă, Aron s-a prezentat la 
șeful sectorului și i-a cerut să-l 
înscrie la cursul de calificare.

In echipa lui Tică cine nu învață 
sau nu-și îndeplinește conștiincios 
munca nu poate face casă bună cu 
ortacii.

Șeful echipei găsește în fiecare om 
un sîmbure bun și face totul să-l 
dezvolte. Aurel Motrun, un nou va
gonetar venit în echipă, a întîrziat 
de cîteva ori de la lucru. Tică a ob
servat, dar nu l-a mustrat. La sfîrșitul 
unui schimb, i-a dat „întârziatului" 
sarcina să se ocupe de aproviziona
rea cu scule. „Mîine, la începutul 
schimbului, am ceva treabă la bi
rou. Ai grifă să ridici tu sculele de 
la magazie și să le aduci în abataj. 
Vă apucați de lucru, nu mă aștep
tați". De atunci, Aurel n-a mai 
întîrziat niciodată.

Așa a devenit echipa lui Tică un 
colectiv bine închegat. Întreaga e- 
chipă este evidențiată în întrecerea 
socialistă.

Ion B. MĂRGESCU 
tehnician miner

Reht prin poștă
Sînt dirigintele unei clase de la 

școala de 8 ani din comuna Boișoa- 
ra, raionul Rm. Vîlcea. Aflînd că 
s-a tipărit cartea „Probleme ale 
muncii dirigintelui", m-am grăbit s-o 
procur, adresîndu-mă librăriei „Car

Noul coș de fum de la Combinatul 
chimico-metalurgic din Baia Mare și 
constructorii lui — brigada condusă 

de Alexandru Zurini

de partid și a hotărîrilor adunărilor 
generale, activitatea politico-ideolo- 
gică în sprijinul perfecționării con
tinue a procesului instructiv-educa- 
tiv, despre primirea de noi membri 
și candidați de partid etc. Au ținut 
expuneri membrii biroulili comite
tului regional de partid și alți acti
viști de partid și de stat. în înche
ierea cursului, participanții au vizi
tat expoziția regională, șantierul ba
rajului de pe rîul Firiza și alte o- 
biective 'industriale, noul local al 
școlii medii nr. 3 din Baia Mare.

tea prin poștă“. La primirea ei, am 
avut însă o surpriză. 11 pagini nu 
pot fi citite : unele sînt prost tipă
rite, cu rînduri încurcate, altele sînt 
alb imprimate. Cartea este tipărită la 
Întreprinderea poligrafică Oltenia și 
pe ultima filă i s-a pus ștampila cu 
inițialele C.T.C. In ce fel s-o fi fă- 
cînd controlul de calitate la această 
întreprindere dacă unui rebut i se 
dă drumul drept lucru de bună cali
tate?

Stellan PEJIGOI 
profesor

th respectă termenele
In uzina noastră se folosesc frîn- 

ghii cu ochiuri la transportarea, cu a- 
jutorul podurilor rulante, a pieselor și 
subansamblelor mai grele. Am co
mandat din timp aceste frînghii la 
I.Ï.L. Răcari, care ne-a asigurat că 
le vom avea la termenele stabilite. 
Dar această întreprindere nu-și în
deplinește obligațiile asumate, amt- 
nînd livrarea frînghiilor. La ultimele 
adrese ale noastre, conducerea I.l.L. 
Răcari nu s-a ostenit măcar să ne 
răspundă.

B. IGRIȘAN
șeful serviciului 
aprovizionare, Uzina 
de strunguri Arad

Pe Valea Albă
O ploaie torențială s-a abătut în 

vara aceasta asupra ogoarelor colec
tiviștilor din Războieni, raionul Tg. 
Neamț. De pe dealuri, apele se ros
togoleau măturînd în calea lor to
tul. Rîul Valea Albă se umflase ca 
niciodată. Pe terenul de la punctul 
numit „Lan", apele începuseră să 
ducă clăile de cereale abia recolta
te. Pentru salvarea recoltei trebuia 
acționat repede. Infruntînd apele, 
colectiviștii din brigada nr. 4 — 
Marginea au cules din apă snopii, 
salvînd cea mai mare parte din re
colta de pe terenul inundat de pu
hoaie. Dintre cei care au dus greul 
luptei cu valurile pentru a pune la 
adăpost rodul muncii comune meri
tă evidențiați Tițu Boian, Gheorghe 
Zavate, Pavel Liciu, Dumitru Pin- 
tilie și alții, în frunte cu brigadierul 
Dumitru Văideanu. Pentru fapta lor 
curajoasă, colectiviștii le-au mul
țumit.

Constantin HO3INCÄ 
colectivist

Pe ecranele

cinematografel or

„SmffmMea

de CTOT hittșfâ"
„Viafa mea a fost, de cînd mă știu, 

o cursă de fond. Numai că am alergat 
prea încet..." Cam așa spune, la un mo
ment dat, Colin Smith, eroul principal al 
filmului. Dar ceea ce l-a împiedicat pe 
adolescentul Smith să iasă învingător în 
această cursă a vieții a fost nu lipsa 
„vitezei" ci inexistenja unei finte precise, 
faptul că a alergat în singurătate, fără a 
fi animat de nici un ideal.

Selecjionat dintre pensionarii școlii de 
corecție în care se află, să participe la 
o importantă întrecere sportivă, favorit 
în cursa de 5 000 de metri, Colin Smith 
identifică compefifia cu destinul său de 
pînă atunci. II vedem luînd startul, îl ve
dem în fruntea alergătorilor, în timp ce 
directorul școlii —- pentru care victoria 
ar însemnă satisfacerea unor absorbante 
ambijii personale — jubilează. Dar...

„Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă” are la bază o nuvelă de Alan 
Sillitoe, scriitor cu vederi înaintate, care 
a adus în literatura ultimului deceniu 
pagini remarcabile inspirate din viata 
clasei muncitoare britanice. El, ca și re
gizorul Toni Richardson, se numără prin
tre promotorii mișcării ce s-a impus, în 
anii din urmă, în lumea literară și ar
tistică din Anglia, sub denumirea „ti
nerii furioși". Prezentat pe ecranele noa
stre după „Privește înapoi cu mînie” și 
„Via)a sportivă", filmul acesta, deși este 
și el, într-o măsură, tributar limitelor 
școlii care l-a generat, cuprinde un pro
test social mai direct, mai clar exprimat 
decît în filmele pe care le-am citat. Ci
neaștii văd, de astă dată mai bine decît 
eroul lor. Ei își propun să dezvăluie 
personalitatea și să explice comportarea 
acestui tînăr înrăit, „inadaptabil", să a- 
rate de ce a ajuns Colin în școala de 
corecție și cine poartă răspunderea 
mutilării caracterului său.

Prin alternarea episoadelor retrospec
tive cu cele filmate „la prezent", auto
rii filmului schițează un profil al lui Co
lin care-l apropie și, în același timp, îi 
deosebește de personajele din „Privește 
înapoi cu mînie" și „Viafa sportivă". Pe 
loji trei îi unește aceeași ură instinctivă 
față de societatea în mijlocul căreia 
trăiesc și a cărei ipocrizie îi sufocă. Pe 
foți trei îi paralizează aceeași dezorien
tare, aceeași lipsă a oricărui ideal. Ră
bufnirile lor de revoltă sînt, de aceea, 
deopotrivă de sterile, mînia lor — deo
potrivă de neputincioasă. Dar spre 
deosebire de Franck Machin — persona
jul cu apucături de brută din „Viafa spor
tiva", spre deosebire și de zgomotosul 
Jimmy Porter — revoltatul anarhic din 
„Privește înapoi cu mînie", Colin Smith

Joc din Maramureș

TEATRE • CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (la Teatrul de vară „N. Băl- 
cescu“) : Comedia erorilor (orele 20). Tea
trul pentru tineret și copii (la Teatrul 
de vară din parcul „Herăstrău") : Chi- 
rița în provincie (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat (în grădina din str. Mir
cea Vodă nr. 5) : Omul care a văzut 
moartea (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (în sala „Savoy") : Car
naval la Tănase (orele 20). Circul de stat : 
Sărbătoare la circ (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Moral ’63 : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Singurătatea 
alergătorului de cursă lungă : Patria (10; 
12,45; 15,30; 18,15; 21), Capitol (10; 12,30; 
15; 17,45; 21 — la grădină orele 19,30), Au
rora (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 — la gră
dină orele 20,30). Brațul nedrept al legii : 
Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare orele 19,45), Luceafărul (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina“ (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20). Rîul negru : 
Adesgo (15,30; 18; 20,30). Rebelul magni
fic : Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20). Madame Sans-Gene, cinema
scop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21 — la grădină — Pasajul Eforie — 
orele 20). Comoara din lacul de argint — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 
13,45; 21), Bucegi (10; 12,15: 15,30; 13;
20,30 — la grădină orele 19,30). La strada : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16.45; 18,30; 20,45), 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pagini de isto
rie — Romînia, Orizont 64 : Lumina (10; 
12,45; 16; 19). Unde-i generalul ?: Union 
(16; 18,15; 20,30), Unirea (16: 13 - la gră
dină orele 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). întuneric în 
plină zi : Doina (11,30; 13,45; 16; 18; 20,30). 
Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Giulești 
(9; 12; 15; 13; 21), Floreasca (10,30; 15: 
18: 21). Cerul șl mocirla — Șase fabule 
și un struț : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). Doi colonei : înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30). Zile de lior 
și rîs : Cultural (16; 18.15: 20,30). Bărba
ții : Feroviar (10; 12,30; 15,30: 18; 20,30). 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). împușcă
turi în ceață : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19: 
21). Miorița (10; 12; 14: 18 10,15: 20.30). Un 
surîs în plină vară : Buseșii (15,30; 17,30 
— la grădină orele 20). Ocolul pămîntului 
In 80 de zile : cinemascop (ambele serii) : 
Crîngașl (16; 19,30). Primul troleibuz : 

intuiește destul de precis unele adevăruri 
fundamentale. Viafa tatălui său, munci
tor într-o mare întreprindere, și moartea 
acestuia l-au învățat ce înseamnă ex
ploatarea, și-l auzim vorbind despre ine
chitatea lumii în care trăiește. Colin de
testă prezentul, îl neagă, dar nu-i opu
ne nimic, nu dorește nimic și se mulțu
mește să alerge, să alerge mereu, singur, 
fără nici un fel.

Întîmplările se succed în ritm viu, 
într-un contrapunct ce accentuează dra
matismul interior al diferitelor episoade, 
Pe ecran se conturează un tablou social 
revelator, în cadrul căruia familia apare 
și ea strivită de moravurile, de realită
țile pe care le urăște Colin Smith ; filmul 
îfi sugerează că atmosfera viciată de 
acasă, lipsa de căldură au ucis în Colin, 
încetul cu încetul, ceea ce era bun, sen
sibilitatea, împingîndu-l să ia drumul 
străzii, la fel ca alfi tineri din acel mi
zerabil cartier de periferie. Obiectivul apa
ratului de filmat izolează uneori un amă
nunt, individualizează, pentru a trece 
apoi la imagini cu implicații cuprinză
toare. Una din secvențele cele mai izbu
tite și cele mai semnificative îi surprinde 
pe Colin și pe un prieten al său în fața 
televizorului : pe micul ecran, un per
sonaj plin de suficienfă perorează emfa
tic despre sănătatea morală și perspecti
vele ce se deschid tineretului din țara 
sa. Afirmațiile conferențiarului stîrnesc 
rîsul homeric al celor doi adolescenți: ce 
minciuni, cîfă fățărniciei — par a spune 
ei printre hohote.

...Și chiar în noaptea aceea, amîndoi 
pradă — mai în joacă, mai în serios — 
biroul unei brutării din vecinătate. Este 
ceea ce i-a învăfat strada, cu tentafiila 
și cu contradicțiile ei, cu indiferența și 
cu ostilitatea ei. Dar nu este numai asta.

De cînd se știe, Colin vrea să se „ră
fuiască" cu ordinea existentă — perso
nificată acum de directorul școlii de co
recție, de ambițiile, de puterea pe 
care acesta o define. Și abandonează 
cursa pe care practic o cîșligase. El ar
borează un zîmbef ironic, triumfător : e 
satisfăcut că el, Colin Smith, nu s-a lăsat 
„îmblînzit", că a refuzat să facă jocul 
directorului, să-l slujească, că s-a răfuif, 
însfîrșit, cu cei mai tari decît el, batjo- 
corindu-i. Ce va urma după aceea nu-1 
mai interesează. Viitorul e, pente», el, 
departe și nebulos. Dealtminferi, yl fil
mul, în ansamblul său, nu dă nici o su
gestie asupra viitorului eroului principal, 
orizontul se închide o dată cu ultimele 
imagini. Este, credem, principala limită a 
acestei realizări cinematografice.

Slujit de un foarte bun colectiv de in
terpret!, dintre care actorul de teatru 
Tom Curtenay are un strălucit debut în 
rolul lui Colin Smith, de un regizor ale 
cărui calități publicul nostru le-a aplau
dat în repetate rînduri^ de un operator 
subtil și inspirat, filmul „Singurătatea a- 
lergăforului de cursă lungă”, emoționant, 
bogat în semnificații, se bucură de un 
succes binemeritat.

D. COST1N

Grivița (10; 12; 16; 18; 20), Tomis (10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30). Sechestratul din Al
tona : Flacăra (14; 16,15; 18,45; 21), Volga 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Grădina Vitan 
(Calea Dudeștl orele 20,15). Kozara : Vi- * 
tan (16; 18,15; 20,30), Popular 15,30; 18;;
20,30). Comisarul : Munca (15; 17; 19; 21)j 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Domnul Topaze 
— cinemascop : Arta (16; 18,15 — la gră
dină orele 20). M-am îndrăgostit la Co
penhaga : Moșilor (15 ; 17; 19 - Ia gră
dină orele 20,15). Căliți în foc — cine
mascop : Colentina (16; 18; 20). Locote
nent Cristina : Rahova (15; 17; 19 — !a 
grădină orele 20). Două duminici : Pro
gresul (15,30; 18; 20,15), Lira 15,30; 18). 
Inspectorul și noaptea : Drumul Sării 
(16; 18; 20), Pacea (16; 18; 20). Cauze
drepte — cinemascop : Ferentari (15,30; 
18; 20,30). Cu toții acasă: Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copil : Vulpi- 
șor... și muzica. 19,30 — Intîlnire cu Li- 
zuca. 19,40 — Filmul documentai „Co
moara". 20,00 — Transmisiune de la Sala 
Palatului Republicii Populare Romine : 
Concert de deschidere a celui de-al 
Ill-lea Festival Internațional „George 
Enescu". In pauză : în fața hărții. 
In încheiere : Buletin de știri, sport și 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit, cu intensificări 
trecătoare în Dobrogea. predominîr.d 
din sectorul nord-estic. Temperatura 
a::< ului la ora 14 înregistra valori cuprin
se între 25 grade la Berzeasca și 15 grade 
la Ocna Șugatag. In București : Vremea 
a fost în general frumoasă, cu cer varia
bil. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
din sectorul nord-cstic. Temperatura 
maximă a atins 24 grade. Timpul proba
bil pentru zilele de 6, 7 și 8 septembrie : 
Vreme în general frumoasă și în curs de 
încălzire, cu cer variabil mai mult senin. 
Innourări parțiale se vor produce în 
vestul țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In București șl 
pe litoral : Vreme în general frumoasă șl 
în curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin. Vînt slab din sectorul 
estic. Temperatura în creștere.
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Publicăm în cele ce urmează un fragment dintr-un roman în 
lucru, intitulat „Cărțile Horodiței". Autorul relatează întîmplări din , 
primele zile de după 23 August 1944 : unul dintre eroii cărții, Grigore 
Han, abia ieșit din închisoare, se află în muncă de partid la Piatra 
Olt. El încearcă, prin intermediul unor tovarăși și al celulei de partid 
să afle vești despre familia pe care o lăsase cu ani în urmă, la Timi
șoara.

doar cîteva

...Printre oamenii cu care a lucrat a- 
tunci cîteva zile, Han descoperi un fost 
chiriaș al său. In actele de pe vremuri 
îl chema llie Sasu. Acum, ca atîția alții, 
se reînvăfa și el cu numele adevărat — 
Adam Birda. Stătuse pe strada Drumea
gul Irinei doar cîteva zile, în 1938... 
Prin Adam Birda, Han fu recunoscut, la 
rîndu-i de-un fost, ar veni, sub-chiriaș : 
Traian Gherciu. In iulie 1939, acesta 
stătuse ascuns la Han în casă două săp- 
tămîni ; chiriaș propriu-zis era atunci Tibi 
Moroșan, a cărui figură Han nu izbutea 
să și-o amintească. Stînd ascuns, Traian 
Gherciu „trăsese cu ochiul" în curte, pe 
sub perdea ; îl văzuse pe Han... ar fi 
recunoscut-o și pe Irina... știa de la Tibi 
că doi dintre copiii din curte erau Han 
și doi erau Radovan...

Pînă în septembrie 1943, Adam Birda 
mai trecuse de cîteva ori prin Timișoara, 
dar locuise „altundeva".

Gherciu lucrase, în Timișoara, aproape 
fot timpul războiului : din decembrie 
.1941 pînă în iulie 1944.

Punîndu-și memoria la încercare, cei 
doi căutară să-și aducă aminte. Date 
vechi, pentru dînșii, reținute fără voie. 
Pentru Han, totuși, uluitoare noutăți.

Lui Birda, în toamna anului 1943, „le
gătura către U.T.C." — o fată, Dora — 
îi pomenise cu insistență numele Radu 
Han : student la politehnică, electrome
canică.

— Fiul dumifale ?
Posibil, probabil... Pe Radu îl lăsase 

licean : într-a șaptea... nu, trecuse într-a 
opta... li plăceau de mic matematica, 
lucrul precis... Posibil, probabil : acum ar 
fi fost în anul doi. Aproape inginer...

Inginer Radu Gr. Han... Și taxele, căr
țile? De unde banii?...
Cu ce- preț l-au lăsat să intre în poli
tehnică ? Fiu de muncitor... fiu de puș
căriaș, pentru dînșii... Cu a cui protec
ție a intrai Radu la politehnică? De ce 
protecție ?

— Știu eu ? Ca nume... s-ar potrivi... 
Radu Han... Legătura... pentru U.T.C.... 
Dora aia... ți l-a pomenit... de bine? 
Sau...

Birda căuta să-și amintească. Han, cu 
sufletul la gură, aștepta.

Ghimpele vechi : teama că în lipsa 
lui, crescînd sub influența Irinei, ținuți 
departe de mișcarea muncitorească, co
piii săi vor ajunge altceva, altfel decît 
dorea și visa el. Dacă Birda i-ar fi spus 
că Radu Han, studentul politehnician, îi 
fusese pomenit de rău („Legionar ? De
nunțător ? Provocator ? Informator al si
guranței printre studenți ?... Ce, ma' rău 
de-afîta ? I") Han ar fi izbutit să se sfă- 
pînească. Avea jumătate de răspuns gata 
pregătit : „Nu știu... O singură nădejde 
rămîne : să fi fost 
Han. Deși..."

