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Deschiderea celui de-al II Mea Concurs
și Festival internațional „George Enescuf

Nu peste multă vreme va în
cepe semănatul griului și al celor
lalte culturi de toamnă. Pentru a 
se pune o temelie puternică vii
toarei recolte este necesar ca încă 
de acum să fie făcute toate pre
gătirile care să asigure exe
cutarea însămînțărilor la timpul 
optim și la un nivel agrotehnic 
înalt. De un mare sprijin în a- 
ceastă direcție sînt recomandările 
Consiliului Superior al Agricul
turii cu privire la cultura griului 
în 1965, care trebuie cunoscute și 
respectate întocmai. In prezent, 
colectiviștii, lucrătorii din gospo
dăriile de stat și S.M.T. fac pre
gătiri temeinice în vederea însă- 
mințărilor de toamnă. Arăturile 
au fost executate pe o suprafață 
de 1 251 000 ha. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute în re
giunile Dobrogea, București, Ga
lați, Suceava, Bacău și Ploiești. 
Pînă acum au fost aplicate îngră
șăminte naturale pe 103 000 ha și 
îngrășăminte chimice pe aproape 
400 000 ha. In gospodăriile co
lective au fost curățite peste 
290 000 tone semințe, iar la bazele 
de recepție s-au realizat 125 000 
tone.

Este necesar ca in zilele care 
urmează organele și organizațiile 
de partid, consiliile agricole să 
desfășoare muncă politică și or
ganizatorică în rîndul oamenilor 
muncii din agricultură pentru a 
grăbi lucrările de pregătire și de 
fertilizare a terenului, precum și 
condiționarea semințelor.

In această perioadă, una din cele mai importante sarcini care stau în 
fața lucrătorilor de la G.Ä.S. Dragalina, regiunea București, este pregă
tirea în bune condiții a terenului destinat însămînțărilor de toamnă. Pînă 
în prezent această lucrare a fost făcută pe mari suprafețe. In fotografie : 

Mecanizatori! execută discuirea arăturilor

interviul Măsuri temeinice
nostru luate din timp

In legătură cu pregătirile care se 
fac în raionul Slobozia în vederea 
însămînțărilor de tgamnă, un redac
tor al ziarului nostru s-a adresat 
tovarășului Ion Cristoa, președintele 
consiliului agricol din acest raion. 
Iată ce ne-a relatat :

în toamna acestui an, în raionul 
Slobozia se vor însămînța 42 650 ha, 
din care 36 500 cu grîu, 1950 
cu orz. și 4 200 ha culturi pentru 
masă verde. Pentru ca semănatul să 
șe fadă la timp și în condiții bune, 

' consiliul agricol raional a luat încă 
din vară o serie de măsuri. Colecti
viștii au fost antrenați la elibera
rea térenului, iar mecanizatorii au 
trecut la efectuarea arăturilor și a 
celorlalte lucrări pe tarlalele desti
nate griului.

în urma măsurilor luate, pînă în 
prezent s-a reușit să se efectueze a- 
rături de însămînțări pentru grîu pe 
22 760 ha, reprezentînd 62 la sută 
din suprafață. în momentul de față 

. sintern gata pentru a începe semă- 

. natul. Din cele 40 de gospodării co
lective din raionul nostru, 28 au 
reușit să pregătească peste 62 la 
sută din suprafața care urmează a 
se însămînța cu grîu, pe primul loc 
fiind gospodăriile din comunele 
Munteni-Buzău, Traian, Albești, A-

mar-a, Iazu, Gheorghe Lazăr, Smirna 
și altele.

O dată cu efectuarea arăturilor 
pentru însămînțări s-a făcut și fer
tilizarea solului, încorporîndu-se 815 
tone de îngrășăminte chimice pe 
suprafața de 2 838 ha. De asemenea, 
au fost fertilizate cu gunoi de grajd 
în doze de 15—20 tone la hectar, 
2 866 ha. Cantitatea de 8 030 tone de 
semințe de grîu necesară a fost con
diționată și analizată la laboratorul 
pentru controlul semințelor din Slo
bozia și, în zilele următoare, sămînța 
necorespunzătoare va fi schimbată 
cu sămînță bună, pe plan local, în
tre gospodăriile colective sau cu 
bazele de recepție, în limita cantită
ților ce se vor repartiza de consi
liul agricol regional. Pentru trata
rea semințelor de grîu s-au asigu
rat cantități suficiente de antimălu- 
rice, precum și alte materiale pen
tru tratarea preventivă împotriva 
atacului de zabrus.

în perioada actuală, în raionul 
nostru se lucrează intens la re
coltarea culturilor de floarea-soare- 
lui și sfeclei de zahăr pe terenurile 
ce urmează a fi însămînțate cu grîu 
și s-a trecut la eliberarea și pre
gătirea lor pentru semănat. A în
ceput, de asemenea, recoltatul hi
brizilor semitimpurii de porumb 206

șl 208, în locul cărora urmează a se 
însămînța grîu.

Ca măsuri organizatorice, consiliul 
agricol raional a întocmit un plan 
de măsuri pentru campania de re
coltare și însămînțări de toamnă, 
care a fost supus discuțiilor și a- 
probării plenarei consiliului agricol 
raional ce a avut loc la 3 septem
brie. Cu aceste măsuri luate, con
siliul. agricol raional, sprijinit în
deaproape de biroul comitetului 
raional de partid, consideră că va 
reuși să 
conducere din gospodăriile colec
tive, pe

..și aparatul tehnic la efectuarea tu
turor lucrărilor din campania de 
toamnă în cele mai bune condiții și 
în termenele stabilite.

mobilizeze consiliile de

colectiviști, mecanizatori

A
După străpungerea tunelului „Âluniș"

ziarul 
august 

minerii tuneliști din cadrul între
prinderii miniere „Moldova" au termi
nat de străpuns tunelul „Aluniș" cu pa
tru luni și zece zile înainte de termen. 
Această realizare are o deosebită în
semnătate pentru urgentarea lucrărilor 
din cadrul complexului minier Leșul Ur
sului—Tarnița, în vederea punerii în va
loare a bogățiilor subsolului din această 
parte a țării,