Birda nu și-a dat seama ce grea les
pede i-a luat de pe inimă... își amintea 
doar afît : pe Radu Han — împreună 
cu alt tovarăș — Dora i-l propusese în 
vederea unei sarcini de mare încredere, 
de mare răspundere. (Partidul intenționa 
să unifice acțiunile întregului tineret ti
mișorean de stînga ; deci era vorba des
pre o muncă foarte primejdioasă, presu- 
punînd legături deschise cu oamenii 
care urau fascismul dar și de comuniști 
se temeau — unii crezîndu-se social-de- 
mocrați, alții „independenți", unii chiar 
național-țărăniști sau „național-liberali de 
stînga"...) Birda își amintea detaliat : a 
transmis „legăturii superioare" propune
rile Dorei, și, după cîteva zile, a primit 
răspunsul partidului. Unul dintre propușii 
Dorei „corespundea", iar celălalt, Radu 
Han, „nu corespundea" — din cauză că 
între timp i se încredințaseră, pe altă 
linie, alte sarcini. Pentru Birda era lim
pede : cînd legătura superioară îți trans
mitea că un utecist „a primit sarcini pe 
altă linie" însemna că utecisful respectiv 
a intrat în partid.

Mai mult, Birda nu știa.
Cîte ceva își amintea și Traian Gher

ciu :
La Timișoara, el lucrase în aparatul 

tehnic. Spre sfîrșitul lui iulie, dintr-o pros
tie, căzuse sub urmărirea siguranței — 
deci a trebuit să predea munca. Două 
săptămîni înainte de a preda, avusese 
niște transporturi de materiale impor
tante. Niște lăzi : poate material tipărit, 
poate utilaj tipografic, poate arme. Nu 
intra în atribuțiile lui să cunoască și con
ținutul lăzilor. Totul trebuia dus dintr-un

Irina ? I Cum ?

vorba de alt Radu

depozit central (devenit nesigur) în cîte
va noi depozite, locale.

Primul transport fu încărcat într-un ca
mion cu cai : patru lăzi, ascunse sub d’n 
strat de pămînt de flori și răsaduri de 
zarzavat. Adresa depozitului local o cu
noștea numai camionagiul. El, Gherciu, 
avea misiunea să întovărășească transpor
tul ca ajutor al camionagiului... Noaptea. 
Au străbătut orașul întreg... au intrat în 
strada Drumeagul Irinei. Gherciu n-a re
cunoscut locurile : nu din pricina întune
ricului și a camuflajului, ci 
autoritățile timișorene, dorind să-și de
monstreze calmul, stabilitatea, începuseră 
mari lucrări edilitare prin 
în Drumeagul Irinei se săpase un șanț 
uriaș, cică viitoare canalizare ; dar, la in
tervenția armatei, săpăturile fură lărgite, 
decretate șanțuri antitanc și puse sub pro
tecția unor afișe-ordin 
rilor că orice încercare 
degrada fortificațiile 
prin grija curții mar
țiale 
zece
re...
mers 
diu, 
dreapta pe 
trotuar și cele 
stînga cocoțate pră
păstios pe coasta 
unui prelung munte 
de țărînă bulgărită, 
întrerupt doar ici- 
colo, în dreptul ca
selor, prin tăieturi 
abrupte, ca niște 
trecători alpine, late 
cîf să încapă un 
om... Au oprit în 
dreptul unei aseme
nea trecători. Din
colo, peste șanț, un 
podeț improvizat. 
La capătul podețu
lui așteptau, cu pa
rola cuvenită, două 
umbre... „Tu ești, 
Mircea?", „Da-mpă- 
rate I”... Doi tova
răși : un bărbat și 
femeie. Femeia 
rămas de pază 
cai : dacă s-ar 
ivit vreo primejdie, 
ea ar fi semnalat-o 
strigînd — cailor — 
obișnuitul „Ptrrru 1’ 
al surugiilor. Bărba
tul pe care parola 
îl numise Mircea — 
un lungan la* în 
umeri, neobișnuit 
de sprinten —îi con
duse, pe Gherciu 
și pe camionagiu, pentru 
unde, cum trebuiau descărcate lăzile. 
Intrară într-o curte... cotiră la stînga... se 
opriră lîngă o fîntînă... Dintr-o dată, 
Gherciu recunoscu locurile : erau pe 
strada Drumeagul Irinei, în curtea casei 
unde-l ținuse cîndva ascuns Tibi Moro- 
șan. Bineînțeles, nu și-a comunicat ob
servațiile... Desigur, perechea care-i pre
lua lăzile nu putea fi nici pe întuneric 
confundată cu familia Han ; atunci, Gher
ciu a bănuit că, din cine știe ce 
motive — familiale? privind mun
ca de partid ? — vechii gospodari
se mutaseră... Sprijinindu-și amîndouă 
mîinile în ghizduri, noul gospodar țîrîi 
de cîteva ori ca un greier. Imediat, în 
gura fînfînii se ivi capul unei scări... Pre
darea transportului s-a desfășurat normal. 
Lăzile — paralelipipedice, lungi de a- 
proape doi metri, late de șaizeci centi
metri și înalte de nici douăzeci. Grele 
de pe puțin o sută de kilograme fiecare. 
Gherciu și camionagiul le-au adus pe 
rînd. Pămînful de flori și răsadurile au 
rămas, grămadă, lîngă gard... Gospoda
rul s-a dovedit tare ca un urs : din fîn
tînă, sfînd pe cea mai de sus treaptă a 
scării, lua lădoiul în spate, și, fără un 
icnet, cobora în adînc... își preda sar
cina (celor sau celui de la care primise 
scara) și, cînd revenea să ia următoarea 
ladă, nici măcar nu gîfîia... O dată ulti
ma ladă predată, sări peste ghizduri : 
salt elegant, de tînăr atlet pe stadion'. 
Scara dispăru în aceeași clipă. Inhățînd 
găleata, gospodarul se apucă să scoată 
apă. Glumea senin, tihnit :

cu doi pînă la 
ani închisoa- 
Camionul a 

un timp șol- 
cu roțile din 

fostul 
! din

pentru că

mahalale.

precizînd locuito- 
de a „astupa sau 

fi sancționată

— Cine duce răsaduri la 
s-alege c-o țuică ; de la 
chioară I

Pînă atunci schimbaseră 
șoapte.

In fîntînă — pricepu Gherciu — era 
intrarea depozitului local. Vreo galerie 
probabil, săpată recent, în cine știe cîte 
nopți ; țărîna scoasă din adăpostul ile
gal o amestecaseră fără urme cu țărîna 
legală, prin legi marțiale ocrotită, a mu
nicipalității.

Băură, însetați tustrei — camionagiul, 
Gherciu și gospodarul — apa chioară a 
calicilor.

Pe podețul din poartă, Gherciu 
mionagiul trecură înainte.

— Ai plătit ? auziră, din drum, 
femeii rămasă de pază.

— Da — o asigură gospodarul, 
capetele oaspeților.

— Și răsadurile și adusul l
— Și, donșoară-nvăsfoare ; bașca al- 

dămașul ? glumi gospodarul pe ton de 
școlar bosumflat din pricina cicălelii ne
motivate ; și încheie dîndu-și aere de 
stăpîn energic. Poalele-n brîu, donșoa
ră-nvăsfoare I Manichiura-n bălegar, don- 
șoară-nvăstoșre I La muncă fizică fuga 
marș, donșoară-nvăsfoare I Pînă-n zori 
răsădim tot, udăm tot... Noroc bun, meș
teri grădinari I

Se despărțiră... Pînă cînd camionagiul

și ca-

vocea

peste

pengul... deasupra, stratul de pămînt... 
refăcu și stiva de scînduri... Desigur, 
Gherciu n-a comentat nimic, n-a pus 
întrebări ; însă a rămas deplin încredin
țat că ambele transporturi fuseseră în
credințate acelorași oameni, aceluiași 
depozit local. Pînă și scara fusese a- 
ceeași 1 Intre zarzavagerie și Drumeagul 
Irinei erau cîteva sute de metri ; și, pro
babil, din fîntînă Hanilor se ajungea, 
subteran, la colibă. Un depozit local a 
cărui construcție ceruse gospodarilor de 
pe Drumeagul Irinei curaj, ingeniozitate, 
tovarăși siguri, nopți multe nedormite, 
un uriaș volum de muncă...

O tînără pereche de comuniști — și-a 
spus atunci Gherciu. Acum, vorbind cu 
Han, înțelegea că „încurcase amănun
tele" : cei doi erau frate și soră, copiii 
lui Han. Se limpezeau,, așa, și spusele lui 
Birda : într-adevăr, Radu Han primise 
alte sarcini, pe altă linie.

— Nu ?
— Știu eu ?... Și nevastă-mea ?
Uluitor I De necrezut, pentru Han... 

Ce loc putea avea Irina lîngă asemenea 
copii ?... Și dacă avea vreun loc, vreun 
rost, de ce Birda sau Gherciu n-o sim
țiseră ?... Iar fata, Milița, de unde pînă 
unde învățătoare ? O lăsase la liceu...

Poate că Gherciu abia 
la. Irina, poate, vînduse 
de cînd : pentru a-l ține

acum se înșe- 
casa cine Știe 

pe Radu la în-

Desen de MIHU VULCĂNESCU

tre-

sfrînse fînul lăsat sub botul cailor, din
colo, în grădină, lanțul fînfînii zornăi de 
mai multe ori, lăudînd solemn, peste ma
halaua adormită, hărnicia tinerilor gospo
dari lunatici... Amintindu-și suprafața 
curții Hanilor, confruntînd-o cu morma
nul de răsaduri aduse, Gherciu bănui că 
la mijloc era o simplă formalitate : ve
cinii care au auzit trecerea camionului, 
vor constata a doua zi că, într-adevăr, 
acolo s-au adus și plantat niște răsaduri, 
s-a împrăștiat niște pămînt gras. (Plusul 
de răsaduri — a bănuit Gherciu atunci 
— va fi îngropat).

...După cîteva zile însă, Gherciu a
buit să-și revizuiască bănuielile. Cu pri
lejul unui transport asemănător.

Același camionagiu. Tot noaptea. Tot 
lăzi, acum șapte. Aceeași direcție... 
cum însă n-o cotiră pe Drumeagul Iri
nei, ci, depășindu-l cu două-frei sute de 
metri, intrară pe-un drum paralel. Drum 
țărănesc, „de linie". Fără case propriu- 
zise. Opriră într-o zarzavagerie adevăra
tă, la pragul unei colibe. Camionagiul 
fluieră triluit, profesional, îndemnîndu-și 
caii să urineze. Din noapte îi răspunse 
prompt o cucuvea. (Semnale convenite : 
totul în ordine, paza asigurată...).

In colibă — nimeni. Camionagiul cu
noștea rosturile : lîngă intrarea colibei, 
sub o stivă de scînduri vechi (sera, des
compusă în bucăți ?) se ivi un chepeng 
adînc, o intrare subterană... Cînd che
pengul fu dat în lături, dinăuntru se și ivi 
capătul unei scări... apoi capul unui om. 
Transportul fu predat în tăcere. Scara 
dispăru. Camionagiul puse la loc che-

A-

vățătură... și pe Milița... dacă n-o fi mă
ritat-o... (vînzînd casa chiar din pricina 
cheltuielilor cu nunta ?)... nu, ma; cu 
cap era (și mai după capul Irinei, in 
primul rînd) să dea casa de zestre fe
tei... Dar poate că Irina chiar așa fă
cuse ? Milița cu bărbatu-său închiriaseră 
casa acelei tinere perechi ? O vînduse- 
ră ? De ce tocmai acelei perechi ? Era 
comunist și soțul Milijei ? Și, în definitiv, 
de ce măritiș, de ce soț? Milița era încăde ce măritiș, de ce soț? Milița era 
un copil : nici optsprezece ani...

— Știu eu ce să mai cred și ce 
Han nu izbuti să creadă nimic ; și 

să nu creadă. își duse mai departe t 
ca, și, ' mereu chinuitor, 
nesupravegheat al sufletului, 
bobi printre amintirile și ipotezele 
Birda sau ale lui Gherciu, printre 
priile sale amintiri și ipoteze.

*
Lămurirea începu după cîteva 

cînd îl ajunse din urmă, în gara Stolnici, 
un dublu mesaj de la Hurezan. Prima 
parte a mesajului : pe ziua de 9 septem
brie, „ora 10 dimineața punct", era con
vocat — „împreună cu toți tovarășii 
noștri" — la partid, în Craiova... A doua 
parte a mesajului (răspunsul timișoreni
lor către „celula Piatra Olt, P. Hurezan, 
la gară"), trecea cuvîntul, printr-o scurtă 
notă, „scrisorii 
Han”.

Scrisoare închisă : „tovarășului Gri
gore Han, prin celula Piatra Olt”. Adre
sa expeditorului — „slt. Radu Han, U.M. 
2714".

nu ? 
i nici 
mun- 

în adîncul de 
dădea în 

lui
pro-

zile,

alăturate a tov. Radu

Primele rînduri — scris neîndemînatic. 
abia încopciat, de copil sau de om semi- 
alfabet :

Dragă tată,
Ura I Ca să fiu fericit — mă refer 

numai la viata personală — alita îmi 
lipsea : să te știu sănătos, liber și CO
MUNIST. Chiar acum, tovarășii mi-au 
spus de tine TOT. Sinf zăpăcit de bucu
rie, dar nu din pricina asta scriu anapo
da : mi-au cirpăcit ceva la mina dreaptă 
(rana e pe trecute, nici n-a fost caz de 
spital, mă aleg, cel mult, cu două de
gete țepene, inelar și mic, doctorii sus- 
ținînd că și asta se poate corija mai 
tîrziu). Partea proastă e că n-am avut 
timp să lac exerciții cu stînga decît la 
tragere ; scrisul merge încet și iese ca
raghios, compromițător, mai ales că eu, 
dacă-ți aduci aminte, nici cu dreapta nu 
sini caligraf desăvirșit. De aici înainte, 
dictez unui tovarăș prieten, altfel mi-ar 
trebui cinci zile pînă să-ți scriu lot ce-mi 
închipui că te interesează.

Mai departe, dictată necunoscutului, 
tovarăș prieten, scrisoarea se desfășura 
pe capitole, ca un raport — sistematic, 
caligrafic și ortografic fără cusur — a- 
mestecînd mereu, cu umor, adevărul și 
parabola cifrată.

Primul capitol — „Despre Mama”.
Irina era sănătoasă. Lucrase la fabrică 

pînă în ziua de 28 ianuarie 1944. In
tr-un timp, săptămînal și mai des, Minis
terul de Interne îi acordase atenții spe
ciale : convocări, interogatorii, confrun
tări etc. Apoi — nimic deosebit. Pe ziua 
de 28 ianuarie 1944, părăsind fabrica, 
lăsînd casa în seama copiilor, Irina ple
case la Vidra ; i se putea scrie acolo, 
precizînd în adresă : „la familia Tele- 
garu". Cauzele retragerii Irinei la țară, 
mai multe. Una : inflația făcuse ca leafa 
să nu-i mai acopere, în Timișoara, nici 
consumul personal. Altă cauză : mama 
împărtășea intuitiv opinia că relațiile 
sat-oraș bazate pe troc și comerț de 
speculă îi deschideau perspectiva unui 
cîștig mai mare decît avea în fabrică ; 
deci plecase la Vidra luînd cu sine drept 
capital o ladă grea, greu agonisită plină 
de ace, ață, potcoave, caiele și tot ce 
mai iau bunii creștini cînd pleacă să ci
vilizeze confra-cost Africa sau Argeșul... 
A treia cauză : în timpul cît acumulase 
la lădoi capitalul primitiv, mama lui 
Radu avusese relații sociale corespunză
toare și stare psihică adecvată. Preocu
pată de soarta proprietății de la 
Vidra, Irina s-a dus să stea strajă 
bazei economice de trei pogoane 
din Vidra... Încă o cauză : mama bănuia 
probabil că sub crizele de independență 
care-i bîntuiau uneori afît băiatul cîf și 
fata stătea neînțelegerea de către ei a 
faptului elementar că, fără dînsa, viața 
le-ar fi fost peste măsură de grea ; 
mama, prin urmare, își concepuse ple
carea la Vidra ca un suprem șoc pedago
gic... Ultima cauză socotită de Radu 
demnă a figura în scrisoare : o comisie 
utecistă, alcătuită din tov. Han Radu și 
tov. Han Milița, a decis că șocul cădea 
cum nu se poate mai bine ; plece mama, 
steie în bună pace la Vidra pînă s-o 
sfîrși războiul — iar progeniturile vîre-și 
botul, pîn-la fund, în paharul singurătă
ții I... (Printre rînduri, Han ghici lesne 
adevărul. Ca și el mai de mult, copiii au 
avut la un moment dat de ales : cu 
U.T.C.-ul și mișcarea muncitorească, sau 
cu Irina ?... Alegerea copiilor — ca și 
ă lui ; deci, pentru a nu primejdui nici 
activitatea lor în U.T.C., nici bruma de 
liniște sufletească și libertate a mamei, 
au făcut ce-au făcut și au expediat-o pe 
Irina la Vidra).

Capitolul următor, intitulat „Tov Han 
Milița", consta din două fraze telegra
fice' :

Fala era sănătoasă ; nu urîtă ; termi
nase bine liceul ; a sprijinit bănește un 
„trust legumicol" (suplinind niște învă
țători mobilizați) ; utecistă din 1943 ; 
îndrăgostită lulea, dar nu spunea de 
cine. Din 24 august, trimisă pe nepusă 
masă la Lugoj „în misiune de învăță- 
mînt, de U.T.C. și de partid" ; Radu nă
dăjduia să-i poată trimite vorbă despre 
eliberarea tatălui, urmînd ca „tov. Mi- 
lifa să-și redacteze personal raportul că
tre tov. Tata".

Al treilea capitol — „Subsemnatul, 
Han Radu" :

Student politehnician (Adam Birda a- 
vusose dreptate). Admis în școală cu 
greutățile de cuviință (la secretariat pîn- 
deau diverși copoi verzi și bruni) : i-au 
cerut acte clare despre starea materială, 
politică și juridică a tatălui. A interve
nit operativ Ajutorul Roșu, printr-un con
ferențiar („prof. dr. ing.") și un avocat. 
Avocatul a obținut prin tribuna! dovadă 
scrisă că în 1929 Grigore Han n-a su
ferit o condamnare politică. Mergînd 
ierarhic pînă la capii Ministerului de In
terne, avocatul a cerut, de asemenea, o 
dovadă că Grigore Han, arestat din 1941, 
nu fusese încă judecat, necum condam-

(Continuare în pag. V-a)

CORNELIU BABA Portret

BRĂDUȚ COVAL1U Peisaj pe Argeș
(Din expoziția de artă plastică organizată cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării patriei)

Sosirea altor participant și invitați
la cel de-al ! Ml ea Concurs 
și Festival internațional „George Enescu"

Joi seauajșî în cursul zilei de vi
neri au oSgțmuat să sosească în Ca
pitală, penwu a participa la cel de-al 
III-lea Concurs internațional „Geor
ge Enescu“, tineri interpreți din Ar
gentina, Austria, Brazilia, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, Cuba, El
veția, R.S.F. Iugoslavia, R.P. Polo
nă, Spania și Turcia.

Dintre membrii juriilor concursu
lui și invitații Festivalului au mai 
sosit tenorul englez William McAl
pin, pianista braziliană Magda Ta- 
gliaferro, artistul poporului. Christo 
Brambarov, solist al Operei din So
fia, Gonzales Mantiei, director al 
Orchestrei simfonice naționale din 
Havana, compozitorul Henri Gagne- 
bin, director, onorific al Conserva
torului din Geneva, președinte al 
Federației internaționale de concer

te, compozitorul italian Principe 
Remy, Emil Hajek, profesor la Con
servatorul. din Belgrad, membru, al 
Academiei de muzică din Belgrad, 
compozitorul Mitsukuri Shukicki, 
profesor la Conservatorul din Tokio, 
De Gontaut Biron, președintele Con
cursului „Marguerite Long și Jac
ques Thibaud" din Franța, prof. Eva 
Bandrowska Turska din R. P. Po
lonă, pianistul Istvan Antal din R.P. 
Ungară, artistul poporului al 
U.R.S.S. Aram Haciaturian, secretar 
al Uniunii Compozitorilor din 
U.R.S.S., artistul poporului al 
U.R.S.S. Mark Reisen, D. M. Tziga- 
nov, artist emerit al R.S.F.S.R., pro
fesor la Conservatorul „P. I. Ceai- 
kovski“ din Moscova.

(Agerpres)

„Marea navă de aer" e gata de 
zbor. Deocamdată ne aflăm încă pe 
un loc de staționare în fața aerogării 
Băneasa. Pasagerii s-au instalat co
mod în cele 89 de fotolii din saloa
nele avionului. Nu-1 căutați pe repor
ter printre ei : pe neașteptate mi s-a 
propus să fac parte din echipajul 
navigant 1 „Numai pentru cursa a- 
ceasta"... „Bine"... am acceptat.

Am făcut cunoștință cu ceilalți „co
legi" din echipaj și în primul rînd cu 
comandantul aeronavei. Ion Drăgă- 
nescu. îngăduiți-mi să vi-1 prezint : 
înalt de aproape doi metri, 36 de ani, 
ochi prietenoși dar o privire puțin

cam depărtată, de parcă s-ar uita 
mereu peste munții cei mari de sub 
aripile avionului ; gură fermă, bărbă
tească. Bine proporționat, apasă po
deaua avionului cu 100 de kilogra
me : „ajută la balans"... surîde co
mandantul. Majoritatea piloților e 
alcătuită din oameni foarte voinici. 
Cineva mi-a explicat, în glumă : 
„Păi, cum altfel ? ca să poți struni 
în aer șase vagoane de cale fera
tă, se cuvine să ai condiție fizică 1" 
Șase vagoane și ceva... Atîta cîn- 
tărește aeronava încărcată !...

Să nu mă depărtez. Vasăzică ne 
aflăm pe un loc de staționare în 
fața aerogării. în cabina echipaju
lui, eu, în formă de copilot, m-am 
instalat cu emoție în fotoliul respec
tiv, în dreapta comandantului : între 
cele două fotolii se află pupitrul de 
comandă a motoarelor. în fața noa
stră, adîncite într-un fel de mînecă, 
cele două mici ecrane-radar. Apoi, 
pretutindeni, un imperiu de cadrane 
cu ace vii care joacă, indicînd 
uneori cîte două-frei lucruri pe a- 
celași cadran. Ochiul experimentat 
al pilotului le înregistrează pe toate 
odată. Mă simt copleșit de atîția 
ochi luminoși șl ace, de manete și 
butoane. în fața mea, semicercul 
tonic al uneia din manșe (cealaltă 
e în stăpînirea comandantului).

Telegrafistul Aurel Paul zumzăle 
din aparate în spatele meu. Deo
camdată cere aprobare pentru por
nirea motoarelor din partea turnului 
de control al aerodromului (cel pe 
care îl vedem din troleibuz, avîntat 
la aproape 40 metri în aer).

Odată primită această primă a- 
probare, mecanicul Vasile Tache

UN ECUATOR PE LUNĂ
intră în legătură prin intercomuni- 
cație cu mecanicul de la sol, Petre 
Rauh, care stă în fața avionului. „Li
ber motorul 1", spune Rauh, și me
canicul de bord pornește respecti
vul motor : elicea se învîrte, la 
început vag, îi poți număra paletele, 
apoi tot mai iute, pînă cînd pur și 
simplu dispare : prin rotirea ei vezi 
peisajul, parcă aburit de o emoție. 
„Liber motorul doi... motorul trei... 
motorul patru..." spune mecanicul 
de la sol.

Turnul de control transmite apro
barea de rulaj. în sfîrșit înaintăm, 
încet ne aliniem la capătul pistei, 
pe direcția de decolare. Se face o 
ultimă verificare a cabinei și a insta
lațiilor. Ne parvine permisiunea de 
decolare. „Motoarele în plin 1" or
donă comandantul, și mecanicul, cu 
o mișcare, intensifică urletul celor 
patru motoare. Comandantul deblo
chează frîna.

Iată, alergăm, rulăm cu vîntul 
strecurîndu-se pe sub pieptul avio
nului, încă prizonier al pămîntului. 
Viteza crește, pista de beton se con
sumă sub noi. Te pomenești că vom 
ajunge la capătul pistei fără să ne 
luăm zborul. — Au trecut 30 de se
cunde... și, da 1, ne dezlipim lin. Aud 
vocea navigatorului Teodor Iorga, 
care-i raportează neîntrerupt coman
dantului. „Avem 250 kilometri la oră, 
5 metri înălțime". „Trenul sus 1" or
donă comandantul șl imediat me

canicul execută o altă mișcare, dar 
nu pot vedea bine ce face, privirea 
îmi e ațintită asupra Casei Scînteii 
ce se șterge în stînga noastră. Știu 
doar că în clipa aceasta enormele 
roți se escamotează, dispar în corpul 
aparatului. „Viteză 300, înălțime 50" 
comunică iar navigatorul. „Flaps 1" 
ordonă comandantul. Mecanicul ac
ționează o manetă : atunci flapsu- 
rile, aripioarele care au ajutat la 
decolare, dar au devenit, în condi
țiile vitezei la care au ajuns, o frî- 
nă, se strîng, făcînd corp comun și 
un profil aerodinamic deplin cu ari
pa. „350 cu 100 !" spune navigato
rul. La un ordin al comandantului, 
mecanicul trece motoarele de la re
gimul maxim impus de decolare la 
regimul nominal.

Au trecut abia două minute 1
Ne ridicăm mereu. „400 cu 200 1* 

raportează navigatorul. „Compresoa- 
re 1" ordonă comandantul. Sistemul 
de condiționare a aerului a intrat 
în funcțiune.

Am lăsat în stînga magistrala im
punătoare a Căii Griviței, Giuleștii. 
Orașul rămîne în urmă „cît te-ai 
șterge la ochi". Se zăresc sate mari, 
dealuri generoase și, perfect, Munții 
Carpați. După douăzeci și cinci de 
minute de zbor am atins 7 000 metri 
înălțime, adică plafonul de croazie
ră. Comandantul trece pilotului au
tomat conducerea navei. Se destin
de. Telegrafistul e în legătură cu

Băneasa : „Sînt YR-IMA, am 7 000 
metri" ; Băneasa răspunde : „IMA, 
confirm ; mențineți 7 000 ; raportați 1"

Tatăl lui Ion Drăgănescu, lampist 
în stația C. F. R. Buzău, ținea ca și 
fiul său să devină ceferist. îl visa 
conducînd fulgerătoarele autorapide, 
pe care el de atîtea ori le pierduse 
din ochi, topit de admirație. Așa că 
băiatul lăsă în inimă „visul de luce
feri", aviația, și veni la București să 
se facă ceferist. Iată-1 la școala pro
fesională grivițeană. Aici învață te
meinic meseria de mecanic-montor. 
Dorul de zbor nu se stinsese. Școala 
profesională avea un atelier de ae- 
romodele, unde băiatul stăruia cea
suri îndelungate, imaginînd aripi, fu- 
selaje, elici... Apoi, cu alți prieteni, 
mergea pe terenul unei școli de zbor 
fără motor de la Chitila. Zborurilor 
adevărate de sus, ei le aruncau 
provocarea de traiectorii ale micro- 
modelelor. De fapt sufereau : fiind 
prea mici nu puteau fi primiți la 
cursuri.

Părea că neșansa îl urmărește cu 
statornicie pe fiul ceferistului din 
Buzău. în 1947, era înscris în avia
ția căilor ferate și aștepta cu ne
răbdare consimțămîntul scris al pă
rinților ; n-avea decît 19 ani, iar ma
joratul era stabilit pe atunci la 21 1 
Bătrînul mai că s-ar fi lăsat convins, 
dar mama, nu, în ruptul capului. 
(„Ea ar fi și acum îneîntată să re

nunț la aviație", zîmbește coman
dantul aeronavei).

Ce era să facă ? A părăsit cursu
rile și și-a văzut de munca lui pe 
autorapid („Da, am condus trenuri 
rapide prin Moldova 1 Munca îmi 
plăcea, îmi potolea întrucîtva setea 
de zbor...").

Aflase că în armată va putea 
urma școala de ofițeri-aviatori și aș
tepta cu nerăbdare să fie chemat. 
Visul părea să i se împlinească : era 
încorporat în cadrul forțelor aeriene, 
pe un aerodrom. Dar... Nu îndepli
nise o condiție esențială : aceea de 
a fi urmat „în civilie" vreo școală 
de zbor. Așa că se chinuia : era pe 
aerodrom, dar nu ca pilot. Era șofer. 
Cîte-un pilot cumsecade îl mai lua 
în zbor...

în 1952 începe, în sfîrșit, deveni
rea pilotului de azi. Abia lăsat la 
vatră. Ion Drăgănescu se înscrie cu 
entuziasm în aviația sportivă. Para
lel urmează și parașutism. Peste 
șase luni este brevetat pilot sportiv. 
Imediat dă examen de admitere la 
„școala de bimotoare" de la Popești- 
Leordeni. Timp de trei ani îndîrjiți 
deprinde măiestria omului de la 
manșă. „încă nu-mi venea să cred 
că e adevărat, că sînt pilot" — zice 
comandantul aeronavei. „în 1955 fă
ceam practică, aici, la Băneasa... 
Era, totuși, adevărat : anul următor 
am început să efectuez curse inter
ne : București-Cluj, București-Baia 
Mare etc. De bucurie... m-am căsă
torit 1 Am o fetiță mare, Gabriela : 6 
ani 1 în luna viitoare urmează să se 
nască un pilot 1...

— Dar cum a fost, mai departe... 
cu zborurile...

— Simplu. Am acum 6 000 de ore 
petrecute în văzduh.

— Asta ar veni, cam două sute de 
zile și nopți neîntrerupte la manșă. 
Și în kilometri ?

— Peste două milioane... în com
parație cu alții, e puțin : Vasile Do- 
garu, 2 500 000 kilometri, Stelian Bă
nică, Aurel Cristian, Virgil Georges
cu — trei și patru milioane de kilo
metri zburați ! Avem pe aerodrom 
vreo 60 de „milionari". Cei de la 
cursele externe zboară cam un Ecua
tor în fiecare lună.

★
Am pus mai multor copii clasica 

întrebare : „Ce-ai să te faci, cînd vei 
fi mare ?" Unul mi-a răspuns neaș
teptat de ferm : „inginer chimist,!", 
dar, altul, tot atît de ferm: „aviatori" 
E în oameni o dorință de zbor pe 
care unii n-o domolesc, chiar dacă 
viața îi ține departe de manșa pilo
tului. Am scris acest reportaj roman
tic pentru toți zburătorii copilăriei, 
pentru toți tinerii însetați de înălțimi. 
Dîrzenia și hotărîrea comunistului 
Ion Drăgănescu aș vrea să le ser
vească drept pildă, oricare ar fi te
ritoriile lor de zbor : pe șantiere, în 
institute, uzine sau în zborul invers 
al minelor. Să visăm, să zburăm, să 
îndrăznim 1, anii noștri au făcut ca 
totul să fie cu putință, toate visurile 
de înălțime să se poată îndeplini !

...Adevăratului copilot. Petre Co- 
jan, în fotoliul căruia am făcut ima
ginara mea călătorie alături de co
mandantul aeronavei, îi datorez a- 
ceastă precizare : el este, în reali
tate, tovarășul de văzduh al lui Ion 
Drăgănescu.

Iile CONSTANTIN
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Atomul pentru om, pentru pace
Redacția noastră s-a adresat 

tovarășului acad. Horia Hulubei, 
conducătorul delegației romîne la 
Conferința internațională pentru 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice de la Geneva, ru- 
gîndu-l să ne relateze despre 
desfășurarea lucrărilor conferin
ței. Redăm mai jos relatările 
făcute.

A treia Conferință internațională 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice s-a deschis in
tr-un cadru festiv în dimineața zi
lei de 31 august în prezența a aproa
pe 4 000 de delegați și observatori 
specialiști în domeniul fizicii nu
cleare, diplomați, reprezentînd 71 de 
țări și 5 organizații internaționale. 
Ședința a fost deschisă de președin
tele conferinței, prof. Vasili Emelia- 
nov, în prezența secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, președinte
lui Confederației elvețiene, Ludwig 
von Moos, a prof. Sigvard Eklund, 
directorul Agenției internaționale 
pentru energia atomică de la Vie- 
na, care a organizat conferința in 
numele O.N.U.

La ședința inaugurală, vorbitorii 
au reliefat însemnătatea excepțio
nală a actualei conferințe, au subli
niat spiritul de colaborare care 
trebuie să domnească în această im
portantă problemă aflată în atenția 
întregii omeniri. U Thant a arătat, 
de exemplu, că „oamenii de stat și 
oamenii de știință încep a-șî strîn- 
ge rîndurile unindu-și eforturile 
pentru ca energia — care în timp 
de război ar putea să amenințe e- 
xistența însăși a vieții pe planeta 
noastră — să fie de pe acum, in 
timp de pace, în serviciul umanită
ții și al aspirațiilor sale spre mai 
multă bunăstare, spre mai mul
tă libertate. Aici, ca în multe alte 
cazuri, formele eficace de colaborare 
nu sînt un lux, ci o imperioasă ne
cesitate“.

Conferința și-a început lucrările 
într-un moment cînd, în întreaga 
lume, numărul centralelor atomo-e- 
iectrice în funcțiune sau în con
strucție a întrecut numărul reactoa
relor experimentale existente în 
timpul conferințelor precedente. 
Reactoare experimentale de toate 
puterile și categoriile sînt acum cu 
sutele, iar centralele atomo-electri- 
ce cu zecile. Puterea actuală insta
lată atinge aproape 4 milioane ki
lowați, iar după rapoartele pro
gramelor naționale prezentate la 
conferință se estimează că în 1980 
aceasta va crește la 100 milioane ki
lowați.

Iată, în linii mari, problemele e- 
sențiale ale conferinței : într-o bună 
măsură, cele aproximativ 750 de ra
poarte se ocupă de experiența acu
mulată în ultimii șase ani în con
struirea și exploatarea reactoarelor, 
de progresele din fizica și tehnolo
gia nucleară. Sînt examinate as
pecte asupra combustibililor și ma

Relatările acad. Horia Hulubei de la Geneva

terialelor nucleare, securității, pro
blemelor economice, eliminării de
șeurilor radioactive. In principal, se 
desprinde faptul că energia nuclea
ră poate fi utilizată economic în 
multe părți din lume. Se arată noile 
domenii de activitate pentru crearea 
unor tipuri de reactoare care vor 
duce la scăderea în continuare a 
prețului lor de cost, la utilizarea mai 
bună a combustibililor prin așa-nu- 
mitele reactoare supraregeneratoare. 
Totodată sînt abordate probleme le
gate de conversia directă a căldurii 
în electricitate, utilizarea centralelor 
nucleare la desalinizarea apelor, in
tegrarea centralelor nucleare în re
țelele electrice de distribuție. Nu
meroase lucrări se ocupă de pros
pectarea, mineritul și tratarea ura
niului și toriului, de tehnica îm
bunătățirii uraniului. De remarcat 
sînt și lucrările despre reactoarele 
destinate cercetărilor — 250 func
ționează azi în lume pentru cer
cetări în scopuri pașnice — care 
vor fi prezentate într-o ședință ple
nară, precum și noile progrese în fi
zica reactoarelor. Cu interes sînt aș
teptate aici multe comunicări care 
vor fi prezentate în zilele următoa
re de membrii delegației sovietice 
privind transformarea directă a e- 
nergiei calorice în energie electrică, 
desalinizarea apelor marine, con
struirea de unități energetice nu
cleare de puteri foarte mari, tehno
logia materialelor nucleare etc. 
Se vede clar că această conferință 
poate fi utilă prin precizarea situa
ției actuale în energetica nucleară 
și perspectivele ei în yiitorul apro
piat, informație de importanță ca
pitală pentru țările care au nevoie 
de energie nucleară.

Chiar în după-amiaza zilei de 
deschidere au început lucrările știin
țifice ale conferinței printr-o sesiune 
generală privind date economice, ne
cesitățile de energie în anii urmă
tori și rolul energiei nucleare pen
tru satisfacerea lor. Au prezentat 
rapoarte reprezentanți ai Indiei, Ar
gentinei, Angliei, Franței, S.U.A., 
U.R.S.S., Canadei, Japoniei. Conco
mitent cu această plenară s-au ți
nut numeroase ședințe tehnice pe 
care le amintesc pentru a da o ima
gine asupra complexității probleme
lor dezbătute: diverse aplicații ale 
energiei atomice, combustibili me
talici și nemetalici, transformarea 
directă a căldurii în electricitate, 
probleme de hidraulică și ingineria 
reactorilor, reactoare cu grafit răcite 
cu gaze, combustibili ceramici, si
guranța în uzinele de prelucrare 
chimică și în transportul combusti
bilului. Am avut cinstea, ca repre
zentant al țării noastre, de a prezi
da ședința privind aplicațiile diver
se ale energiei nucleare. Printre 

cele 26 de comunicări, unele ca cele 
privind utilizarea reactoarelor de pu
tere ca surse de radiații pentru pro
ducția chimică sub radiații (R.F.G.), 
cracarea prin căldură și radiații a 
produselor petroliere și a hidrocar
burilor gazoase (U.R.S.S.), au fost 
de mare interes. In ele s-a arătat 
că se apropie momentul cînd în vii
toarele combinate chimice vor exis
ta și reactori de putere mare spe
cializați în chimie. Delegația S.U.A. 
a prezentat comunicări despre pro
grese în analiza prin activare cu 
neutroni care își găsește, între alte
le, aplicații în cercetarea spațiilor 
exterioare Pămîntului, precum și 
despre exploziile nucleare subtera
ne. O lucrare prezentată de acad. 
Neel (Franța) reprezintă o nouă și 
importantă direcție în studiul cor
pului solid și al aliajelor.