Așa cum s-a mai anunțat în 
nostru, în dimineața zilei de 22 
a. c.,

Greutățile începutului 
au fost învinse

Încă de la primele tîrnăcoape cu care 
a început munca în toamna anului 1961, 
această lucrare avea să constituie una 
din cele mai valoroase școli ale muncii 
de pe șantier. In cei aproape 3 ani 
cit' a durat săparea tunelului, minerii, 
maiștrii, tehnicienii și inginerii au avut 
de întîmpinat numeroase greutăți și si
tuații neprevăzute. In afară de faptul că 
era vorba de construcția celui mai lung 
tunel din țară cu un astfel de profil,' pe 
parcurs au fost întîlnite erupții de gaze, 
viituri de ape etc. care au pus pe mi
neri la încercări deosebit de grele. În
treprinderea minieră „Moldova’ din 
Cîmpulung a dotat șantierul cu insta
lații antigrizutoase, a schimbat proce
deele clasice de săpare, folosind metode 
corespunzătoare condițiilor specifice de 
lucru. La metrul 851 a apărut în cursul 
lunii ianuarie 1963 o erupție puternică 
de apă care a produs surparea tava
nului tunelului pe o lungime de 49 me
tri. Se punea problema schimbării tra
seului. Minerii din brigada condusă de 
Petru Crișan au fost însă de altă pă
rere.- Ei au pornit lupta cu furia apelor. 
La început porțiunea surpată s-a redes
chis cu un profil mai mic pentru a drena 
apele,- după care au urmat lărgirea pro

filului și befonarea porțiunii surpate. 
Centimetru cu centimetru se cîștiga te
renul surpat. După 5 luni de 
neobosită — în 
cîte 18 m c de apă — obstacolul a 
fost trecut. Pentru a face față presiuni
lor mari ce s-au 
fost experimentate diferite tipuri de sus
ținere și materialele necesare acestor 
susțineri. S-a ajuns la concluzia că sus
ținerea provizorie trebuie făcută în fier 
T. H., iar susținerea definitivă cu zidărie 
din bolțari de beton.

Pentru a se mări viteza de lucru la 
înaintare a fost organizat lucrul în 5 ci
cluri. Perforajul s-a făcut în ultima vre
me simultan. 1n scopul de a se crea con
diții de evacuare a sterilului, la frontul de 
lucru au fost organizate două linii, iar 
încărcatul s-a făcut cu excavatoare meca
nice. Astfel s-a ajuns ca la frontul de lu
cru de la Ostra să se realizeze în luna iu
lie un record la înaintare de 275 metri li
niari, iar la frontul de la Leșul Ursului — 
180 metri liniari. Media lunară din acest 
an a fost la Ostra de peste 200 metri, față 
de numai 100 metri cît s-a realizat anul 
trecut, iar la Leșul Ursului, cu toate greu
tățile amintite (presiuni mari, porțiuni de 
rocă dură și extradură) de 135 metri 
de 97 metri în 1963.

Munca la tunelul 
în același timp, la 
perienței în munca
s-au ridicat sute de 
lucra în continuare la deschiderea 
noi orizonturi. Mihai Cobziuc și-a în
ceput activitatea pe șantier ca mecanic 
de întreținere. Fiind nevoie de mecanici 
la perforatoare, s-a specializat în această 
meserie devenind unul din cei mai buni 
mecanici de pe șantier. Numeroși alți 
muncitori, ca ajutorii de mineri Pavel 
Grigaci, Gheorghe llișoi, Gheorghe Tomuț, 
s-au specializat în lucrări de înaintare. 
Pe lîngă școala muncii pe șantier, în ul-

muncă
fiecare oră curgeau

ivit în continuare, au

„Aluniș* a 
îmbogățirea 
de minerit, 

mineri

fa|ă

dus, 
ex-

Aici
ce vor 

de

Terenul ' esîe pregătit 
cu grijă

GALATI (coresp. „Scînteii’) — Me
canizatorii și colectiviștii din regiunea 
Galați se pregătesc în aceste zile pen
tru campania de toamnă. In cîmpia Bă
răganului, ca și pe dealurile Bujorului, 
în raioanele Tecuci, Galați, Focșani se 
execută arături pe suprafețele rămase li
bere după recoltarea porumbului pentru 
siloz, a ierbii de Sudan și altor plante fu
rajere. La S.M.T. Niculești Jianu, Cioara 
Doiceșfi, Vameș, Chiraftei și altele, ca 
și în multe gospodării de stat, s-a orga
nizat lucrul în două schimburi. Pînă 
acum au fost pregătite pentru însămînțări 
118 875 ha, ceea ce reprezintă 53,2 la 
sută din plan. Cele mai mari suprafețe 
au fost arate în raioanele Făurei, Galați 
și Tecuci, precum și în gospodăriile de 
stat care aparțin trustului Brăila. O mare 
atenție se acordă fertilizării solului. In 
majoritatea gospodăriilor colective s-au 
format echipe pentru transportarea gu
noiului de grajd pe cîmp. Bine este or
ganizată această muncă în raionul Fău
rei; colectiviștii din comuna Plopu au în
grășat o suprafață de 250 ha, care va fi 
însămînțată cu grîu, iar cei din comuna 
Șutești — 210 ha. In întreaga regiune au 
fost încorporate sub arăturile de vară 
mai mult de 250 000 tone îngrășăminte 
naturale.

Mari suprafețe fertilizate
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 

Paralel cu lucrările pregătitoare în ve
derea campaniei de toamnă, colectiviș
tii din raioanele Cărei, Șatu Mare și 
Șomcuta Mare, regiunea Maramureș, 
acordă o mare atenție fertilizării tere
nului, transportând și tncorporînd în sol 
mari cantități de îngrășăminte naturale. 
In raionul Carei, de pildă, s-au trans
portat pe cîmp și încorporat în sol pes
te 30 000 de tone de îngrășăminte natu
rale, în special pe tarlalele gospodării
lor colective din Căpleni, Lucăceni și 
Dindești. Și în gospodăriile colective din 
raionul Satu Mare, cum sînt cele din 
Boghiș, Ardud și altele, precum și cele 
din raionul Șomcuta Mare, această lu
crare se execută în ritm susținut. Pînă 
îh prezent, în’regiunea Maramureș, s-au 
transportat pe cîmp peste 61 000 tone 
de îngrășăminte naturale.

Sîmbătă seara, în prezența a peste 
3 000 de iubitori de muzică din țară 
și’oaspeți din diferite părți ale lu
mii, a avut loc în Sala Palatului 
R. P. Romîne deschiderea festivă a 
celui de-al treilea Concurs și Festi
val internațional „George Enescu“.