Aspectul general al acestor co
municări arată că aplicațiile ener
giei nucleare îmbracă forme cu as
pecte industriale pronunțate care 
deschid perspective noi. Din expu
neri și discuții a reieșit că acum pot 
fi întreprinse acțiuni de mare am
ploare, cu cheltuieli mult mai re
duse decît dacă s-ar întrebuința 
mijloace clasice. Este pentru prima 
oară cînd la o astfel de întîlnire se 
discută pe larg aspecte considerate 
pînă acum secrete.

O activitate intensă s-a desfășu
rat și în ziua de 2 septembrie. Au 
avut loc 6 ședințe, dintre care una 
plenară privind reactoarele de cer
cetare, precum și alte 5 ședințe teh
nice despre transferul de căldură, 
fabricarea elementelor combustibile 
și experiența acumulată pînă acum, 
reactoare cu apă obișnuită, materiale 
structurale pentru reactoare, noi 
progrese în fizica reactoarelor, unde 
figurează și o lucrare romînească. în 
comunicarea pe care am ținut-o, am 
prezentat diferite cercetări efectua
te la reactorul Institutului de fizică 
atomică din țara noastră. Acest 
reactor, care funcționează din 1957 
și este o primă aplicare a unui pro
iect sovietic, a fost utilizat cu suc
ces pentru efectuarea unor cercetări 
tot mai ample. Problema interesează 
mult, căci acum există numeroase 
reactoare experimentale construite 
în țări care nu aveau sau nu au încă 
experiență în fizica nucleară; o ac
țiune întreprinsă de Agenția inter
națională pentru energia atomică în
cearcă sg ajute la utilizarea optimă 
a instalațiilor de acest fel. Prin 
planurile noi din învățămîntul su
perior, prin cursurile post-universi- 
tare și prin cursuri pentru tehni
cienii nucleariști, prin formarea lor 
în institutele de cercetări am ajuns 
acum ca 1 600 de fizicieni, chimiști, 
ingineri și tehnicieni să fie antre
nați la cercetări importante de fizică 

nucleară care-și găsesc aplicații tot 
mai largi în economia țării. Progra
mul de cercetări a fost conceput con- 
siderînd că lucrările efectuate la a- 
cest prim reactor ar fi fost fără e- 
ficacitate dacă nu le-am fi integrat 
într-un program de ansamblu al 
cercetărilor de fizică din țară, atît 
fundamentale cît și aplicative. Am 
putut relata că livrăm anual peste 
1 000 curie radioizotopi sub forma 
a circa 50 de specii și molecule mar- 

' cate, iar din lucrările de fizica reac
toarelor și de fizica neutronilor am 
menționat un ansamblu de lucrări 
de înalt nivel științific efectuate în 
țara noastră. Cercetările întreprinse 
la acest reactor ne ajută să trecem 
la o nouă fază de activitate, aceea 
de utilizare pe scară mai largă a e- 
nergiei nucleare în economia țării. 
Comunicarea a interesat în primul 
rînd delegațiile țărilor aflate într-o 
situație similară cu a noastră și pe 
cele care caută forme convenabile 
pentru dezvoltarea energeticii nu
cleare și pregătirea de specialiști. 
Astăzi, la discuții, delegația noas
tră a făcut trei intervenții care au 
fost primite cu interes de partici- 
panții la conferință.

O atenție deosebită se acordă di
feritelor probleme și în țările mari 
producătoare de energie nucleară. 
Iată, de exemplu, cîteva afirmații 
făcute la o conferință de presă de 
sir William Penney, conducătorul 
delegației engleze : „Țara noastră, 
spunea el, are unul din cele mai 
mari programe nucleare din lume. 
Aproape 5 000 MW cu reactoare de 
tip „Magnox“ în funcție sau în con
strucție și o planificare de cel 
puțin 5 000 MW care ar intra 
în funcțiune în 1970—1975. Noi am 
produs pînă acum, a arătat el, 15 
miliarde kWh energie electrică prin 
fisiune nucleară, mai mult decît de 
două ori decît s-a produs în lumea 
întreagă cu aceste metode“. Iar dr. 
Glenn Seaborg, laureat al premiului 
Nobel, șeful delegației americane, 
vorbind ziariștilor la 29 august, spu
nea între altele: „Experiența S.U.A., 
care are mai mult de o duzină de 
prototipuri de centrale nucleare de 
diferite tipuri și mărimi, pînă la 
200 MW, este edificatoare. Proiectele 
noastre de reactoare de 500—600 MW, 
răcite cu apă, arată că energia e- 
lectrică din surse nucleare este a- 
cum în faza de a intra în competiție 
cu o mare parte, din noile centrale 
electrice cu aburi“. Fiecare dintre ță
rile producătoare de reactoare își a- 
pără planurile și politica sa de dez
voltare a energeticii, trecînd acum 
în domeniul public nu numai pro
bleme de interes tehnico-economic, 
ci și aspecte comerciale foarte con
crete.

Voi căuta să aduc în curînd date 
și aspecte noi ce se vor desprinde 
din discuțiile viitoare.
3 septembrie 1964, prin telefon

Cercetări asupra 
scoarței pămintului

Uniunea internațională de geode
zie șl geofizică va începe studiul 
scoarței Pămîntului pînă la o adîn- 
cime de 1 000 km. Aceste cercetări 
urmăresc descoperirea epicentrului 
cutremurelor și originii lor, preciza
rea cauzelor erupțiilor vulcanice și 
formării lanțurilor de munți Himalaia 
și Alpi. Cercetările sînt întreprinse 
de savanți sovietici, americani și ja
ponezi. Pentru studierea structurii 
fundului mării Japoniei, una dintre 
cele mai adînci din lume, cercetă
torii japonezi vor efectua săpături 
pînă la o adîncime de 4 km spre a 
extrage probe minerale încă necu
noscute, aparținînd perioadei de ti
nerețe a Pămîntului. Cutremure de 
pămînt provocate artificial, cu aju
torul unor explozivi, vor permite stu
dierea propagării undelor seismice, 
a căldurii interioare și a magnetis
mului.

Conferință pentru fizica 
razelor cosmice

La 31 august, la Murmansk și-a 
încheiat lucrările conferința pentru 
fizica razelor cosmice. Ea a fost con
sacrată cunoașterii unor însușiri ale 

La Institutul de cercetări metalurgice din București se studiază în prezent diferite probleme privind mărirea 
Indicilor de fabricare a semicocsului. în fotografie : Instalația pilot pentru studiul fluidizării și transportu

lui pneumatic al cărbunilor
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Cosmosului cu ajutorul razelor cos
mice, iar în cîteva ședințe s-a exa
minat problema folosirii acestor raze 
pentru studierea microcosmosului. 
Locul conferinței nu a fost ales în 
mod întâmplător. In peninsula Kola, 
la mari latitudini geomagnetice, 
particulelor din spațiul interplanetar 
le este deschis, mai mult decît în 
orice altă parte, accesul spre atmos
fera terestră. Anterior, în regiuni
le polare au fost lansate în stratos
fera aparate pentru studierea raze
lor cosmice. Ele au înregistrat razele 
chiar și în cazul cînd particulele a- 
cestora aveau o mică energie și nu 
puteau atinge suprafața Pămîntului. 
Investigațiile în stratosfera, efec
tuate de fizicienii polari, au arătat 
că în Soare razele cosmice sînt ge
nerate de 50 de ori mai frecvent de
cît se considera anterior.

Tunel pentru încercări 
aerodinamice

In apropiere de Belgrad s-a construit 
un complex de instalajii moderne pentru 
încercări aerodinamice. Partea principală 
a complexului o constituie un tunel lung 
de 200 m, construit din blindaje de oțel. 
In acest tunel curenfii de aer ating vi
teze de peste 800 km pe oră, fiind mai 
puternici decît oricare din ciclonurile na
turale cunoscute. Curenjii sînt generați 

de elice de 11 m. Cu ajutorul acestei 
instalajii înzestrate cu sute de dispozi
tive electronice pot fi încercate, pe ma
chetă, diferite construcții : coșuri de fa
brici și uzine, silozuri, blocuri de locuin
țe, poduri, monumente, aparate de zbor, 
nave, automobile și alte mijloace de 
transport expuse la acțiunea curenjilor 
de aer.

Metodă nouă 
m transplantare corneei

Un grup de medici din Londra a 
adus de curînd o nouă contribuție la 
dezvoltarea tehnicii transplantării 
corneei. în cazurile frecvente, astfel 
de transplantări nu se puteau efec
tua după mai mult de 48 de ore de 
la desprinderea corneei de la un om 
decedat. Metoda conservării acestui 
organ prin frig și prepararea lui 
specială prelungesc timpul de menți
nere a funcțiilor necesare. Noua teh
nică constă în injectarea în ochi a 
unei substanțe chimice înainte ca a- 
cesta să ajungă în camera de conge
lare. Nouă operații au fost e- 
fectuate în acest fel. După tratamen
tul post operatoriu, șapte pacienți 
și-au recăpătat vederea.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ÎN SLUJBA
CONSTRUIRII SOCIALISMULUI

A douăzecea aniversare a elibe
rării țării noastre a prilejuit un 
rodnic bilanț al activității creatoa
re desfășurate în toate domeniile. 
Tabloul rezultatelor dobîndite de 
oamenii de știință a fost înfățișat la 
sesiunea „Activitatea științifică în 

- slujba construirii socialismului“ 
organizată de Academia R. P. Ro
mîne, care a avut loc în ziua de 

i 19 august.
In comunicarea sa „ACTIVI

TATEA DE CERCETARE ȘTIINȚI
FICĂ A ACADEMIEI RPR. IN A- 
NII PUTERII POPULARE“, acad. 
I. Murgulescu, președintele Acade- 

' miei R.P. Romîne, a arătat că oame
nii de știință, cercetătorii din insti
tute au întîmpinat marea aniver
sare de la 23 August strîns uniți în 
jurul partidului, în condițiile unui 
avînt fără precedent al economiei, 
științei și culturii noastre socialiste. 
Referindu-se la succesele științei ro- 
mînești contemporane și la condițiile 

( create oamenilor de știință după e- 
liberarea țării, vorbitorul a spus : 
Fundamental reorganizată și orien
tată spre rezolvarea problemelor 
puse de industrializarea socialistă a 
țării, de transformarea socialistă a 
agriculturii, de îmbunătățirea o- 
crotirii sănătății poporului, creația 
științifică s-a integrat în procesul 
profundelor transformări revoluțio
nare din țara noastră. Eforturile 
meritorii, dar izolate, ale premer
gătorilor noștri în știință și cultură 
au fost înlocuite cu munca de cer
cetare organizată, bazată pe o în
zestrare materială la nivelul cerin
țelor contemporane și pe o prețuire 
pe care numai socialismul o poate 
atribui științei și slujitorilor ei.

Pentru dezvoltarea activității de 
cercetare statul nostru a alocat 
importante fonduri ; numai bu
getul Academiei, de exemplu, a 
crescut anul acesta, față de 1956, de 
aproape două ori. In cadrul Acade
miei a luat ființă o rețea de insti
tute și centre de cercetări, numărul 

: lor ajungînd în prezent la peste 40.
In perioada 1950—1961 a sporit de 
aproape 3 ori numărul cercetătorilor 
și al personalului cuprins în activi
tatea științifică. Colecțiile Bibliote
cii Academiei și ale institutelor s-au 
îmbogățit continuu, constituind un 
bogat izvor de informare în toate 
domeniile științei și culturii. Dacă 
în anul 1948 fondul de lucrări al 
Bibliotecii Academiei reprezenta 
450 000 de cărți și 300 000 de pe
riodice. astăzi, împreună cu colec
țiile bibliotecilor filialelor el a de
pășit 5,2 milioane de cărți și 500 000 
de periodice ; la începutul acestui 
an a fost înființat Centrul de do
cumentare științifică al Academiei.

Cercetătorii științifici, stimulați 
de condițiile prielnice create, de 
sarcinile de răspundere pe care par
tidul le-a pus în fața științei, edu
cați în spiritul devotamentului față 
de popor, au obținut succese în toa
te sferele activității lor. In conti
nuare, președintele Academiei a 
făcut un cuprinzător bilanț al 
realizărilor dobîndite de oamenii 
noștri de știință în matematică, fi
zică, chimie, științele tehnice, geo
logie și geografie, biologie și știin
țele agricole, medicină, cercetarea 
economică, în filozofie, istorie, ling
vistică, psihologie, istoria artei ș.a.

Sesiunea festivă „Marxism-leni- 
nismul — călăuza sigură a activi
tății științifice“, organizată de A- 
cademia R. P. Romîne în cadrul 
programului de sărbătorire a zilei 
de 23 August, a scos în evidență 
principalele realizări în domeniul 
științelor sociale, în strînsă le
gătură cu experiența construc
ției socialiste în țara noastră, re
zultate concretizate în ample lu
crări de sinteză elaborate în acești 
ani. Sesiunea a reliefat caracterul 
fecund al cercetării bazate pe con
cepția materialist-dialectică, rolul 
crescînd al marxism-leninismului 
în întreaga activitate de creație.

Realizările dobîndite în cei 20 de 
ani de la eliberarea țării — a spus 
președintele Academiei — au fost 
posibile datorită permanentei con
duceri a științei de către partid, 
condițiilor create oamenilor de 
știință de către regimul democrat- 
popular. Cercetătorii noștri, înar
mați cu teoria marxist-leninistă și 
integrați în munca și lupta poporu
lui nostru pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului, vor depune 
eforturi sporite pentru rezolvarea 
problemelor majore pe care viața e- 
conomică și socială le ridică, pentru 
înfăptuirea celui mai înalt ideal al 
oamenilor muncii : victoria socialis
mului și a comunismului.

Ocupîndu-se de „REALIZĂRILE 
Șl PERSPECTIVELE ȘTIINȚELOR 
MATEMATICE“, acad. Miron Nico- 
lescu a arătat în comunicarea sa, 
între altele : Avîntul întregii eco
nomii naționale, succesele remarca
bile obținute de poporul nostru în 
construcția socialistă, descătușarea 
inepuizabilei energii creatoare a ma
selor au asigurat condiții deosebit 
de favorabile și pentru dezvoltarea 
științei. Matematicienii și-au îndrep
tat eforturile spre cercetări de ana
liză funcțională, de teoria mulțimi
lor, teoria funcțiilor, geometrie, al
gebră, mecanică, statistică matema
tică. Ei s-au străduit să dezvolte 
rezultatele teoretice la cel mai înalt 
nivel și, totodată, să aplice în prac

tică sau în alte ramuri ale științei 
unele metode matematice. Asemenea 
aplicații s-au făcut în domeniul fi
zicii teoretice, teoriei. mașinilor de 
calcul și a automatelor finite. In
troducerea largă a tehnicii noi în 
industrie a pus problema mecaniză
rii calculului, a automatizării unor 
operații de lucru. în rezolvarea a- 
cestor probleme au fost solicitate 
ramuri foarte abstracte ale matema
ticii. în astronomie s-au efectuat lu
crări de colaborare științifică inter
națională, cum sînt : colaborarea la 
Anul geofizic internațional, la deter
minarea timpului universal, la stu
diul Soarelui etc. Harta țărilor ale 
căror reviste au publicat lucrări ori
ginale elaborate de matematicieni 
romîni cuprinde întreaga Europă, 
Japonia, India și jumătatea nordică 
à continentului american.

Fizica din țara noastră — a spus 
acad. Horia Hulubei în comunicarea 
„CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN 
DOMENIUL FIZICII, REALIZĂRI 
ȘI PERSPECTIVE“ — a cunoscut și 
ea, în aceste două decenii, prefaceri 
care i-au creat condițiile unei dez
voltări temeinice, legate cu multe 
probleme actuale ale economiei na
ționale. Realizările meritorii obți
nute pînă acum au creat baze te
meinice unor succese și mai im
portante, care se întrevăd pentru 
viitorul apropiat. Dacă în acești ani 
activitatea oamenilor de știință se 
deosebește radical față de cea din 
trecut, dacă am ajuns să știm bine 
în ce direcții trebuie să ne concen
trăm forțele pentru a fi utili pa
triei și cum anume trebuie să ne 
desfășurăm activitatea de zi cu zi, 
toate le datorăm partidului, către 
care se îndreaptă întreaga noastră 
recunoștință.

Vorbitorul a trecut în revistă o 
serie de rezultate însemnate. în do
meniul fizicii teoretice au fost ela
borate lucrări privitoare la fizica 
corpului solid, teoria nucleului, 
magnetism și geomagnetism etc., 
cunoscute și apreciate în țară și 
peste hotare. Cercetările experimen
tale, sprijinite de o bază materială 
modernă, s-au dezvoltat continuu. 
Au fost obținute rezultate valoroase 
în fizica energiilor înalte și joase, 
în domeniul radiochimiei și al 
fizicii reactorilor. în fizica semicon- 
ductorilor și a descărcărilor în gaze. 
Prin extinderea aplicațiilor radio- 
izotopilor, a noilor tehnici de cer
cetare s-a lărgit calea introducerii 
tehnicii avansate în producție.

în comunicare au fost arătate 
unele probleme care trebuie să stea 
în atenția fizicienilor, precum și 
preocupările actuale ale oamenilor 
de știință din acest domeniu privind 

îmbunătățirea tematicii și ridicarea 
nivelului cercetărilor, întărirea co
laborării dintre institute și produc
ție, pregătirea cadrelor științifice, etc. 

Fizicienii din țara noastră—a spus 
în încheiere vorbitorul — încreză
tori în posibilitățile lor, vor sluji cu 
devotament opera inițiată de partid 
pentru înflorirea economiei și cul
turii socialiste.

Academia noastră se alătură ce
lorlalți oameni ai muncii pentru a 
cinsti cea de-a XX-a aniversa
re a eliberării patriei, pentru 
a-și manifesta entuziasmul și 
încrederea sa, fundate pe succesele 
obținute pînă în prezent, pe perspec
tivele ce se deschid în față — a spus 
acad. C. D. Nenițescu în comuni
carea sa „REALIZĂRI ÏN CERCE
TAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOME
NIUL CHIMIEI". Vorbitorul a rele
vat caracterul specific esențial al 
muncii științifice în anii regimului 
democrat-popular. Pentru prima 
oară a apărut în țara noastră con
cepția că munca de cercetare este o 
formă de activitate cu adînci impli
cații sociale, prezente și de perspec
tivă.