în loja oficială au luat loc tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, Constantin Tuzu.

La festivitate au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului și 
alte persoane oficiale, personalități 
ale vieții muzicale din țară șj. de 
peste hotare care iau parte la ma
nifestările Festivalului și partici
pant« la Concurs, numeroși oameni 
de artă și cultură, reprezentanți al 
organizațiilor culturale .și obștești, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

în prezidiul Adunării festive au 
luat loc Ion Pas, președintele Co
mitetului de organizare a celui de-al 
treilea Concurs și" Festival interna
țional „George Enescu“, președin
tele- Comitetului de • radiodifuziune 
și televiziune, compozitorul Aram 
Haciaturian (U.R.S.S.), Henri Gag- 
nebin (Elveția), președintele Fede
rației concursurilor muzicale in
ternaționale, compozitorul Ion Du
mitrescu, președinte .al Uniunii Com
pozitorilor din R. P. Romînă, 
Ion Cosma, președintele Sfatului 
popular al Capitalei, pianistul Li 
Min Cean (R. P. Chineză), compo
zitorul Jean Absil (Belgia), prof. 
Ewa Bandrowska Turska (R. P. 
Polonă), prof. Nadia Boulanger 
(Franța), cîntărețul Kim Borg (Fin
landa), compozitorul Mitsukuri Shu- 
kicki (Japonia), pianista Magda Ta- 
gliaferro (Brazilia), prof. Hristo 
Brambarov (R. P. Bulgaria), pianis
tul Istvan Antal (R. P. Ungară), 
prof. Florica Musicescu (R. P. Ro
mînă), prof. Emil Hajek (R. S. F. 
Iugoslavia), compozitorul Antio- 
chos Evanghelatos (Grecia), compo
zitorul Principe Remy (Italia), cîn
tărețul William McAlpin (Anglia), 
prof. Fritz Ehlers (R. D. Germană), 
compozitorul Gonzales Mantiei 
(Cuba), cîntărețul Frans Vroons 
(Olanda), dirijorul Egizio Massini, 
prof. Victor Giuleanu, rectorul Con
servatorului „Ciprian Porumbescu“, 
cîntăreața Arta Florescu (R. P. Ro
mînă), cîntărețul Mark Reisen 
(U.R.S.S.), De Gontaut Biron (Fran
ța), președintele Concursului inter
național „Margueritte Long-Jacques 
Thibaud“, dirijorul D. D. Botez 
(R. P. Romînă), prof. D. M. Tziga- 
nov (U.R.S.S.), dirijorul Anatol Chi- 
sadji, compozitorul Sigismund Todu- 
ță, prof. Garabet Avachian, prof. 
Francise Balogh, compozitorul Tudor 
Ciortea, compozitorul Achim Stoia, 
pianistul Gheorghe Halmoș, prof.

Alexandru Teodorescu și prof. Ovi- 
diu Drimba (R. P. Romînă).

Deschizînd .adunarea, președintele 
Comitetului de organizare a celui 
de-al III-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu“, Ion 
Pas, a spus, printre altele: Concursul 
și Festivalul internațional „George 
Enescu“ a intrat în tradiția marilor 
evenimente artistice a căror impor
tanță și semnificație trec dincolo 
de hotarele țării și se înscriu, 
cu titlu de eveniment, în calenda
rul manifestărilor din domeniul ar
tei muzicale de pretutindeni.

Mulțumesc oaspeților sosiți din 
aproape toate continentele lumii — 
personalități eminente ale artei mu
zicale : interpreți, compozitori, mu
zicologi și critici. Fac urări de suc
ces tinerilor concurenți ce-și propun 
să pășească, plini de încredere și a- 
vînt, într-o carieră în care s-a ilus
trat compatriotul nostru George 
Enescu.

Instituind Concursul și Festivalul 
internațional „George Enescu“ și 
continuîndu-1 din trei în trei ani — 
a subliniat vorbitorul — guvernul 
Republicii Populare Romîne a dat 
urmare sentimentelor de înaltă și 
unanimă prețuire a poporului față 
de creația muzicală a ilustrului com
pozitor care a fost totodată un nu 
mai puțin ilustru violonist, pianist, 
dirijor,; pedagog.___ .îr....„t...

Prețuirea și iubirea arătate Iul 
George Enescu în anii puterii popu
lare au fost statornice — ele ma- 
nifestîndu-se, pe cînd trăia, prin a- 
legerea sa ca deputat în întîia legi
slatură a Marii Adunări Naționale, 
prin numirea sa ca membru al A- 
cademiei R. P. Romîne, prin atri
buirea numelui său celei dinții for
mațiuni simfonice romînești, prin 
instituirea unor burse de stat, apoi 
prin înființarea muzeelor din Capi
tală și de la Dorohoi, prin restau
rarea casei natale de la Liveni (sat 
care astăzi poartă numele lui), prin 
editarea și popularizarea creațiilor 
sale, prin permanenta prezență a 
operelor sale în programele orches
trelor simfonice și în acelea ale 
emisiunilor la radio.

Omagiem și în această seară, și 
în zilele care vor urma, împreună 
cu distinșii noștri oaspeți de peste 
hotare, memoria ilustrului compa
triot încorporat, prin universalitatea 
geniului său, galeriei marilor com
pozitori și interpreți ai lumii.

Concursul și Festivalul interna
țional „George Enescu“ — a spus în 
încheiere vorbitorul — reprezintă o 
manifestare de cultură și artă care 
se înscrie pe linia acelor acțiuni de 
natură să contribuie la cunoașterea 
valorilor artistice ale popoarelor, 
iar prin ele să ducă la apropiere, 
prietenie, cooperare.

Președintele Comitetului de orga
nizare a declarat deschis cel de-al 
treilea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu“.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere în memoria artistului po
porului George Georgescu, decedat 
cu cîteva zile în urmă, al cărui mare

talent a servit cu strălucire timp de 
aproape cincizeci de ani creația mu
zicală romînească și universală.

A luat apoi cuvîntul Ion Cosma, 
președintele Sfatului popular al Ca
pitalei, care a salutat în numele ce
tățenilor orașului București pe oas
peții sosiți din 39 de țări pentru a 
participa la cel de-al treilea Con
curs și Festival internațional „Geor
ge Enescu“.