Referindu-se la unele aspecte ale 
problemelor de organizare și plani
ficare a cercetării științifice chimice 
în cadrul Academiei în ultimii 20 
de ani, vorbitorul a subliniat im
portanța îmbunătățirii profilului 
unităților de cercetare. Prin aceasta 
s-au creat premisele pentru plasarea 
cercetărilor de chimie la un nivel 
corespunzător însemnătății și per
spectivelor acestei științe pe plan 
mondial, precum și într-un raport 
just față de dezvoltarea industriei 
noastre chimice prevăzută de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. Cerce
tarea chimică din cadrul Academiei 
își poate preciza astfel mai clar 
principalele obiective, în strînsă le
gătură cu dezvoltarea viitoare a in
dustriei chimice.

în cursul celor 20 de ani au fost 
obținute rezultate însemnate în do
meniul chimiei fizice, cineticii chi
mice și catalizei, s-a studiat inter
acțiunea ionilor la amestecuri binare 
de electroliți topiți, s-au efectuat 
studii teoretice pentru elucidarea le
găturii chimice în compușii coor- 
dinativi și organici etc. în chi
mia organică s-a întreprins cer
cetarea pe o bază largă a mecanis
mului reacțiilor catalizate de clo- 
rură de aluminiu, s-au obținut re
zultate noi în domeniul chimiei de- 
rivaților ciclobutanului, în studiul 
catalizei, interesînd producția. U- 
nele cercetări au condus la rezul
tate valoroase, aplicabile pe scară 
industrială. între acestea se numără 
studiul polimerizării etenei cu un 
promotor de tip nou, amil-sodiu, care 
a făcut posibilă aplicarea unui pro
cedeu pentru obținerea unei po- 
lietilene cu proprietăți diferite și, 
în unele privințe, superioară polieti- 
lenelor cunoscute pînă în prezent, 
în domeniul compușilor macromole- 
culari — ramură relativ nouă a chi
miei — s-au adus contribuții valo
roase la studiul proteinelor vegeta
le, la chimizarea stufului etc.

Oamenii noștri de știință au re
prezentat cu cinste chimia romî
nească la numeroase manifestări 
științifice internaționale ; unii din
tre ei au fost aleși membri și ai a- 
cademiilor din alte țări sau distinși 
cu titluri științifice, contribuind la 
creșterea prestigiului poporului 
nostru.

Acad. Elle Carafoli a arătat în co
municarea „REALIZĂRI ȘI PER
SPECTIVE IN DOMENIUL ȘTIIN
ȚELOR TEHNICE“ că, datorită spri
jinului acordat de partid și guvern, 
care privesc cu toată atenția rolul 
creator al științei, cercetările au fost 
orientate spre rezolvarea proble
melor imediate și de perspectivă ale 
economiei naționale, abordîndu-se 
în același timp și problemele fun
damentale pentru a pregăti rezerva 
științifică a viitorului. Au fost 
efectuate cercetări cu privire la 
determinarea caracteristicilor și me
todelor de preparare a unor mi
nereuri utile importante pentru 
dezvoltarea bazei de materii pri
me necesare industriei noastre. 
Alte cercetări au contribuit la apli
carea rațională a tratamentelor ter
mice, la elaborarea de Compuși se
miconductor! cu mare mobilitate e- 
lectronică, la sinterizarea unor 
pulberi metalice, introducerea în 
fabricație a noi mărci de oțeluri cu 
proprietăți fizico-mecanice superi
oare etc. Cercetările teoretice au 
găsit aplicații în probleme de mare 
eficiență economică, cum sînt suda
rea șinelor' de cale ferată și tă
ierea metalelor cu jet de plas
mă ; aplicațiile studiilor privind 
metalizarea prin pulverizare au 
căpătat o largă extindere în in
dustria noastră. Au fost rezolvate 
cu succes probleme de elasticitate, 
plasticitate, reologie, stabilitate și 
vibrații, de teoria mecanismelor. 
Printre mijloacele de cercetare te- 
oretico-experimentale elaborate și 
dezvoltate în țară se numără cromo- 
plasticitatea, care deschide largi 
perspective cercetărilor viitoare. 
Cercetări ample au fost efectuate 
în domeniul mecanicii fluidelor, lu- 
brificației cu gaze, al aerodinamicii 
vitezelor mari.

în domeniul energeticii s-au efec
tuat studii în legătură cu arderea 
combustibililor indigeni, motoarele 
cu ardere internă, a fost elaborat un 
procedeu original pentru fabricarea 
semicocsului prin fluidizare ; s-au 
întreprins cercetări privind funcțio
narea sistemelor electroenergetice, 
realizarea unor mașini și aparate 
electrice cu caracteristici tehnice 
superioare, au fost obținute rezulta
te importante în studiul stabilității 
sistemelor automate nelineare etc. 
în continuare, a spus vorbitorul, 
este necesară studierea unor pro
bleme noi de termoenergetică, hidro
energetică etc. De un mare interes 
este studiul sub toate formele al 
problemelor energetice bazate pe 
energia nucleară.

Angajamentele pe care ni le 
luăm în vederea îndeplinirii sar
cinilor ce ne stau în față vor 
constitui preocuparea noastră pa

triotică de a depune o muncă avîn- 
tată spre a contribui, cu toate for
țele și eu tot entuziasmul nostru, la 
înflorirea patriei, la înfăptuirea 
operei de desăvîrșire a construirii 
socialismului în țara noastră.

Comunicarea „ACTIVITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL BIO
LOGIEI ȘI AGRICULTURII“ (autor 
— acad. Emil Pop) prezentată de a- 
cad. Nicolae Sălăgeanu a relevat că, 
în botanică, opera de temei este 
„Flora R.P.R.“, lucrare de o deose
bită valoare științifică, programată 
să apară în 13 volume. în ca
drul Academiei s-au dezvoltat 
cercetările de micologie, morfolo
gie vegetală, geobotanică, ecologie 
vegetală, fitopatologie și micro
biologie, fiziologia plantelor. Mono
grafiile „Uredinalele" și „Ustilagi- 
nalele“ constituie o mîndrie a lite
raturii noastre științifice. în dome
niul zoologiei, o realizare de seamă 
este lucrarea Fauna R.P.R. ; au fost 
efectuate cercetări în domeniul 
morfologiei, citologiei, embriologiei 
și fiziologiei animale. în biochimie 
s-au adus contribuții în ce privește 
rolul unor substanțe în corpul ome
nesc, al plantelor și animalelor. în 
cadrul cercetărilor speologice au 
fost culese și prelucrate numeroase 
date de geomorfologie, paleontolo
gie, sistematică, ecologie și biospeo- 
logie generală.

în ultimele două decenii, cerce
tarea științifică în domeniul agri
culturii și silviculturii a cunoscut o 
dezvoltare puternică. Institutele au 
studiat repartizarea și proprietățile 
tipurilor de sol din țara noastră, 
mijloacele de ridicare a fertilității 
solurilor puțin productive. Specia
liștii în genetică și ameliorarea 
plantelor au reușit să creeze hibrizi 
dubli de porumb autohtoni, care a- 
sigură producții mai ridicate decît 
cei din import. S-au creat rase noi 
de oi cu lină fină, au fost ameliora
te unele rase de bovine și porcine 
etc. Concomitent cu stabilirea sis
temei de mașini pentru principalele 
culturi agricole, s-au efectuat cer
cetări privind construirea de mașini 
noi, au fost aplicate metode perfec
ționate de reparare a tractoarelor și 
mașinilor agricole.

Oamenii de știință au elaborat 
lucrări de sinteză de mari proporții : 
Ampelografia și Pomologia R.P.R., 
monografia Porumbul, tratatele de 
Pedologie generală, Agrotehnică. A- 
grochimie, Fitotehnie, Legumicultu
ra, Patologia medicală a animalelor 
domestice și altele.

în cele două decenii trecute 
de la eliberarea țării — a spus 
acad. Alexandru Codarcea, în co
municarea sa . „REALIZĂRI ȘTIIN
ȚIFICE ÎN DOMENIUL GEOLO
GIEI ȘI GEOGRAFIEI“ - activi
tatea geologică s-a organizat pe 
baze noi și a fost dotată cu 
mijloace de investigație moder
ne, fiind chemată să asigure indu
striei, în plină dezvoltare, materia 
primă necesară, să descopere noi 
zăcăminte de substanțe minerale u- 
tile și să contribuie la valorificarea 
complexă a acestora. Activitatea de 

cercetare s-a îndreptat îndeosebi 
spre acele ramuri ale geologiei lega
te mai mult de principalele resurse 
de substanțe minerale utile, cu pon
dere mare în economia națională. 
S-au abordat domenii noi de cerce
tare, au fost aduse noi date în stra
tigrafie, paleontologie și tectonică. In 
cercetările legate de prospecțiunea 
subsolului s-au efectuat studii cu ca
racter fundamental în domeniul 
prospecțiunilor electrice, apreciate 
pe plan internațional ca deschiză
toare de drumuri noi.

In acești ani a fost realizată o 
veche aspirație a geografilor noștri : 
alcătuirea unei monografii geogra
fice a patriei. Un domeniu cu totul 
nou l-au constituit studiile de geo
grafie aplicată, consemnate în mo
nografiile a peste 80 de orașe din 
țara noastră și, mai recent, în pla
nurile de amenajare teritorială a 
unor zone industriale.

Alături de vechile institute medi
cale, reînnoite și reorganizate în anii 
puterii populare, institutele nou 
create au ridicat cercetarea știin
țifică medicală din țara noastră 
pe o treaptă superioară de dezvol
tare — a arătat acad. Ștefan S. Ni
colau în comunicarea sa „CONTRI
BUȚIA ȘTIINȚELOR MEDICALE 
LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII PU
BLICE“. Unitățile de lucru — insti
tute, clinici, laboratoare — sînt bi
ne înzestrate cu aparatură modernă 
Subliniind însemnătatea legături, 
dintre activitatea de cercetare me
dicală și ocrotirea sănătății publice, 
comunicarea a relevat o serie de 
realizări valoroase. Au fost aduse 
contribuții la studiul metabolismu
lui și biochimismului cerebral, pre
cum și la corelațiile neuro-endocri- 
ne, au fost elucidate patogenia și 
rolul sistemului nervos în apariția 
și evoluția distrofiei endemice ti- 
reopate ; s-au întreprins cercetări 
privitoare la accidentele vasculare 
cerebrale, encefalite, hepatite, ar
terite, bolile interne, cardiovascula
re și reumatismale. Un mare număr 
de lucrări tratînd probleme medica
le au apărdt în publicațiile periodi
ce de specialitate sau în monografii 
care au fost traduse și în alte limbi, 
în acești ani, numeroși oameni de 
știință au participat la diferite con
grese și conferințe medicale de pe
ste hotare, unde prin participarea 
activă la dezbaterea unor probleme 
medicale de mare actualitate în în
treaga lume, au contribuit la afir
marea prestigiului țării noastre.

★
Alături de toți oamenii muncii din 

țara noastră, oamenii de știință 
și-au exprimat dragostea profundă 
și atașamentul față de conducătorul 
încercat al întregului popor, Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, hotărîrea 
lor de a nu-și precupeți forțele 
pentru dezvoltarea continuă a știin
ței și culturii socialiste puse în sluj
ba înfloririi patriei, a desăvîrșirii 
construirii socialismului.

Anfon SĂNDESCU
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Utilajele frigorifice
La parterul pavilionului central se află 

o serie de utilaje a| căror alb imaculat 
sclipește în bătaia luminii fluorescente. 
Sînt grupurile frigorifice produse de.u- 
zina Tehnofrig din Cluj, a cărei marcă
— un pinguin — poate fi tnfîlnită în 
numeroase^ unifăfi industriale din fără și 
de peste hotare. „Uzina noastră — spune 
ghidul, care lucrează la Tehnofrig — a 
ajuns să realizeze acum grupuri compre- 
soare de mare capacitate, cum sînt cele 
de 560 000 și 420 000 kilo-calorii, capa
bile să producă temperaturi pînă la 60 
de grade sub zero". Industria frigului 
din fara noastră a făcut pași mari atît 
tn ceea ce privește perfecționarea uti
lajelor folosite, cît și creșterea sferei de 
folos e a temperaturilor scăzute în di
feritele procese de producjie. Utilajele 
romînești se situează astăzi la nivelul 
celor mai bune produse similare din 
străinătate. Noile grupuri compresoare de 
mare capacitate, cît și cele de capaci
tăți mici și mijlocii sînt solicitate pe 
scară fot mai largă de abatoare, fabrici 
de bere, fabrici de gheață și de alte 
unități. Astfel de utilaje sînt cerute, de 
asemenea. în fot mai multe țări ale lu
mii.

Ceferiștii despre C. F. R.
Cînd am intrat în școala de meserii 

a Atelierelor C.F.R. din Cluj, în anul 
1920 — spunea tehnicianul Gheorghe 
Dan, din Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor — vagoanele de călă
tori semănau foarte bine cu niște cutii 
mici, strimte și incomode, iluminate cu 
luminări ce se stingeau des. Intre timp, 
firește, ele s-au mai modernizat. Dar în
tre interiorul vagoanelor de acum două 
decenii și gradul de confort pe care-l 
oferă cele produse de Uzina din Arad
— care se văd aici — este o diferență 
uluitoare. Capitonajul băncilor, executat 
din materiale plastice, în nuanțe diverse, 
creează un cadru intim ; iar sistemul mo
dern de încălzire și de primenire cu aer 
proaspăt în compartimente asigură o 
„climă" plăcută călătorilor. Apreciez și 
faptul că spălătorul este separat de restul 
instalațiilor sanitare, că rezervorul de apă 
potabilă este izolat de cel de apă pentru 
uz curent".

Un alt vizitator, tehnicianul Nicolae 
Andrei de la sectorul C.F.R. Periș, ne-a 

vorbit în special despre instalațiile de 
centralizare electrodinamică. „îmi plac în 
mod deosebit aceste instalații, cu relee 
și bloc automat de linii, care deservesc 
stații și noduri de cale ferată. Ele con
feră o siguranță deosebită circulației”. 
Pînă acum peste 60 de stații de cale 
ferată sînt înzestrate cu asemenea in
stalații de înaltă tehnicitate.

Impresiile unui bâtrîn 
țapinar

Pensionarul Vasile Mușat, din comuna 
Tițești, regiunea Argeș, și ginerele său 
Ion Baicea, maistru principal la Atelie
rele .,9 Mai" din București, sînt oaspeții 
Expoziției. Aprecierile se referă în mod 
firesc în special la sectoarele care îi in
teresează prin natura meseriei lor. „De 
mic copil am lucrat la pădure, poves
tește băirînul Mușat. Nici nu visau pe a- 
tunci muncitorii forestieri că ar putea 
lucra în condițiile pe care le au astăzi. 
Acum, în pădure, munca o fac mai mult 
mașinile : arborii sînt doborîți cu fierăs
traie mecanice, transportul se face cu 
funiculare, tractoare puternice execută 
scos-apropiatul lemnului etc. Toate aceste 
mașini sînt fabricate de industria noas
tră. Standurile economiei forestiere, 
foarte cuprinzătoare, sînt o mărturie a 
acestor condiții".

Pe Ion Baicea l-au interesat îndeosebi 
uneltele de așchiat cu calități tehnice su
perioare. „Avem și noi multe din ele 
în ateliere și putem spune numai cu
vinte de laudă la adresa celor care le-au 
făcut".

Colțul turiștilor
Sute de tineri se opresc în dreptul 

standului unde sînt expuse articole de 
sport și turism. Strînși în fața „intrării" 
în cortul pentru excursii —- elegantă 
realizare a întreprinderii „11 Iunie" din 
Galați — ei sînt deosebit de atenți la 
explicațiile prezentatoarei. Alți amatori 
de drumeție examinează cîteva din ex
ponatele destinate asigurării unei mese 
gustoase în aer liber. Printre ele se află: 
frigiderul portativ, realizat de întreprin
derea timișoreană „Guban", aragazul de 
format mic produs de întreprinderea de 
industrie locală din Satu Mare, trusele 
pentru excursie și altele.

La invitația guvernului R. S. Ce
hoslovace, la 4 septembrie o delega
ție guvernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de Ion Marinescu, ministrul 
industriei metalurgice, a plecat pen
tru a participa la deschiderea Tîrgu- 
lui internațional de mostre de la 
Brno.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, de reprezentanți 
ai conducerii unor ministere econo
mice, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Ca
mera de Comerț a R. P. Romîne.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

ADUNARE FESTIVA ÎNCHINATĂ CELEI DE-A 19-A ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRII INDEPENDENȚEI R. D. VIETNAM

Vineri după-amiază la Clubul ci- 
mentiștilor din Fieni, regiunea Plo
iești, a avut loc o adunare festivă cu 
prilejul celei de a XlX-a aniversări 
a proclamării independenței Repu
blicii Democrate Vietnam.

Au participat muncitori, tehnici
eni, ingineri și funcționari ai Fabri
cii de ciment, precum și alți oameni

SPECTACOL DE GALĂ CU FILMUL COREEAN „ARENA CIRCULUI
La cinematograful „Republica“ 

din Capitală a avut loc vineri seara 
un spectacol de gală cu filmul co
reean „Arena circului“, organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.P.D. Coreene.

Au participat tovarășii Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului învă-

Lucrările Congresului internațional 
de știința solului

Vineri, lucrările celui de-al VIH-lea 
Congres internațional de știința so
lului, care s-au desfășurat pe comisii 
de specialitate și în ședință plenară, 
au avut ca obiect metodele de ridi
care a fertilității solului, folosite în 
diferite regiuni ale lumii.

Comunicările prezentate au tratat 
probleme în legătură cu formarea 
structurii solului, chimia și biochi- 
mia fosforului din sol, nutriția plan
telor cu diferite forme de fosfor, in
fluența factorilor de mediu asupra 
micro și macropopulației solului. 
Numeroase referate au scos în evi
dență metode practice de sporirea 
fertilității solurilor slab productive— 
acide, saline și alcalice în diferite 
condiții pedoclimatice și ameliorati
ve. Multe comunicări s-au referit la 
identificarea mineralelor prin me
tode micromorfologice și petrogra- 
fice, cercetarea proceselor pedoge- 
netice, structura mineralelor argi- 
loase și la influența acestora asupra 
proprietăților chimice și fizice ale 
solurilor.

în ședință plenară a fost expusă 
comunicarea „Direcții de dezvoltare 
în istoria științei solului“.

în aula bibliotecii centrale univer
sitare au fost prezentate hărțile de

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 4 sep

tembrie au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
59 74 77 69 22 50 27 61 81 89

Premii suplimentare : 89 76 55
Fond de premii : 709 317 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 

Alexandria.

Vineri dimineața, la invitația gu
vernului R. D. Germane, a plecat 
pentru a participa la inaugurarea 
Tîrgului internațional de toamnă de 
la Leipzig o delegație guvernamen
tală condusă de Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior.

La plecare, pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost condusă de Janos 
Fazekaș, ministrul industriei alimen
tare, de reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice, de func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Camera de Comerț 
a R. P. Romîne.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Germane 
în R. P. Romînă, dr. Siegfried Bock, 
și membri ai ambasadei.

ai muncii din localitate. Ambasado
rul R. D. Vietnam în R. P. Romînă, 
Hoang Tu, a vorbit celor prezenți 
despre realizările obținute de po
porul vietnamez în anii de la pro
clamarea independenței.

A luat apoi cuvîntul Dumitru Po- 
gaci, directorul Fabricii de ciment 
din Fieni.

țămîntului, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Romînă, și alți membri ai corpului 
diplomatic.

soluri ale Europei, Americii de Sud, 
Africii, Asiei și ale unor mari regiuni 
ale lumii. Hărțile au fost elaborate 
de U.N.E.S.C.O. și F.A.O. pe baza 
datelor furnizate de diferite țări și 
a studiilor suplimentare făcute de 
specialiștii acestor organisme ale 
O. N. U. La această ședință, la 
care au luat parte reprezentanți 
ai U.N.E.S.C.O., F.A.O., Asociației in
ternaționale de știința solului și par- 
ticipanții la lucrările Comisiei a V-a a 
Congresului, s-a discutat modul de 
publicare a hărților continentelor și 
au fost expuse principiile de întoc
mire și legenda generală a hărții so
lurilor lumii.

Informații
Vineri, dl. André Guinand, mem

bru de onoare al Uniunii interparla
mentare, cu soția, și dl. Hans O- 
precht, membru al Consiliului națio
nal al Elveției, care se află într-o 
vizită în țara noastră, au plecat pe 
Valea Prahovei. După ce au vizitat 
uzinele constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai“ din Ploiești și castelul 
Peleș de la Sinaia, oaspeții elvețieni 
s-au oprit la Brașov, unde au avut o 
întîlnire cu Ion Mărcuș, deputat în 
Marea Adunare Națională, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular regional Brașov, au vi
zitat Muzeul regional, Biserica Nea
gră și noi construcții din oraș.

(Agerpres)

Funeraliile artistului poporului 
George Georgescu

Mii și mii de bucureșteni au 
continuat să aducă vineri diminea
ță un emoționant omagiu artistului 
poporului George Georgescu, al că
rui corp neînsuflețit a fost depus în 
holul Ateneului R. P. Romîne.

Prin fața catafalcului, înconjurat 
de numeroase coroane de flori, s-au 
perindat, pătrunși de o adîncă în
tristare, cei care i-au admirat ani 
de-a rîndul arta de strălucit inter
pret : oameni ai muncii, muzicieni 
și alți oameni de cultură, studenți. 
Pe un panou îndoliat era așezat 
portretul ilustrului artist, patriot 
înflăcărat, strălucit emisar al geniu
lui artistic al poporului nostru.

Lîngă catafalc se aflau înaltele 
distincții pe care regimul de demo
crație populară le-a conferit lui 
George Georgescu pentru meritele 
sale deosebite în promovarea artei 
muzicale din țara noastră. De jur 
împrejur erau rînduite coroane de 
flori depuse de Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Pre
zidiul Academiei R. P. Romîne, Sfa
tul popular al Capitalei, Asociația 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Uniunea Com
pozitorilor, Uniunea Scriitorilor, Co
mitetul de radiodifuziune și televi
ziune, Filarmonica de Stat „George 
Enescu", Orchestra simfonică a ci
nematografiei, Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romîne, Conservato
rul „Ciprian Porumbescu“, orches
trele simfonice ale Filarmonicelor 
de stat Oltenia și Cluj, alte instituții 
culturale, precum și din partea 
unor delegații de muzicieni sosite 
cu prilejul celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional „Geor
ge Enescu“.

La catafalc au făcut de gardă oa
meni de firtă, reprezentanți ai unor 
instituții de artă și cultură. Ultima 
gardă a fost alcătuită din tovarășii 
Constanța Crăciun, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Pas, membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Comitetului de radiodifu
ziune și televiziune, acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Ion Dumitrescu, președintele U- 
niunii Compozitorilor, acad. Mi
hail Jora, Constantin Prisnea, vice
președinte al Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, Mihai 
Brediceanu, directorul Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, 
Mircea Basarab, dirijor al Filarmo
nicii de stat „George Enescu“.

La ora 12 a început mitingul de 
doliu.

Ne despărțim astăzi cu adîncă du
rere de George Georgescu, artist al 
poporului — una din cele mai pro
eminente personalități ale culturii 
romînești contemporane, de marele 
artist care ne-a umplut de nenu
mărate ori inimile de nobila, de mi
nunata comoară de frumusețe a 
muzicii, a spus Constanța Crăciun, 
membru ai C. C. al P.M.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. întruchipa
re fericită a înzestrării artistice a 
poporului nostru talentat, George 
Geotgescu a strălucit pe firmamen
tul vieții artistice de-a lungul unei 
perioade de aproape o jumătate de 
veac, printr-o prodigioasă și neoste
nită activitate ca o mare autoritate 
a artei dirijorale a timpului nostru. 
Numele său s-a legat indisolubil de 
opera de organizare și desăvîrșjre a 
vieții concertistice din Romînia, de 
dezvoltarea și afirmarea primei or
chestre simfonice a țării, de anga
jare viguroasă a Romîniei în cir
cuitul artei muzicale interpretative 
internaționale.

George Georgescu a făcut parte 
din rîndul acelor reprezentanți de 
seamă ai intelectualității noastre din 
generația veche care în anii puterii 
populare s-au alăturat cu căldură 

operei mărețe și pline de răspunde
re de înfăptuire a revoluției cultu
rale în țara noastră.

însuflețit de un patriotism fier
binte și vibrant, legat adînc de pă
mântul acestei țări, George Geor
gescu a considerat ca o datorie de 
onoare a sa pînă în ultimele clipe 
ale vieții de a fi ambasadorul cultu
rii noastre peste hotare, de a face 
să răsune tot mai larg în sălile de 
concerte din toate colțurile lumii 
mesajul de înaltă ținută al artei po
porului romîn și al spiritului său de 
prietenie și pace. Ne înclinăm adînc 
în fața artistului care și-a înscris 
numele în marea carte a culturii na
ționale și mondiale a timpului său, 
aducîndu-i expresia unei recunoș
tințe care va rămîne neștearsă în 
inimile noastre.

Exprimînd în numele Academiei 
R. P. Romîne regretul nemărginit 
pentru pierderea marelui artist, 
acad. Mihail Jora a spus :

George Georgescu s-a aflat în pri
mul rînd al fruntașilor artei noastre 
muzicale care au slujit-o și au înăl
țat-o cu devotament și destoinicie 
de-a lungul ultimelor decenii. Prin
tr-o minunată înțelegere și neobosi
tă activitate, el a ținut aprinsă timp 
de peste 40 de ani flacăra conduce
rii orchestrale atît în țara noastră 
cît și în marile centre muzicale ale 
lumii, cucerind peste tot mulțimile. 
Noi, compozitorii romîni mai vîrst- 
nici, ne vom aminti cu duioșie de 
sprijinul și bunăvoința pe care ne-a 
arătat-o în anii de ucenicie simfo
nică. Cu adîncă durere mulțumim 
pentru toate bucuriile artistice ce 
ni le-a prilejuit de-a lungul a a- 
proape jumătate de veac.

Din coloana de onoare a muzicii 
romînești, a arătat Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitori
lor, dispare încă un reprezentant de 
seamă cu a cărui prezență și acti
vitate neobișnuită și cu ale cărui 
succese și prestigiu ne mîndream și 
se mîndrea întreaga mișcare muzi
cală contemporană. Muzica romî- 
nească pierde un slujitor devotat, 
un artist superior, un educator al 
maselor, un animator al vieții și ac
tivității muzicale înfloritoare pe care 
o cunoaște țara noastră în ultima 
vreme. în anii republicii, George 
Georgescu s-a aflat în primele rîn- 
duri, alături de cei mai valoroși oa
meni de artă și cultură din țara 
noastră, desfășurînd o activitate sus
ținută, peste tot unde competența 
și prestigiul de care s-a bucurat în
totdeauna îl solicitau.

Cu inimile întristate de marea 
pierdere pe care o încercăm, în nu
mele Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune, aducem un ultim salut 
omului, artistului și cetățeanului 
George Georgescu, a spus Constan
tin Prisnea, vicepreședinte al aces
tui comitet. în istoria vieții muzi
cale romînești din ultimele decenii 
vor rămîne înscrise pentru totdea
una concertele de duminică dimi
neață — transmise pe calea undelor 
— ale Filarmonicii de stat la pu
pitrul căreia George Georgescu a 
desfășurat o activitate pasionată de 
răspîndire a culturii muzicale.

O parte din flacăra în care a ars 
și s-a dăruit geniul dirijoral al lui 
George Georgescu a luminat și Ope
ra din București, a arătat în cuvîn
tul său dirijorul Mihai Brediceanu. 
Lui i-a fost dat nu numai să înalțe 
Filarmonica din București, ducînd-o 
pe cele mai înalte trepte artistice, 
ci să și contribuie cu talentul și pres
tigiul lui la dezvoltarea Operei din 
București, unde a dirijat multe pri
me audiții din repertoriul universal 
sau opere și balete ale compozito
rilor noștri.

Aducînd un pios omagiu din 
partea profesorilor și studenților 
Conservatorului „Ciprian Porum
bescu“ din București, Victor Giu- 
leanu, rectorul Conservatorului, a 
spus : Ne părăsește George Geor
gescu, artist al poporului, fost pro

fesor în institutul nostru, maestru 
vestit al baghetei, dirijor și șef de 
orchestră de faimă internațională, 
în sălile de cursuri ale Conservato
rului, profesorii și studenții vor 
vorbi cu mult respect despre acela 
care a știut să pună atîta măiestrie 
în arta sa și să dea viață atîtor 
opere nepieritoare ale culturii mu
zicale universale șl romînești.

Evocînd personalitatea artistului, 
Dumitru Botez, dirijorul corului Fi
larmonicii de Stat „George Enescu“, 
a arătat : Opera realizată de George 
Georgescu este nescrisă, dar monu
mentală și situată pe cele mai înalte 
culmi ale artei interpretative de cea 
mai valoroasă esență creatoare. Ase
meni unei luminoase stele, el a că
lăuzit mereu pașii noștri prin arta 
sa dăruită lumii întregi.

în aceste zile, cînd viața noastră 
muzicală este marcată de un eveni
ment artistic deosebit, s-a stins din 
viață maestrul George Georgescu, a 
spus Mircea Cristescu, dirijor al Fi
larmonicii de stat „George Enescu“. 
Fiecare concert al său însemna un 
eveniment de înaltă ținută artistică, 
exemplu viu al unei arte interpre
tative unanim apreciate. Tactul, a- 
mabilitatea, înțelegerea și căldura 
cu care trata pe fiecare membru al 
orchestrei îi făcea pe aceștia să răs
pundă cu dragoste nu numai diri
jorului, ci și omului. Pentru noi, 
dirijorii tineri, activitatea sa plină 
de abnegație și devotament, modes
tia și tactul omului superior tre
buie să ne fie exemple permanente.

De personalitatea maestrului 
George Georgescu sînt legate înce
puturile carierei mele — a arătat 
violonistul Ion Voicu. Cu vigoarea 
tinerească pe care și-a păstrat-o 
pînă la sfîrșitul Vieții, cu optimismul 
robust al creatorului, sigur de ade
vărata sa chemare, m-a împins pe 
scenă, urîndu-mi să duc mai depar
te cu cinste, abnegație și devotament 
faima școlii romînești de vioară. Cei 
care am cîntat sub conducerea maes
trului de atîtea ori, vom întrezări în 
adîncul cîntecului nostru în sala bă- 
trînului Ateneu sau în sala Palatu
lui silueta sveltă a maestrului, ridi- 
cîpd bagheta pentru a transmite 
strălucirea artei sale unei mulțimi 
electrizate.

Aducînd un ultim omagiu celui 
dispărut, Mircea Basarab, dirijor al 
Filarmonicii de stat „George Enescu“, 
a spus : O dată cu fiorul primei a- 
dieri ce a început să scuture frun
zele abia îngălbenite ale toamnei 
timpurii, ni s-a strecurat în suflet 
tristețea nemărginită a unei vești 
amare : „A murit maestrul“. Să cu
prinzi în cîteva cuvinte o viață tu
multuoasă, plină de elanuri nestăvi
lite, o viață de muncă neobosită în
chinată artei romînești, de-a lungul 
căreia a cucerit culmile cele mai 
înalte pe care ajung doar cei aleși, 
să descrii splendida frumusețe a iz- 
bînzilor nenumărate pe care le-a 
închinat poporului său, iată ceva 
ce-mi pare neînchipuit de greu. Is
toria vieții sale se împletește strîns 
cu aceea a culturii noastre muzica
le în care a înscris o pagină lumi
noasă și în care și-a cîștigat un loc 
de cinste, alături de alți ctitori ai 
culturii romînești.

După terminarea mitingului de 
doliu, orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu“ a 
interpretat finalul simfoniei a V-a 
de Beethoven. Cei prezenți, între 
care numeroși oaspeți de peste ho
tare, au prezentat apoi condoleanțe 
familiei celui dispărut. In acordurile 
marșului funebru, intonat de o fan
fară militară, sicriul cu corpul lui 
George Georgescu a fost așezat pe 
carul funebru. Urmat de o mare 
mulțime de oameni, cortegiul fune
bru a pornit din piața Palatului R.P. 
Romîne îndreptîndu-se spre cimiti
rul Bellu. De-a lungul străzilor pe 
unde a trecut carul mortuar, mii de 
cetățeni au ținut să aducă un ultim 
omagiu marelui artist. (Agerpres).

•:±:

Echipa romînă a cîștigat Balcaniada 
de lupte clasice

CONSTANȚA (prin telefon).— Și 
aseară, ca și în prima zi a Balcania
dei de lupte clasice, sala sporturilor 
din localitate s-a dovedit a fi neîn
căpătoare. De astă-dată au avut loc 
partidele decisive pentru , desemna
rea campionilor balcanici. întreceri
le au început cu o mare surpriză. 
Tînărul luptător bulgar T. Petrov, 
în vîrstă de numai 17 ani, a termi
nat la egalitate întîlnirea cu D. Pîr- 
vulescu (cat. 53 kg). Fiind mai ușor 
la cîntar, Petrov a fost declarat cam
pion balcanic. La categoria 57 kg, 
titlul revine lui Ion Cernea. După 
părerea unanimă a specialiștilor, 
Cernea a fost cel mai tehnic sportiv 
al balcaniadei de clasice. O adevă
rată revelație a constituit-o Marin 
Bolocan (categ. 63 kg), care, învin- 
gînd de două ori prin tuș adversari

In cîteva rînduri
POLO PE APĂ. Ieri, la bazinul Di

namo din Capitală au continuat între
cerile din cadrul Turneului internațio
nal de polo pe apă în cel mai im
portant meci al zilei, selecționata R.P. 
Romîne a întrecut, la capătul unui joc 
echilibrat, formația R P. Ungare cu 
scorul de 3—2 (1—0; 1—0; 0—2; 1—0). 
Formația R.D. Germane a dispus de 
echipa R.P. Bulgaria cu 4—0 (1—0 ;
2—0; 0—0; 1—0), iar selecționata de ti
neret a țării noastre a fost întrecută 
de echipa U.R.S.S. cu 7—1 (2—1; 1—0; 
0—0; 4—0). întrecerile continuă astăzi 
de la orele 15,30.

CĂLĂRIE. Sportivul nostru V. Pinciu 
a repurtat un mare succes în concursul 
internațional de obstacole desfășurat 
pe hipodromul din Budapesta cu par
ticiparea a 48 concurenți. Pinciu a rea
lizat cel mal bun timp (31”8/10) pe ca
lul Clasic și al doilea timp al con
cursului pe calul Bîrsan. 

redutabili, a cîștigat pentru prima 
oară titlul de campion balcanic. 
Luptătorii romîni au mai cucerit me
dalia de aur prin V. Bularca, I. Ță- 
ranu, Gh. Popovici și N. Martinescu. 
La categoria grea, titlul de campion 
balcanic a revenit luptătorului bul
gar R. Casabov.

Obținînd șase titluri de campioni, 
reprezentativa de lupte clasice a 
țării noastre a primit cupa de cîști- 
gătoare a celei de-a XIII-a ediții a 
Balcaniadei de lupte clasice. Locu
rile următoare în clasamentul pe 
echipe le-au ocupat, în ordine : Bul
garia, Turcia, Iugoslavia, Grecia.

Astăzi și mîine, tot în sala sportu
rilor, au loc întrecerile dintre echi
pele de lupte libere.

C. COSTIN

Terenurile sînt gata?
Duminică handbalul își reia activita

tea competițională oficială. Ca întot
deauna, pregătirile pentru începerea 
unui nou campionat presupun antrena
mente sistematice și meciuri de verifi
care, dar și amenajarea terenurilor și asi
gurarea urmăririi partidelor în cele mai 
bune condiții. Un raid întreprins la te
renurile care vor găzdui partidele de 
campionat arată că, în cea mai mare 
parte, ele sînt gata să-i primească în 
bune condiții atît pe competitori cît și 
pe spectatori. în Capitală, terenurile de 
handbal din incinta stadioanelor Dina
mo, Progresul și Tineretului așteaptă 
începerea'meciurilor: zgura este proas
pătă, porțile vopsite, plasele schimbate 
sau renovate. în plus, tribunele (în 
special la Progresul și Dinamo) asigură 
spectatorilor condiții optime de vizionare.

Și în provincie, apropierea meciuri
lor oficiale i-a determinat pe ’.mii or

La Paris a început 

„Turneul capitalelor" 
la volei masculin

PARIS 4 (Agerpres). — în capi
tala Franței a început turneul in
ternațional masculin de volei orga
nizat cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea ligii de volei 
„Ile de France“. Participă selecțio
natele orașelor București, Moscova, 
Varșovia și Paris. în primul meci al 
turneului, echipa orașului București 
a învins cu 3—2 (11—15, 6—15, 15—9, 
15—9, 15—10) reprezentativa Varșo
viei. Comentatorul sportiv al agenției 
„France Presse“ remarcă jocul bun 
și spectaculos prestat de voleibaliș
tii romîni în ultimele două seturi.

Echipa Moscovei a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—8, 15—11, 15—5) 
formația Parisului.

La jocurile primei seri, desfășu
rate în sala „Pierre de Coubertin“, 
au asistat peste 3 000 de spectatori.

ganizatori să facă retușuri necesare bu
nei desfășurări a campionatului. La 
Cluj, Timișoara, Tg. Mureș, sportivii 
vor beneficia de condiții optime de joc, 
fiindu-le puse la dispoziție și vestiare 
corespunzătoare. Nu aceeași preocupare 
este însă la Galați, Iași sau Petroșeni. 
Terenurile sînt neîngrijite, antrenamen
tele decurgînd în condiții improprii. Te
renurile nefiind îngrădite, publicul nu 
poate urmări corespunzător disputarea 
jocurilor.