Ne manifestăm bucuria — a spus 
vorbitorul — că în orașul în care a 
trăit și a creat George Enescu sînt 
prezente eminente personalități ale 
vieții artistice mondiale și tineri 
muzicieni, participanți la tradițio
nalul nostru concurs, care și-a cu
cerit un loc de seamă în palmaresul 
manifestărilor muzicale.

Cetățenii Capitalei noastre așteap
tă cu justificată nerăbdare manifes
tările concursului și festivalului și 
sînt dornici să cunoască, să apre
cieze și să admire măiestria artis
tică a interpreților.

Nădăjduiesc în același timp că 
prezența dv. în București va fi un 
bun prilej de a cunoaște orașul nos
tru, pe harnicii și pașnicii săi locui" 
tori,' realizările lor, instituțiile de 
cultură nou create, pulsul vieții co
tidiene în cele mai diverse aspecte.

Izvorît din tinerețea și din noul 
care strălucesc astăzi pe frontispi
ciul culturii romînești, Concursul și 
Festivalul „George Enescu“ și-a for
mat o frumoasă tradiție și a do- 
bîndit un înalt prestigiu în întrea
ga lume, a spus în cuvîntul său 
compozitorul Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor din 
R.P. Romînă.

Personalitatea ilustrului reprezen
tant și înaintaș al muzicii romînești 
se profilează tot mai puternic și mai 
luminos, luîndu-și locul și impor
tanța pe care le merită în contextul 
mișcării muzicale mondiale. Dragos
tea nețărmurită față de poporul său 
și legătura strînsă cu pămîntul na
tal au adunat în opera sa valori 
emoționale și de înaltă calitate ar
tistică muzicală care cresc, se dez-t 
voltă și înfloresc în operele compo
zitorilor romîni de astăzi.

în condițiile dezvoltării muzicii 
romînești în anii de după eliberarea 
țării, tradiția enesciană a însemnat 
o orientare sănătoasă și o bază soli
dă de pe care compozitorii și inter
pret« de toate generațiile au evoluat 
și evoluează spre o nouă etapă crea
toare.

Ne-am obișnuit să participăm o 
dată la trei ani, cu inima bătînd 
sărbătorește, la această cinstire a 
marelui fiu al poporului romîn. 
Ne-am obișnuit, totodată, să în- 
tîmpinăm cu largă ospitalitate pe 
solii lumii muzicale contemporane, 
care vin să aducă prinosul lor de 
admirație valorilor lăsate de George 
Enescu.

Expresie a grijii care s-a acordat 
permanent dezvoltării culturii na
ționale în cei 20 de ani de la elibe
rare, Concursul și Festivalul inter-

( Continuare în pag. Il-a)

Un moment emoționant : întilniiea lui Petru Crișan și Nistor Flutur, șefii 
celor două brigăzi de mineri, după străpungerea tunelului

timii doi ani, peste 
au urmat cursuri de 
care a calificării.

trei sute de mineri 
calificare și de ridi-

E rîndul 
celor de la finisare

din brigăzile conduse de Petru 
Nisfor Flutur au încheiat una 

mai importante lucrări. La sfră- 
tunelului ei au extras peste trei

Minerii 
Crișan și 
din cele 
pungerea 
sute de mii mc piatră în vederea făuririi 
drumului pe sub munte pentru transpor
tul minereului și al muncitorilor ce vor 
lucra în minele de pe Valea Bistriței. 
Parte dintre ei se află acum în concediu în 
diferite stațiuni de odihnă. Alții lucrează 
la înaintări pentru deschiderea de noi ga
lerii. Dar aceasta nu înseamnă că lucră
rile la tunel s-au terminat. A venit rîndul 
să-și'spună cuvîntul brigăzile conduse de 
Vasile Nastai, Ion Barbir, Ion Matei, Va
sile Nichitoi și altele care lucrează la fi
nisare. Și pînă acum, aceste brigăzi au 
obținut rezultate bune. Pînă la data cînd 
a fost străpuns tunelul se executaseră lu
crări de reprofilare și befonare pe aproa
pe 3 100 metri. Mai sînt însă de execu
tat finisări pe încă 2 900 metri.

Străpungerea tunelului a creat condiții- 
mai bune pentru organizarea muncii la 
finisare. Nu mai e nevoie de aeraj și 
deci tuburile metalice care erau folosite 
în acest scop nu vor mai încurca munca 
la reprofilare și betonare. Evacuarea apei 
în partea dinspre Leșul Ursului nu se mai 
face cu ajutorul pompelor, ci prin cana-

Iul de aducțiune spre Ostra. Mijloacele 
de transport care se foloseau la evacua
rea sterilului vor fi acum folosite la tran
sportul de betoane și materiale de sus
ținere pentru echipele de betonare.

După 23 August au fost luate noi mă
suri pentru mai buna organizare a mun
cii la finisări. Cei mai buni șefi de 
schimb din brigăzile de betonare — 
oameni ca Oneț Roman, Florian Alexan
dru, Ion Drelciuc și alții — au fost pro
movați în munca de brigadier. Pentru 
a urgenta finisările, au fost organizate 8 
brigăzi, urmînd ca numărul lor să ajun
gă la 12, Fiecărei brigăzi i s-au repar
tizat cîte 2-4 locuri de muncă. Țînînd 
seama de faptul că cel mai mare volum 
de lucrări va fi executat pe timpul ier
nii, au fost făcute pregătiri pentru or
ganizarea a 4 stații subterane de prepa
rare a 
eut la 
cesare

Față
ximă realizată pînă acum, minerii de la 
tunelul Aluniș s-au angajat cu prilejul a- 
dunării prilejuite de străpungerea tune
lului să realizeze o medie lunară la fini
sări de circa 400 metri și să dea tune
lul în folosință cu cel puțin o lună îna
inte de termen. Realizările obținute pînă 
acum de minerii de aici sînt o garanție 
că ei își vor respecta cuvîntul dat. La 
tunelul „Aluniș’ întrecerea continuă.

betoanelor. De pe acum s-a tre- 
aprovizionarea cu cantitățile ne- 
de piatră, nisip și alte materiale, 
de 113,5 metri liniari, viteză ma-