Este de la sine înțeles că ridicarea 
nivelului handbalului nostru ca și atra
gerea unui număr mare de spectatori, 
depind în bună măsură de starea te
renurilor pe care se desfășoară meciu
rile. Exemplul colectivelor care s-au în
grijit de crearea unor condiții optime 
pentru meciurile oficiale ar fi bine să 
fie urmat de toate cluburile și asocia
țiile sportive care au echipe de handbal.

CASA BIN
(Urmare din pag, III-a)

nat, instrucția cazului său nici măcar nu 
începuse — așa că, pînă se va stabili 
dacă Grigore Han avea sau nu vreo vină, 
și dacă presupusa-i vină avea sau nu 
caracter politic, Radu Han era și rămînea 
în afara calificativului de „fiu al unui 
deținut comunist”. Firește, o asemenea 
dovadă n-a fost eliberată : prelungirea 
deținerii lui Han — fără instrucție, fără 
judecată, fără sentință — era de multă 
vreme ilegală chiar și din punctul de ve
dere al ilegalei legislații anfonesciene. 
Avocatul a obținut în schimb, de la pre
fectura din Timișoara, un document ade
verind că numitul Han Grigore era dis
părut de la domiciliu. Ca fiu al unui dis
părut, Radu Han s-a prezentat la exame
nul de admitere, unde, aprecierea obiec
tivă a cunoștințelor lui a demonstrat lă
murit că, în politehnică, influenta ideilor 
mișcării muncitorești depășea mult influ
enta măsurilor administrafivo-huliganice 
luate de tabăra fascistă... Pe prietenul și 
protectorul său conferențiar („prof. dr. 
ing.") victoria îl amețise în asemenea 
măsură încît, dîndu-și drumul la gură pe 
toate culoarele și prin toate vestiarele, 
s-a pomenit, pînă la urmă, arestat (îm
preună cu cinci membri ai Uniunii Pa- 
triofilor recrutați de dînsul). După cer
cetări de o lună, au fost însă eliberați, 
mobilizați și expediați pe front.

Acum Radu intrase în anul al treilea, 
electromecanică; avea și bursă, pe bază 
de note... Făcuse școala de ofițeri în ca
drul politehnicii... în noaptea de 23 spre 
24 August fusese mobilizat la cerere — 
din sarcină de partid — împreună cu mai 
mulți tovarăși: ocupîndu-se cu dezarma
rea și lichidarea focarelor hitleristo-an- 
tonesciene, se pregăteau de ofensiva ge
nerală contra fascismului. Rana de la mînă 
— nimic îngrijorător.

După capitolele despre maică-sa, 
soră-sa și el însuși, Radu intitula capi
tolul final: „Alte catastrofe".

Prima „catastrofă". Ca să aducă un 
ban mai mult în casă, Radu, Milita și cî- 
fiva prieteni comuni ai lor au hotărît să-și 
plaseze orele libere înfr-o zarzavagerie. 
Mama (pe atunci mai lucra în fabrică) a 
fost cooptată în asociație ca președintă 
ide onoare: i-a ajutat să arendeze ieftin

„BBBUEACUL IBIJIEI“
un teren viran în spatele casei, a făcut 
rost de primele semințe și răsaduri... Din 
păcate, pe Radu îl pasiona mai mult elec
tromecanica ; Milifa avea prea mulți flu
turi filozofico-poetico-pedagogici ; prie
tenii lor (trei), printr-o coincidentă prea 
tîrziu observată, erau studenți la mine-pe- 
trol-gaze, incapabili să-“și descopere sau 
creeze vocații grădinăreșfi. Tn asemenea 
condifii, frustul legumicol a daf chix: fără 
recuperarea integrală a capitalului de 
bază — și plecarea Irinei la Vidra fusese 
determinată poate mai ales de ineren
tele ei deziluzii (plus filotima dorință de 
a contracara dezastrul legumicol timișo
rean printr-o întreprindere compensatoa
re la Vidra). O catastrofă consecutivă: 
nevoia acută de material lemnos (sere, 
lăzi pentru transportul viitoarei recolte 
etc) au obligat trustul legumicol să îm
prumute din locuința principalilor acțio
nari — incognito, fără știrea mamei — 
unele piese de bază: au luat mai întîi 
toată rezerva de scînduri și leațuri de
pozitată în pod, apoi scîndurile din as- 
tereala de sub acoperiș; apoi și cîteva 
grinzi; iar după ce Irina a plecat la 
Vidra, împrumuturile au devenit adevă
rate demolări — cuprinzînd dușumelile, 
rafturile din cămară și cele de cărți, me
sele și dulapurile, ușile inferioare, chiar 
tocul ușilor interioare,.. Așa, economic 
vorbind, în ajunul lui 23 August casa nu 
mai valora aproape nimic, deși, privind-o 
din afară, părea neschimbată... Pe acest 
fond, altă catastrofă de neînlăturat: prie
tenilor studenfi la mine fiindu-le necesară 
o lucrare practică, săpaseră sub zarzava
gerie niște hrube... aceste „hrube” aveau 
o răsuflătoare în pivnița casei Hanilor, 
alta în fîntînă, alta în terenul viran... și 
fapt este că grosul materialului lemnos 
luat pentru zarzavagerie îl înghițise ar
mătura hrubelor (Plecarea mamei la Vi
dra fusese grăbită poate și de vădita ame
țeală pe care i-o provocau cine știe ce 
bănuieli. Dar, bineînțeles, Radu și Milița 
îi scriau mamei, pe rînd, din trei în trei 
zile, o carte poștală tip: „Sînfem sănă
toși, acasă toate au rămas cum le-ai lă
sat"...) Oricum, catastrofa rămînea ca
tastrofă: în ziua de 21 august 1944, ora 
11 dimineața, cinci domni în civil, în
soțiți de doi comisari, s-au prezentat să 
percheziționeze casa Hanilor ; obsedați 

tusșapte de năstrușnica idee că vor des
coperi un uriaș depozit clandestin comu
nist de arme și explozivi. Firește, n-au 
avut ce găsi; acasă nu era nimeni, dat 
fiind că Radu și Milifa, împreună cu tot 
trustul legumicol, plecaseră într-o 
excursie, unde, făcînd gimnastică, aștep
tau un anumit semnal pentru a se în
rola, gata înarmați, instruiți, antrenați, în 
unitățile alocate dezarmării hitleriștilor. 
(Mai apoi, pe parcurs, Militai i s-a schim
bat misiunea). A survenit și o catastrofă 
de-a dreptul veselă: în timp ce domnii 
în civil și comisarii percheziționau aiu- 
riți locuința pustiită, unul a călcat pro
babil greșit (prietenii studenți la mine vor 
fi uitat niscaiva material didactic?) și, cu 
o bubuitură surdă, casa Han s-a prăbu
șit. Praf și pulbere: patru morți și un 
rănit, dar — îl încredința Radu pe tafă- 
său — „de plîns, n-a fost nimeni"... Pînă 
la 24 august, împrejurul casei (ruini fu- 
megînde) au stat jandarmi, cot la cot; 
strada Drumeagul Irinei a rămas, familie 
de familie, sub regim de domiciliu for
țat și neîntreruptă anchetă. In cadrul an
chetei, autoritățile timișorene au oferit 
public pentru capul odraslelor Han sume 
depășind de multe or: valoarea casei dis
truse; de unde se vedea că tov. Han Gri
gore, pierzînd casa, dar rămînînd cu am
bele odrasle înfregi-întregute, făcuse to
tuși céa mai strălucită afacere posibilă 
pentru el în condițiile date. La fel, mama 
odraslelor — dar Radu, declinîndu-și com
petenta, lăsa tatălui său plăcerea de a-i 
comunica mamei fericita interpretare a 
bilanțului.

,..Ultimele rînduri ale scrisorii — din 
nou Radu, cu stînga...

Dragă tată, eu glumesc, dar uneori îmi 
vine să și urlu... Mamei, dacă îi scrii sau 
dacă treci pe la Vidra, nu-i spune de-a 
dreptul că nu mai avem casă; nici că eu 
am fost rănit, l-ar cădea greu, și, în vre
mea din urmă, pe lîngă altele, destule, 
a supărat-o inima. Cred că e chiar bol
navă, dar n-a vrut nici să audă de doc
tori sau spital. Pentru dînsa, dacă se de
prinde la Vidra, cel mai bine ar ti poate 
șă rămînă cîtva timp acolo, spunîndu-i 
toți, despre casă, că noi, plecînd, am în
chiriat-o. Altfel, mama, ca să strîngă bani 
pentru refăcut casa, e în stare să se ucidă 
muncind, și, poate, ar mai scorni și vreo 

afacere de care ne-am rușina pe urmă 
cu toții. Mai tîrziu, tu, eu, Milifa (dacă 
rămînem vreunul sau tustrei în Timișoara), 
va trebui să ridicăm la loc și casa, pen
tru mama, l-o datorăm, cinstit vorbind, 
chiar așa, în trei. Din pricina ta, n-a avut 
un soț sută-n sută corespunzător idealului 
ei. Din pricina noastră, nici cu copiii n-a 
stat mai bine. Pentru dînsa, casa era prin
cipala dovadă a legăturilor ei cu fami
lia. Dispariția dovezii principale i-ar pă
rea tot una cu disparifia legăturilor prin
cipale și, poate, așa, i-ar fi lehamite de 
viață. Cît am dictat scrisoarea, văd că 
m-am pomenit glumind prostește. De alt
fel, în general, eu și Milifa ne-am învă
țat să glumim, cam fără măsură, pe soco
teala mamei. Nu pentru că n-o iubim, ci 
pentru că nu vrem, nu putem și nu tre
buie să luăm în foarte serios neînțele
gerile cu dînsa. Și neînțelegeri au fost, 
sînt, fără mare nădejde de împăcare. O 
iubim amîndoi, o respectăm și, tocmai 
de aceea, căutăm, pe cît se poate, s-o 
influențăm. Acuma, cînd e departe și o 
știm îngrijorată, mai ales că nici sănă
tatea dinainte n-o mai are, ne gîndim la 
dînsa cu dragoste și durere. Ca și tine, 
cu siguranță.

Cam asta a lost pe acasă în lipsa ta. 
Timp de povestit amănuntele vom găsi 
mai tîrziu. Ne vei înțelege, pe mine 
și pe Milița, ne vei aproba, iar pentru 
cît vom fi greșit, mai ales în legătură 
cu mama, n-o să ne dăm după deget. 
Nu-fi poți închipui, tată și tovarășe, cum 
aștept ziua cînd ne vom revedea. Sărut 
mina,

Radu

...Pînă la 9 septembrie, Han își alcătui 
în gînd scrisoarea pentru Irina. Zeci de 
variante... I se părea că va avea nevoie 
de-o întreagă zi liberă pentru a-i scrie 
măcar jumătate din cfte gîndea. Dar 
n-avea decît rar, momente libere.

A scris abia la 12 septembrie, din Cra
iova.

Carte poștală. Litere mari, citefe: fusese 
eliberat... era sănătos... aflase că și co
piii erau sănătoși... la Timișoara n-a 
apucat să ajungă pariru că între timp 
fusese mobilizat. Ea, Irma, să-l aștepte 
la Vidra: îndată ce se va termina cu hit- 
lerismul, el va fi demobilizat și va veni 
la Vidra s-o ia. ti va mai scrie, pînă a- 
funci, de îndată ce va avea adresă sta
bilită, ca să-i aștepte răspunsul.

In total, opt rînduri; cu semnătura, 
nouă.
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ASTĂZI SE DESCHID
• LA ALEXANDRIA — Conferința arabă la nivel 

înalt
CAIRO 4 (Agerpres). — Sîmbătă începe la Alexandria cea de-a doua 

Conferință arabă la nivel înalt. Spre acest port mediteranean se îndreap
tă conducătorii celor 13 țări arabe. Prima ședință a conferinței urmează 
să aibă loc în cursul după-amiezii în fostul palat regal — Montaza.
Conferința miniștrilor de externe 

ai țărilor arabe, care s-a încheiat 
joi la Cairo, a definitivat ordinea de 
zi a conferinței ■ la nivel înalt și a 
aprobat un număr de recomandări 
care vor fi supuse șefilor de state. 
Ordinea de zi este dominată de un 
număr de probleme importante, cum 
sînt cele privind devierea apelor 
Iordanului, lupta de eliberare din 
Federația Arabiei de sud, raportul 
comandamentului arab unit și al
tele. Se remarcă faptul că asupra 
includerii unor probleme, miniștrii 
de externe nu au căzut de acord. 
Printre acestea se numără problema

• LA ADDIS ABEBA —- Conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale Organizației 
Unității Africane

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — în capitala Etiopiei se deschide 
azi conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organi
zației Unității Africane consacrată examinării situației din Congo.
Pentru a lua parte la conferință 

au sosit delegațiile a 15 țări afri
cane, urmînd ca celelalte delegații 
să sosească sîmbătă dimineață. Șe
dința de deschidere va avea loc sîm
bătă după-amiază în sala mare a 
Palatului Africii din capitala etio
piana. Ședința va fi inaugurată de 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie ;

Recrutările de mercenari 
din R. S. A.

JOHANNESBURG. Agenția France 
Presse relatează că în noaptea de 3 
spre 4 septembrie un număr de 64 
de mercenari recrutați din Repu
blica Sud-Africană au plecat cu a- 
vionul spre Congo pentru a fi în
cadrați în forțele armate ale guver
nului central. Alți mercenari urmea
ză să fie trimiși în Congo în urmă
toarele zile. Pînă în prezent, din 
Republica Sud-Africană au fost re
crutați 640 de mercenari pentru a 
lupta împotriva forțelor răsculate 
din Congo. +

LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). — 
Primul ministru congolez, Moise 
Chombe, s-a întors joi seara la Leo
poldville, după o vizită în Kasaiul 
de sud și Katanga de nord. El a vi
zitat în mod special localitatea Al
bertville, capitala Katangăi de nord. 
Vineri dimineața, Chombe l-a vizi
tat pe președintele Kasavubu căruia 
i-a prezentat un raport asupra că
lătoriei sale și au discutat problema 
reprezentării Republicii Congo (Leo
poldville) la conferința miniștrilor 
de externe africani de la Addis 
Abeba.

Presa internațională

DESPRE EVENIMENTE

LA ORDINEA ZILEI

• Alegeri prezidențiale în Chile
• Turneul lui Smith
• Acțiuni ale diplomației 

franchiste
• întîlnirea guvernatorilor F.M.I.

La 4 septembrie, începind de la 
ora 8 (ora locală), in Chile au a- 
vut loc alegerile prezidențiale, in 
cadrul cărora urmau să se pre
zinte la urne aproape trei mili
oane de alegători. Au candidat 
trei personalități politice : senato
rul Salvador Allende, reprezen- 
tind Frontul de acțiune populară, 
din care fac parte partidele so
cialist, comunist, precum șl o se
rie de alte organizații politice 
progresiste, senatorul Eduardo 
Frei, care se bucură de sprijinul 
unei coaliții a conservatorilor șl 
liberalilor, și senatorul Julio Du
ran, candidat din partea partidu
lui radical, reprezentant al cercu
rilor guvernamentale.

Ocupîndu-se de alegeri, agen
țiile occidentale de presă au apre
ciat că lupta principală s-a refe
rit la Allende și Frei. Subliniind 
largul sprijin de care se bucură se
natorul Allende în opinia publică 
chiliană, agenția U.P.I. a arătat că 
la alegerile prezidențiale desfășu
rate în urmă cu patru ani, el a fost 
întrecut numai cu un minim de 
35 000 de voturi de actualul preșe
dinte independent, Jorge Alessandri.

Frontul de acțiune populară a în
scris în platforma sa electorală sta
bilirea de relații diplomatice cu 
U.R.S.S. și alte state socialiste, 
înfăptuirea reformei agrare, dez
voltarea industriei naționale, un 
program vast de educație, lăr
girea drepturilor cetățenești pre
văzute în constituție, naționali
zarea minelor de cupru. Cu 24 
de ore înaintea începerii alegerilor, 
președintele țării, Jorge Alessandri, 
a anunțat că guvernul va garanta 
desfășurarea normală a scrutinului 
și menținerea ordinei publice. In a- 
cest scop, autoritățile au hotărît să 
interzică mitingurile și demonstrațiile 
în cele două ore care vor urma a- 
nunțării rezultatelor, ceea ce se va 
petrece în noaptea de vineri spre 
sîmbătă.

Primul ministru al Rhodesiei de 
sud. Ian Smith, a părăsit joi seara 
Salisbury, plecînd într-o vizită Ia 

acțiunilor agresive împotriva Ye
menului, Arabia Saudită împotri- 
vindu-se includerii ei pe agenda 
conferinței. Aceste probleme vor fi 
ridicate din nou la întîlnirea șefilor 
de state.

Pînă în prezent la Alexandria au 
sosit președintele Algeriei, Ahmed 
Ben Bella, președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al Sallal, 
viceregele și primul ministru al A- 
rabiei Saudite, emirul Feisal, fra
tele regelui Hassan al II-lea al Ma
rocului, prințul Abdulla. Se așteap
tă ca lucrările conferinței să dureze 
patru zile.

primul secretar general al Organi
zației Unității Africane, Diallo Telli, 
va depune jurămîntul. S-a anunțat 
că delegația congoleză va fi condu
să de primul ministru Moise 
Chombe.

„Miniștrii de externe africani, scrie 
agenția U.P.I., vor reproșa lui 
Chombe faptul că recrutează merce
nari străini pentru a lupta împotri
va răsculaților din propria sa țară“. 
Prezența la Addis Abeba a lui Cris- 
tophe Gbenye, fost ministru de in
terne în guvernul lui Patrice Lu
mumba, unul din conducătorii forțe
lor răsculate, „va atenua simțitor 
șansele de reușită ale lui Chombe“, 
menționează agenția Reuter.

In centrul Kigoma, pe malul lacului Tanganica, au sosit relugiațl din 
Albertville, fugind din calea armatei guvernului central congolez

Lisabona șl Londra. El va avea 
convorbiri cu reprezentanți ai gu
vernelor portughez și britanic.

Plecarea lui Smith — transmite 
agenția France Presse — intervine 
într-un moment în care eventualita
tea unei lovituri de stat și a unei 
rupturi cu coroana britanică este 
evocată mai insistent decît oricînd. 
Există impresia în Rhodesia de sud 
că deznodămîntul crizei politice este 
apropiat. In timp ce Londra ar vrea 
încă să obțină din partea lui Smith 
amendamente constituționale de na
tură a extinde dreptul de vot la un 
mai mare număr de africani, acesta 
și-a înăsprit poziția în cursul ulti
melor săptămîni. Miercuri seara, el 
a respins categoric ultimele propu
neri de compromis britanice. Obser
vatorii acordă puține speranțe 
viitoarelor discuții de la Londra, 
reamintind punerea în afara legii, 
săptămîna trecută, a mișcărilor na
ționaliste africqne și declanșarea 
unor vaste operații polițienești în 
cartierele locuite de negri la Salis
bury. Deși existența unui pact se
cret între Salisbury și Lisabona a 
fost dezmințită în cele două capi
tale, rămîne faptul că relații strînse 
calificate aici (la Salisbury — n.r.) 
drept „normale" unesc Rhodesia de 
sud cu Angola și Mozambicul (co
lonii portugheze — n.r.).