Nisîor ȚUICU 
coresp. „Scînteii“

tara
GZKa

ötilaje moderne în întreprinderi
Pentru ridicarea continuă a ni

velului tehnic al producției, ma
rile uzine constructoare de ma
șini, au fost înzestrate în ultimul 
timp cu mașini agregat indivi
duale sau integrate în linii de 
transfer, produse în țară. Fiind 
utilate cu dispozitive care execu
tă simultan pînă la 40 de opera
ții de prelucrare, noile agregate 
permit realizarea unei producti
vități de 4—8 ori mai mari de- 
cît mașinile-unelte universale. 
Numărul mașinilor de acest fel 
care funcționează pînă acum în 
uzinele noastre constructoare de 
mașini a ajuns la 106, iar cel al 
liniilor de transfer la 10. Pînă la 
sfîrșitul acestui an vor mai fi 
instalate aproape 100 de mașini 
speciale și 6 linii de transfer pen
tru automatizarea fabricației 
unor repere de autocamioane, 
tractoare, pompe de injecție etc. 
Mașinile-unelte de tip agregat, 
mașinile speciale și liniile de 
transfer produse de industria 
noastră constructoare de mașini

sînt la nivelul celor construite în 
țări cu industrie avansată.

*
La fabrica de încălțăminte 

„Crișul“ din Oradea s-au instalat 
zilele acestea peste 50 de mașini 
noi de mare randament. în ca
drul planului de utilare și mo
dernizare a acestei unități este 
prevăzută, de asemenea, instala
rea a două linii noi tehnologice 
pentru fabricarea încălțămintei cu 
talpă lipită. La unele secții se 
va organiza încă un schimb de 
lucru. Toate aceste măsuri duela 
creșterea producției cu peste 20 
la sută.

*
Recent, a intrat în funcțiune 

secția de geam laminat de ia Fa
brica de geamuri Scăeni. Utila
jele cu care este dotată noua sec
ție sînt de înaltă tehnicitate, pro
cesul de producție fiind aproape 
complet automatizat. Aici se vor 
produce noi sortimente de gea
muri: ornamental,- armat, riglat.

Artiști ai Teatrului Național 
„!. L Caragiale" Ia Brașov

între 2—5 septembrie, artiști ai 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“ au fost oaspeți ai oame
nilor muncii din Brașov. Au fost 
prezentate spectacole cu piesele 
„O femeie cu bani“ și „Adam și 
Eva“. în distribuție : Gr. Vasiliu- 
Birlic, Niki Atanasiu, artiști ai 
poporului, Silvia Dumitrescu-Ti- 
mică, Carmen Stănescu, artiste 
emerite, Simona Bondoc, Didona 
Popescu, Dem. Radulescu, Ovid 
Teodorescu, Mihai Fotino, Da
mian Crîșmaru, Matei Alexandru 
și alții. Spectacolele s-au bucurat 
de succes.

0 nouă stațiune balneară
Lîngă lacul Nuntași din raio

nul Istria a fost amenajată o 
nouă stațiune balneară. Vi
zitatorii nu sînt atrași aici nu
mai de frumusețea locului, ci șl 
de efectele terapeutice ale băi
lor de nămol. Acesta are proprie
tăți asemănătoare celui de la Te- 
chirghiol.
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Construcții de locuințe in orașul Ploiești

și Festival internațional „George Enescu
(Urmare din pag. I-a)

Un dialog semnificativ la întreprinderea „Textila" - Pitești
ecran

si normele de circulație » 5
Mulți cumpărători se interesează 

de produsele întreprinderii „Texti
la" din Pitești. An de an sînt puse 
în fabricație noi articole, în contex
turi și modele tot mai reușite. între
bat despre calitatea produselor, un 
controlor de calitate din întreprin
dere arăta deunăzi: „Față de anul 
trecut, calitatea firelor și țesăturilor 
s-a îmbunătățit. Progresul este evi
dent“.

Cu toate rezultatele obținute, nu 
se poate spune că în această între
prindere nu mai sînt încă multe lu-

cruri de -făcut in ce privește calita
tea producției. Dovadă : pe 7 luni 
ale anului au fost refuzate de către 
beneficiari, din cauza unor defecte de 
fabricație, țesături în valoare de 
aproape 300 000 lei. Chiar în ziua 
cină am vizitat întreprinderea, con
trolul de calitate a consemnat în 
fișe o cantitate importantă de țesă
turi crude cu defecte. Redăm mai 
jos cîteva opinii ale unor tovarăși 
din întreprindere în privința calită
ții produselor.

★ ★

ȘTEFAN DICULESCU, direc
tor adjunct

întreprinderea noastră produce 
importante cantități de țesături vop
site în fir. Nu reușim, însă, întot
deauna să dăm numai țesături de 
calitate. Mai sînt cazuri cînd, din 
pricina densităților diferite ale bobi
nelor, vopsirea nu se face uniform, 
ceea ce duce la diferențe de nuanțe 
în cadrul culorilor. Așa s-au întîm- 
plat lucrurile cu 1 300 m p de doc 
care, din cauza diferențelor de nuan
ță între margine și fond, au fost 
respinse recent de către beneficiar. 
Pentru a înlătura acest neajuns, în 
afară de aplicarea riguroasă a re
gulilor procesului tehnologic, s-a tre
cut la compartimentarea prelucrării 
firelor numai pe un anumit tip de 
mașini. S-a făcut și o revizuire mi
nuțioasă a aparatelor de vopsit. In
tenționăm, de altfel, să îmbunătă
țim întregul proces tehnologic din 
secțiile întreprinderii. Pentru a- 
oeasta, în fabrică s-a creat un co
lectiv de ingineri și tehnicieni care 
să studieze în amănunt rezervele de 
ridicare a calității produselor. Pînă 
în prezent, în urma recomandărilor 
acestui colectiv s-au dotat războa
iele de țesut de la unitatea B eu ve
ghetori de urzeală. La războaiele 
automate au fost reglate toate dis
pozitivele de schimbare automată a 
canetei și s-au introdus conducă
toare de fire la suveici, în vederea 
evitării ruperii firelor.

De curînd, întreprinderea noastră 
a făcut un schimb de experiență cu 
Filatura romînească de bumbac 
din București. Aici am văzut multe 
lucruri bune, pe care le vom aplica 
neîntîrziat în producție.

Să luăm, bunăoară, secția de țesă- 
torie A. Ea este înzestrată cu ma
șini și utilaje de mare productivi
tate, care oferă posibilitatea fabri
cării unor țesături de calitate supe
rioară. Sînt în această secție echipe 
conduse de Nicolae Grigore, Andrei 
Ștefan, Constantin Iliescu, Gheorghe 
Ene — care, lună de lună, dau nu
mai produse de calitate. Nu aceeași 
apreciere putem face însă asupra 
celor conduse de Dumitrașcu Mi- 
rea, Marin Zidaru și alții,' care nu 
întreprind mai nimic pentru înlătu
rarea lipsurilor constatate. In secție 
există, de altfel, o slabă preocupare 
în ce privește ridicarea calificării 
muncitorilor și organizarea rațională a - - - -

nate pentru realizarea unei produc
ții de calitate superioară. Numai că 
acestea trebuie să fie descoperite și 
valorificate. în planul de măsuri re
cent întocmit, comitetul de partid a 
prevăzut cîteva acțiuni care să ducă 
la ridicarea în continuare a calității 
produselor. Unele măsuri se referă 
la înlăturarea petelor de oxidare și 
a diferențelor de nuanțe între mar
gine și fond, precum și la vopsirea 
fără abateri de la scările de nuanțe, 
la intensificarea muncii politice în 
rîndurile muncitorilor și tehnicieni
lor.

Asistența tehnică în schimbul II 
va fi efectuată de ingineri și tehni
cieni cu o bogată experiență în pro
ducție. Legat de acest lucru, aș vrea 
sa arăt că inginerii și tehnicienii în
treprinderii trebuie să se preocupe 
mai susținut de introducerea în pro
ducție a tehnicii avansate. Avem 
mașini moderne și este datoria noas
tră să folosim toate căile pentru fa
bricarea unor produse de bună caii*- 
täte.

procesului de producție.

ALEXANDRU RĂDULESCU, 
responsabil C.T.C. de la uni
tatea A

Pentru a lua drumul unităților co
merciale, țesăturile dau mai întîi un 
„examen“ în fața noastră, a contro
lorilor de calitate. Dacă corespund, 
sînt livrate beneficiarilor. Deseori 
sîntem însă puși în situația de a 
scrie „refuzat“ pe unele loturi de țe
sături și fire, de a nu le da „cale 
liberă“, cum zicem noi, spre prelu
crare sau desfacere. Cauza — nu în 
toate secțiile de producție se acordă 
aceeași atenție calității produselor.

EMILIA DICU, muncitoare 
la flaiere

Cînd îmi iau schimbul în primire, 
mă interesez în primul rîrîd de sta
rea mașinii și n-o pornesc pînă cînd 
nu sînt încredințată că funcționează 
perfect. Mă interesez și ce șorturi 
de bumbac și fire urmează să pre
lucrez. Am arătat acestea, deoarece 
doresc să accentuez că îmbunătăți
rea calității produselor depinde mult 
de felul cum supraveghem mașinile 
moderne la care lucrăm.

De mare însemnătate pentru 
creșterea calității sînt, așa cum am 
arătat, starea tehnică a mașinilor și 
calitatea firelor, a bumbacului. Mai 
sînt cazuri cînd reparațiile lasă de 
dorit. Tocmai la aceste mașini, re
parate „din fugă“, se produc cele 
mai multe țesături sau fire cu de
fecte. Aș mai ține să arăt că nicico- . 
misia de recepție a întreprinderii nu 
acordă întotdeauna atenția cuvenită 
la primirea materialelor (de exemplu 
la firele produse de întreprinderea 
„Bucegi“ din Pucioasa). Controlorii 
de calitate mai trec cu vederea u- 
nele defecte. Nu cunosc oare tova
rășii respectivi că tolerarea unor 
astfel de neajunsuri ne împiedică să 
realizăm produse menite să satisfa
că

*

Despre soarta țesăturilor crude cu 
defecte, de care aminteam la în
ceput, am aflat tot de la to
varășul director adjunct al între
prinderii : „ele vor fi dirijate spre 
prelucrare ținînd seama de numă
rul și felul defectelor. în cursul 
prelucrării, unele defecte vor dis
părea, sau vor fi acoperite de vopsea. 
Ce contează însă, a adăugat vorbi
torul, aceste țesături la o produc
ție de peste 100 de ori mai mare ?“. 
Față de o asemenea părere, punem 
și noi interlocutorului 
oare așa trebuie 
bun gospodar ?

întrebarea:
să gîndească un

Prin cele mai diferite mijloace se 
desfășoară o activitate continuă pentru 
educarea cetățenilor în spiritul respec
tării cu strictețe a regulilor de circu
lație pe drumurile publice. Se fac stu
dii, se țin adevărate lecții pentru a se 
putea evita cauzele accidentelor, se 
realizează filme pe teme de circulație, 
se tipăresc broșuri, afișe, pliante, se or
ganizează consfătuiri, ședințe, autocara- 
vanele miliției străbat drumurile țării 
răspîndind cunoștințele necesare pentru 
toți — fie șofer sau pieton. Zilele trecute 
am văzut pe micul ecran filmul „Ima
gini la un album“, realizat de Direc
ția Miliției Capitalei. O reușită lecție 
pe peliculă în care se semnalează 
principalele cauze ale accidentelor cu 
urmări destul de grave pentru cei ce 
uită reguli elementare ale mersului pe 
stradă. Dar nu mică ne-a fost mirarea 
cînd, în aceeași zi, la o emisiune de pu
blicitate, televiziunea a făcut reclamă 
unor restaurante de la Snagov, pădurea 
Mogoșoaia etc. Pe ecran se arăta a- 
fluența excursioniștilor spre aceste lo
caluri. Dintr-un automobil oprit în fața 
unui restaurant încep să coboare tu
riști. Coboară, coboară și nu se mai ispră
vesc. Se știe însă că normele de cir
culație interzic să se transporte mai 
multe persoane decît numărul locu
rilor din autovehicul. După aceea noii 
veniți, inclusiv omul de la volan, se a- 
șează la masă și stropesc totul cu vin 
din belșug. , Ce se întîmplă însă cu 
interzicerea categorică a consumului 
de băuturi alcoolice.pentru cei ce con
duc autovehicule ? Se poate oare ca 
de dragul unei reclame să se treacă 
atît de ușor cu vederea peste una din 
cauzele care provoacă cele mai grave 
accidente de circulație ?

Ion PLEAVĂ

național „George Enescu“ reprezintă 
o manifestare a acțiunii consecvente 
de întărire a prieteniei cu toate po
poarele, de slujire a cauzei progre
sului și păcii.