In legătură cu unele acțiuni ale 
diplomației franchiste din ultimul 
timp, ziarul vest-german „Süd
deutsche Zeitung" scrie :

„Regimul lui Franco se străduiește 
în egală măsură să obțină recunoaș
terea din partea Washingtonului și a 
Parisului. înțelegeri bilaterale cu 
guvernul de Gaulle și cu Casa Albă 
de la Washington, care să nu se în
drepte una împotriva celeilalte, co
respund exact dorințelor guvernului 
spaniol. Ministrul marinei, amiralul 
Nieto Antunez, cel mai nou favorizat 
al șefului guvernului spaniol, este un 
susținător a liniei atlantice privind 
Europa, linie care vine în lntîmpi- 
narea acestui țel al lui Franco. Nu

Semnarea
Declarației comune 
cehoslovaco-sovietice

PRAGA 4 (Agerpres). — La Hra- 
dul din Praga a fost semnată la 4 
septembrie Declarația comună ce- 
hoslovaco-sovietică. După ce au 
semnat declarația, A. Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia și președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, și N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. • și președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., au rostit cu- 
vîntări.

IN COMITETUL SPECIAL
AL 0. N. Ö.

MEXICO CITY 4 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor Comitetului spe
cial al O.N.U. pentru codificarea 
principiilor de drept internațional 
referitoare la relațiile prietenești și 
cooperarea între state, la dezbate
rile asupra principiului interzicerii 
folosirii forței sau a amenințării cu 
forța în relațiile internaționale, a 
luat cuvîntul și reprezentantul 
R. P. Romîne, Aurel Cristescu. în 
intervenția sa, A. Cristescu a ară
tat că R. P. Romînă militează perse
verent pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale și politice diferite. 
Opera de codificare a acestor prin
cipii, a continuat reprezentantul 
R. P. Romîne, trebuie să pornească 
de la prevederile Cartei O.N.U., pe 
care să le dezvolte ținînd seamă de 
importantele schimbări ce au avut 
loc în lume de la adoptarea acestui 
act internațional.

Delegația romînă se pronunță pen
tru consacrarea într-un act interna
țional a obligației statelor de a co
labora în vederea înfăptuirii dezar
mării generale și totale și de a in
terzice propaganda pentru folosirea 
forței în relațiile internaționale.

este întîmplător că în decursul în
tregii veri Nieto Antunez l-a însoțit 
pe șeful statului spaniol pe iahtul 
Azor. Apropiata vizită a ministrului 
de externe al R.F.G., Schröder, este 
considerată de asemenea ca avînd 
legătură cu „linia atlantică privind 
Europa". Schröder și cancelarul fe
deral Erhard sînt exponenți ai unei 
politici asemănătoare ; Franco speră 
că mergînd pe făgașul acestor doi 
oameni de stat, el va putea să cuce
rească recunoașterea regimului său, 
fără complicații și fără angajamente 
unilaterale".

Intre 7 și 11 septembrie, la To
kio va avea loc întîlnirea guver
natorilor Fondului monetar inter
național. Ei urmează să studieze 
cum se comportă principalele 
monede ale țărilor participante, 
precum și problema lichidităților 
internaționale.

„First National City Bank" din New 
York a publicat recent un grăitor 
tabel al deprecierii monedelor na
ționale în 42 de țări, în perioada 
1953—1963. Procentajul deprecierilor 
este stabilit prin inversarea varia
țiilor indicilor oficiali ai costului 
vieții sau ai prețurilor de consum. 
Această metodă arată pregnant 
cum este știrbită puterea de cum
părare a unui șir de monede na
ționale. Ziarul cercurilor de afa
ceri din Franța „Les Echos’ re
produce un tabel sub titlul „Un 
trist deceniu de deprecieri mone
tare", arătînd că țările ce figurează 
pe tabel au următorii indici de de
preciere medie anuală (în deceniul 
1953—1963) : Uruguay — 15,8 ; Ar
gentina — 21,1 ; Brazilia — 24,4 ;
Chile — 26,3 și Bolivia — 30,5. După 
cum arată ziarul citat, „coeficientul 
de depreciere are o importanță ca
pitală pentru țările — îndeosebi cele 
din America Latină — care au con
tractat datorii în dolari sau în marile 
devize convertibile europene și în 
urma devalorizării lor în cascadă 
trebuie să suporte o povară copleși
toare".

În discuția conferinței internaționale de la Geneva

REACȚIILE TERMONUCLEARE DIRIJATE
GENEVA 4 (Agerpres).— La 4 sep

tembrie a avut loc o nouă ședință 
a celei de-a treia Conferințe inter
naționale ä O.N.U. pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. 
In cadrul ședinței care a fost con
sacrată discutării uneia din proble- 
mele-cheie ale fizicii moderne — 
reacțiile termonucleare dirijate — 
au fost discutate rapoarte prezenta
te de oameni de știință din U.R.S.S., 
S.U.A., R.F. Germană și Australia. în 
rapoarte s-a subliniat că principala 
sarcină, care stă în prezent în fața

întrevederile ministrului de externe
cipriot la Atena

ATENA 4 (Agerpres). — Primul 
ministru grec, Papandreu, ministrul 
de externe, Kostopoulos, ministrul 
apărării naționale, Garufalias, minis
trul de externe cipriot, Kyprianou 
au discutat vineri la Atena probleme 
legate de situația din Cipru. După 
întrevedere, Kyprianou a decla
rat ziariștilor că a avut loc un 
schimb de .vederi în problema re
tragerii detașamentului turcesc din

CAMPANIA
ELECTORALĂ DIN S.U.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc joi o în
trunire a unui grup de 26 oameni 
de afaceri americani cu care prilej 
a fost constituit „Comitetul națio
nal independent pentru președintele 
Johnson și senatorul Humphrey“. 
Principala sarcină a comitetului este 
de a informa opinia publică ameri
cană despre sprijinul pe care aceste 
cercuri de afaceri, în mod tradițio
nal republicane, îl acordă la viitoa
rele alegeri prezidențiale candidați- 
lor partidului democrat la președin
ția și vicepreședinția S.U.A. într-o 
declarație dată publicității, după o 
întrevedere avută între membrii 
acestui comitet și președintele 
Johnson, se arată că, deși un mare 
număr dintre ei au votat în trecut 
pentru candidații republicani, au a- 
juns la concluzia că „bilanțul reali
zărilor președintelui Johnson ca și 
experiența vastă a acestuia fac ca 
el să merite să fie ales“.

Potrivit agenției Associated Press, 
lista organizatorilor comitetului 
conține numeroase nume proemi
nente în viața economică a Statelor 
Unite, multe din ele fiind strîns le
gate de guvernul fostului președinte 
Eisenhower. Printre aceștia se află 
magnatul industriei constructoare 
de automobile, Henry Ford, directo
rul companiei Kodak, Marion Fol
som, Robert Anderson, fost ministru 
de finanțe în guvernul Eisenhower, 
și alții.

Corespondență 
din Londra
„Ziua Romîniei“ 
la Tîrgul alimentar

La Tîrgul alimentar britanic, vi
neri a avut loc „Ziua Romîniei", 
una din cele cinci organizate pentru 
țările străine participante la tîrg. La 
intrarea principală a fost arborat 
drapelul R. P. Romîne, megafoa- 
nele au transmis Imnul național al 
R.P.R., în tot cursul zilei a fost 
difuzată muzică populară româ
nească. Standul R. P. Romîne a 
fost vizitat de numeroase per
sonalități din conducerea Tîrgului. 
Publicul londonez, care a vizitat în 
număr mare pavilionul românesc, a 
apreciat produsele prezentate. De 
mult interes s-au bucurat și filmele 
despre bucătăria romînească. Succe
sul pavilionului nostru confirmă 
astfel în mare măsură aprecierea 
făcută în ghidul editat de organiza
torii Tîrgului : „Participarea con
stantă a Romîniei la Tîrgul alimen
tar britanic oferă atît vizitatorilor, 
cît și cercurilor de afaceri prilejul 
de a-și forma o imagine despre sta
diul de dezvoltare a industriei ali
mentare romînești și despre poten
țialul de export al țării“. Ea „va 
facilita contactele între cele două 
țări, în vederea creării de noi posi
bilități în domeniul relațiilor co
merciale reciproc avantajoase".

Un mare pod 
inaugurat în Scoția

Vineri a fost inaugurat lingă E- 
dinburgh „Forth Road Bridge“; 
unul din cele mai lungi și mai mo
derne poduri metalice din lume, 
care rezolvă o importantă problemă 
de comunicații a Scoției. Construc
torii, care au folosit înalte metode 
tehnologice, metalurgice și aerodi
namice, au conceput un pod suspen
dat a cărui deschidere între cei doi 
piloni masivi de oțel este de peste 
un km. Experții remarcă în special 
calitatea oțelului din care au fost 
făcute cele două cabluri imense care 
susțin podul, fiecare din ele avînd 
cite 11 618 fire. Lucrările au început 
în ianuarie 1960. Podul constituie o 
lucrare arhitectonică de valoare, 
care atrage numeroși turiști. Inau
gurarea a avut loc în prezența re
ginei Marii Britanii și a unei nu
meroase asistențe.

L. RODESCU 

oamenilor de știință, constă în a crea 
o plasmă rezistentă la temperaturi 
înalte și a o menține pentru perioa
da de timp necesară fuziunii nu
cleelor care emană energie. Paralel 
cu ședința, în cadrul căreia s-a dis
cutat problema reacțiilor termonu
cleare dirijate, în celelalte săli ale 
Palatului Națiunii s-au desfășurat 
discuții în probleme ale aplicării 
izotopilor și surselor de radiație, 
reactorilor fizio-nucleari, prelucră
rii combustibilului nuclear, mate
rialelor pentru tehnica nucleară etc.

Cipru și a prelungirii mandatului 
forței O.N.U. în Cipru. El nu a anun
țat nici o hotărîre luată în aceste 
probleme. Comentînd raporturile 
dintre guvernele Greciei și Ciprului, 
Kyprianou a declarat că „există o li
nie comună și o coordonare a efor
turilor celor două țări în rezolvarea 
acestei probleme“, dar, a subliniat el, 
aceasta „nu reține cele două părți 
de a lua anumite inițiative“. Kypria
nou a făcut cunoscut că ambasado
rul Ciprului în Grecia va aduce, pro
babil în cîteva zile, la Atena, răspun
sul lui Makarios la o notă adresată 
recent de Papandreu.

Vineri a sosit la Atena, venind din 
Cipru, generalul Grivas, comandan
tul gărzii naționale cipriote. în 
timpul șederii sale în capitala Gre
ciei, Grivas va participa la întreve
derile pe care ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, Spyros Kypria
nou, le va avea cu primul ministru 
Papandreu și cu alți reprezentanți 
ai guvernului grec.

Reprezentantul O.N.U. în Cipru a 
declarat la 4 septembrie că în ulti
mele 24 de ore în Cipru au avut loc 
două ciocniri între ciprioții turci și 
greci. în noaptea spre 4 septem
brie între ciprioții greci și turci a 
avut loc un schimb de focuri la vest 
de Nicosia, precum și în regiunea 
Paphos.

ANKARA 4 (Agerpres). — Vineri 
parlamentul turc a hotărît ca la 7 
septembrie să deschidă dezbateri ge
nerale asupra problemei cipriote. A- 
ceastă hotărîre a fost adoptată în 
urma aprobării în unanimitate a u- 
nei moțiuni prezentată de către cele 
patru partide de opoziție.

Un tribunal militar franchîst a condamnat doi tineri Ia 20 și 30 ani închi
soare. La ambasada spaniolă din Londra a avut Ioc o demonstrație de 

protest

S CO T E Ș T I R I
MOSCOVA. La invitația Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., la Moscova a 
sosit o delegație parlamentară japo
neză. Delegația, formată din 15 per
soane, este condusă de Kendzi Fu- 
kunaga, președintele Comitetului per
manent al Camerei Reprezentanților 
pentru problemele parlamentare. So
sirea parlamentarilor japonezi în 
Uniunea Sovietică constituie un răs
puns la vizita efectuată în Japonia 
de o delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de Anastas 
Mikoian.

SANAA. într-un comunicat se ara
tă că guvernul republican controlează 
în prezent întregul teritoriu național 
al Yemenului. Potrivit comunicatului, 
la frontiera de nord a Yemenului ele
mentele rebele constituie doar un grup 
de persoane refugiate în grotele mun
ților.

BELGRAD. Joi seara a luat sfîrșit 
prima balcaniadă de muzică ușoară 
organizată de ziarul „Vecerni No- 
vosti“. La concertul final de pe sta
dionul „Tașmaidan“ din Belgrad au 
asistat oficialități iugoslave și acti
viști pe tărîmul vieții culturale. Pu
blicul spectator a răsplătit cu aplau
ze îndelungate pe soliștii vocali și an
samblurile de muzică ușoară din Bul
garia, Grecia, Romînia, Turcia și Iu
goslavia.

ANKARA. A fost dat publicității 
un raport al Organismului de plani
ficare al Turciei în care se arată că 
ritmul de dezvoltare a economiei 
turce în cursul acestui an va fi de 
3,7 la sută. Referindu-se la acest ra
port, ziarul „Milliyet“ subliniază că, 
potrivit aprecierilor specialiștilor, ve
nitul obținut din sectorul agricol și 
din comerț va fi cu mult inferior ce
lui obținut în anul 1963, iar cel al 
industriei se va situa aproximativ la 
nivelul înregistrat anul trecut. Ziarul 
menționează că investițiile făcute în

SOFIA. Noul complex de blocuri „Hipodrom"

SAIGON

„Situație
SAIGON 4 (Agerpres). — Vineri, 

la Saigon a fost organizată o con
ferință de presă în cadrul căreia 
generalul Khanh a confirmat că și-a 
reluat funcția de prim-ministru. El 
a declarat, de asemenea, că a pri
mit și a acceptat cererea de demi
sie a unor militari, membri în gu
vern. Este vorba de generalul Tran 
Thien Khiem, membru al triumvi
ratului, constituit recent pentru a 
conduce Vietnamul de sud, ministru 
al apărării și comandantul forțelor 
armate sud-vietnameze, generalul 
Do Mau, al treilea vicepremier în 
guvern, însărcinat cu problemele 
sociale și culturale, și generalul Lam 
Van Phat, ministru de interne. Cei 
trei membri ai triumviratului vor 
continua să conducă Vietnamul de 
sud, dar sub denumirea de „comitet 
special" din care va continua să 
facă parte și generalul Tran Thien 
Khiem, demisionat din funcțiile gu
vernamentale. Răspunzînd ziariști
lor la o serie de alte întrebări refe
ritoare la actuala situație din Viet
namul de sud, calificată de agențiile 
de presă drept „extrem de fragilă“, 
generalul Khanh a dat o serie de 
explicații din care a reieșit că în 
cursul dimineții, în cadrul unei șe
dințe a guvernului, el a propus con
stituirea unui consiliu național în 
frunte cu generalul Vang Minh, 
unul din membrii triumviratului.

întreprinderile economice de stat în 
primul semestru al anului 1964 au 
fost inferioare cu 8,7 la sută acelora 
din anul trecut.

KABUL. în Afganistan a avut loc 
inaugurarea noii șosele construită prin 
trecătoarea Salan. La festivitatea inau
gurală au participat regele Afganista
nului, primul ministru și alte per
sonalități din Afganistan. A fost 
de față și o delegație guvernamen
tală a U.R.S.S. condusă de A. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
cum și grupul de specialiști sovietici 
care au lucrat la construirea șoselei.

BUENOS AIRES. Camera deputați- 
lor a Congresului național al Ar

La Montevideo a avut loc recent o întrunire a muncitorilor la care s-a 
discutat situația actuală a clasei muncitoare din Uruguay. Au partici

pat reprezentanți ai 73 sindicate din țară

fragilă“
Consiliul ar urma să fie însărcinat 
cu elaborarea noii constituții și al
cătuirea unui „congres național 
popular“ ai cărui membri să fie 
aleși dintre „reprezentanții diverse
lor cercuri politice și religioase ale 
țării“. Aceste propuneri, a spus ge
neralul Khanh, vor ü prezentate 
sîmbătă generalului Minh. în orice 
caz, a declarat Khanh, „în maxi
mum două luni la putere va veni 
un guvern alcătuit din civili".

CONVORBIRI LA PARIS 
IN PROBLEMA LAOTIANÄ 

’ '/f

PARIS 4 (Agerpres). — Vineri, 
prințul Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție națională al 
Laosului și lider al grupării politice 
de stingă, a avut o întrevedere cu 
președintele de Gaulle. într-o decla
rație făcută corespondenților de pre
să, prințul Sufanuvong a precizat că 
în convorbirile cu președintele de 
Gaulle, el și-a exprimat din nou pă
rerea că „singura cale de soluționare 
a problemei laoțiene este con
vocarea unei conferințe la Ge
neva a celor 14 state semnatare 
ale acordurilor cu privire la Laos“ 
și a cerut generalului de Gaulle spri
jin în convocarea unei asemenea 
conferințe.

hamtea alegerilor 
generale din Algeria

ALGER 4 (Agerpres). — Joi a fost 
dată publicității lista candidaților 
Frontului de Eliberare Națională 
pentru alegerile generale, care ur
mează să aibă loc în Algeria la 20 
septembrie. Lista a fost aprobată de 
Comitetul Central al F.L.N. Din 
rîndul candidaților fac parte pre
ședintele Ben Bella, membri ai Bi
roului politic al F.L.N., miniștri și 
alte personalități, oameni ai muncii, 
intelectuali, femei. In aceeași zi, 
printr-un decret republican, au fost 
naționalizate 14 companii de trans
port din Oran, deținute de proprie
tari străini.

gentinei a început dezbaterea unor 
proiecte de lege care prevăd anularea 
legilor și decretelor represive. De ase
menea, deputății dezbat și reforma 
codului penal. Printre altele, se pro
pune anularea decretului cu privire la 
„securitatea statului“ și prin aceasta 
legalizarea partidului comunist.

WASHINGTON. Potrivit datelor 
publicate de Ministerul Muncii al 
S.U.A., în luna august nivelul șoma
jului s-a ridicat la 5,1 la sută din tota
lul forței de muncă. Această creștere 
intervine după scăderea procentului 
șomerilor sub 5 la sută în luna iulie. 
Creșterea numărului șomerilor în luna 
august se explică prin ridicarea șoma
jului în rîndul tinerilor, unde acesta 
reprezintă 15 la sută.
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