O dată cu muzica lui Enescu și a 
celorlalți compozitori romîni, ală
turi de valorile muzicii universale, 
în aceste zile ale lunii septembrie 
1964 pornește din București mesajul 
artei puse în slujba oamenilor, do
rința de pace și colaborare interna
țională.

A urmat un concert festiv sus
ținut de orchestra simfonică a 
Filarmonicii de Stat „George Enes
cu“, avînd la pupitru pe maestrul e- 
merit al artei din R. P. Romînă 
Mircea Basarab. Programul a cu
prins Triplul concert pentru vioa
ră, violoncel, pian și orchestră de 
Paul Constantinescu, soliști violonis
tul Ștefan Gheorghiu, violoncelistul 
Radu Aldulescu și pianistul Valen
tin Gheorghiu, și Simfonia în Mi be
mol major de George Enescu.

Concertul s-a bucurat de o caldă 
primire, fiind viu aplaudat. Artiș
tilor le-au fost oferite flori.

Deschiderea festivă a concursului 
și festivalului cît și concertul festiv 
au fost retransmise de posturile 
noastre de radio și televiziune.

A
In aceeași seară președintele Co

mitetului de organizare a celui de-al 
III-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu", Ion Pas, a 
oferit, la restaurantul Athenée Pa
lace, o masă în cinstea membrilor 
juriilor concursului. (Agerpres)

Sîmbătă dimineața s-au constituit 
juriile secțiilor celui de-al III-lea 
Concurs internațional „George Enes
cu“ — vioară, pian și canto.

Din juriul de vioară fac parte : 
prof. Victor Giuleanu, rectorul Con
servatorului „Ciprian Porumbescu“ 
(R. P. Romînă) — președinte; Henri 
Gagnebin (Elveția), președintele Fe
derației concursurilor muzicale in
ternaționale — vicepreședinte; com
pozitorul Achim Stoia (R. P. Romî
nă) — vicepreședinte; compozitorul 
Jean Absil (Belgia); prof. Garabet 
Avachian (R. P. Romînă) ; prof. Fran
cise Balogh (R. P. Romînă); violon
celistul Gaspar Cassado (Spania); 
prof. Fritz Ehlers (R. D. Germa
nă) ; compozitorul Gonzales Mantiei 
(Cuba); compozitorul Principe Remy 
(Italia); prof. Alexandru Teodores- 
cu (R. P. Romînă); prof. D. M. Tzi- 
ganov (U.R.S.S.).

Juriul de pian este format din 
prof. Florica Musicescu (R. P. Ro
mînă) — președinte; prof. Nadia 
Boulanger (Franța) — vicepreședin
te; compozitorul Sigismund Toduță 
(R. P. 
prof, 
nistul 
gară);
președintele Concursului internațio
nal „Margueritte Long-Jacques Thi
baud“ ; compozitorul Tudor Ciortea 
(R. P. Romînă) ; prof. Ovidiu Drim-

Romînă) — vicepreședinte; 
Guido Agosti (Italia), pia- 
Istvan Antal (R. P. Un- 

De Gontaut Biron (Franța),

ba (R. P. Romînă) ; compozitorul A- 
ram Haciaturian (U.R.S.S.) ; prof. 
Emil Hajek (R.S.F. Iugoslavia) ; pia
nistul Gheorghe Halmoș (R. P. Ro
mînă) ; pianistul Arthur Rubinstein 
(S.U.A.) î prof. Magda Tagliaferro 
(Brazilia). ;... pianistul Li .Min Çean 
(R. P. Chineză).

Juriul de canto are următoarea 
componență: dirijorul Egizio Massini 
(R. P. Romînă) — președinte ; diri
jorul D. D. Botez (R. P. Romînă) — 
vicepreședintă ; cîntărețul' Mark Rei
sen (Ù.R.S.S.) — vicepreședinte; cîn
tărețul William McAlpin . (Anglia); 
cîntărețul Kim Borg (Finlanda) ; prof. 
Hristo Brambarov (R. P. Bulgaria)] 
dirijorul Anatol Chlsadji (R. P. Ro
mînă); dirijorul André Cluytens 
(Franța); compozitorul Antiochos 
Evanghelătos (Grecia); cîntăreața 
Arta Florescu (R. P. Romînă); cîn
tărețul Nicolae Herlea (R. P. Romî
nă); compozitorul Mitsukuri Shu- 
kicki (Japonia) ; prof. Ewa Bandrow- 
ska Turska (R. P. Polonă); cîntăre
țul Frans Vroons (Olanda).

Tot în cursul dimineții de sîmbă
tă, în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne a avut loc tragerea la sorți 
a seriilor tinerilor interpreți care se 
vor prezenta la concurs.

La amiază, membri ai juriului au 
vizitat Muzeul „George’Enescu“.

(Agerpres)

exigențele cumpărătorilor?

FLORENȚA MUNTEANU, 
secretar al comitetului de 
partid

După părerea mea, în fabrică e- 
xistă posibilități și rezerve însem-

CĂMINUL NOSTRU

Mai mulți locatari de pe strada 
Galați din Capitală și din preajma 
ei au trimis redacției o scrisoare în 
care, printre altele, se spune: „Ad
ministrația grupului de blocuri nr. 1 
din raionul 1 Mai gospodărește 24 
de imobile. Anual, fiecăruia din
tre ele i se revizuiesc acoperișul, 
instalațiile de încălzit, apă, lu
mină — lucrări cît se poate de ne
cesare. Noi socotim însă că verifi
carea instalațiilor și eventualele re
parații trebuie întreprinse în timpul 
verii, înaintea sosirii sezonului 
ploios și rece. Din cîte știm, în alte 
cartiere ale Capitalei așa s-a și 
procedat Data cînd reparațiile la 
blocurile noastre trebuiau terminate 
a trecut de mult, dar lucrările nu 
au început. Oare ce așteaptă între
prinderea raională de construcții și 
reparații ?".

De buna întreținere a imobilelor 
răspund administrația acestora, în
treprinderile raionale de administra
ție locativă. în numeroase cartiere 
— Ferentari, Floreasca, Giulești — 
pregătirea imobilelor pentru sezonul 
rece s-a asigurat din timp, lucrările 
de întreținere curentă sînt efectuate 
operativ de echipele de intervenție 
ale administrației. In alte cartiere 
însă, activitatea gospodărească me
nită să pregătească imobilele pen
tru iarnă este nesatisfăcătoare : se 
lucrează cu încetineală, iar la unele 
lucrări se irosesc bani. în locul

unoi contacte directe între adminis
trația blocurilor care solicită o lu
crare și I.A.L. începe un schimb în
delungat de cereri, scrisori, promi
siuni. Din această cauză, adese
ori verificările instalațiilor, repara
țiile necesare nu mai sînt efectuate 
vara, pe vreme bună, ci sînt ami
nate. Uneori, înseși programările de 
reparații se fac cu ușurință. La 
I. A. L. din raionul T. Vladimi- 
rescu s-a planificat revizuirea in
stalațiilor interioare ale blocurilor 
de pe strada Blănari nr. 11 și 14 pen
tru... 1964, fără a se preciza în care 
lună anume din acest an. Pînă acum, 
lucrările nu au început.

în întîmpinarea sezonului rece, 
multe I.A.L.-uri s-au pregătit din 
timp, și-au întocmit un plan judicios 
de reparații, au comandat executa
rea lucrărilor eșalonat, în ordinea 
urgenței lor. Ce folos însă, dacă nu 
toate I.R.C.R.-urile duc pînă la ca
păt această bună rînduială. La ce
rerea I.A.L.-ului respectiv, I.R.C.R.- 
1 Mai a trimis meseriașii la șantie
rele indicate. Lipsite însă de control 
și îndrumare, grupele de construc
tori au lucrat cum s-a nimerit. La 
blocurile de pe strada Galați nr. 23- 
25, de pildă, despre care relatează 
autorii unora dintre scrisorile primite 
la redacție, echipele au perforat niște 
pereți, au plecat și nu s-au mai în
tors. Sculele și materialele de con
strucție au rămas împrăștiate prin

deschidere al Fesfivalu- 
Sala Palatului R. P. Ro- 
Orchesrrei simfonice a 

stat „George Enescu" 
dirijorului Mircea Ba- 

înscris în programul său

Petre NEDELCU
? s

Filatura întreprinderii „Textila din Pitești

Concertul de 
lui, prezentat în 
mîne, a revenit 
Filarmonicii de 
sub conducerea 
sarab, avînd 
două dintre cele mai remarcabile reali
zări din creația muzicală romînească : 
Triplul concert pentru vioară, violoncel, 
pian și orchestră de Paul Constantinescu 
și Simfonia I în Mi bemol major opus 
13 de George Enescu.

Afirmîndu-se ca unul dintre reprezen
tanții de frunte ai școlii noastre națio
nale, Paul Constantinescu, dispărui în 
plină forță creatoare, rămîne pentru via
ța noastră muzicală o pildă vie 'de ori
ginalitate, de probitate artistică, de con
secvență în concepțiile sale stilistice, de 
nețărmurită dragoste pentru melosul ■ 
popular, pe care a știut să-l valorifice 
cu pătrundere și pasiune, la înalt nivel 
de măiestrie.

Mergînd fără abatere pe drumul re
alismului, fără nici o concesie pentru 
efectele exterioare, preocupat exclusiv 
de redarea unui conținut de adîncă inte
riorizare, într-o formă cît mai clară și 
mai accesibilă, el și-a cîștigat un loc de 
cinste între maeștrii muzicii romîneșF 
contemporane, fiind cunoscut și peste 
hotare ca unul dintre cei mai reprezen
tativi compozitori din (ara noastră.

Triplul său concert, prezentat în pri
ma parte a programului, marchează un 
moment important în evoluția și desăvîr- 
șirea gîndirii sale creatoare. Ne aflăm 
de astă dată în faza unei adînci sinteze 
a experienței sale în domeniul simfonis
mului, printr-o cutezătoare și răscolitoare 
reînnoire a limbajului armonic și colori
tului orchestral. Compozitorul se adîn- 
cește aci într-o puternică introspecțiune, 
într-un suflu dramatic intens, punctat 
însă de momente de relaxare lirică, ce 
constituie în ansamblu o închegare uni
tară a unei profunde meditații. Apare în 
această remarcabilă lucrare un aspect 
inedit al inspirației lui Paul Constantines
cu, o maturizare la un înalt nivel de 
concentrare artistică. Se detașează net 
apariția unei noi etape creatoare, de a- 
dîncă semnificație, pe care dispariția 
prematură a compozitorului a curmat-o 
în mersul ei înnoitor. Această apariție 
însă, cu toată îndrăzneala ei stilistică și 
de limbaj, care merge uneori pînă la 
violențe și asperități disonantice — de
sigur cerute de conținut — reprezintă o 
fază în evoluția creației sale, în cadrul

căreia se dezvoltă trăsăturile caracteris
tice ale operei lui adînc înfipte în cîn- 
tecul popular. Se pot remarca în acest 
concert intonații ce amintesc cîntecul de 
joc, balada, bocetul, toate însă filtrate ( 
printr-o sensibilitate și gîndire simfonică 
de un amplu suflu dramatic, de o mare 
varietate a imaginilor muzicale, de un 
dinamism impetuos. Se întrevede în a- 
ceastă ultimă operă a compozitorului, ce 
poate fi socotită o culme a creației 
sale și un succes "de seamă al muzicii 
romînești actuale, o evidentă înrudire cu 
gîndirea artistică enesciană, în ce privește 
atît robustețea expresiei și adîncimea 
inspirației, cît și bogăția armonică și 
scriitura polifonică.

Este remarcabilă 'ingeniozitatea și mă
iestria cu care Paul Constantinescu tra
tează cele trei instrumente solistice, că
rora, pe de o parte, le lasă afirmarea 
individualității lor, fie separat, fie în 
grup, iar pe de altă parte le integrează 
organic în ansamblul masei orchestrale.

Programul a cuprins în continuare una 
dintre cele mai cunoscute opere ale lui 
George Enescu : Simfonia I în Mi bemol 
major, lucrare de tinerețe (a fost scrisă 
la vîrsta de 24 de ani), dar nu mai pu
țin matură și desăvîrșită sub raportul 
construcției și puterii emotive. Păstrînd 
pe alocuri unele influențe wagneriene și 
brahmsiene, firești la o etapă de înche
gare a stilului său, simfonia apare totuși 
ca o operă în care puternica personali
tate a marelui 
tărie.

Arhitectonica ei, de un echilibru per
fect, stăpînirea deplină a tehnicii compo
nistice, dublate de folosirea din plin a 
posibilităților expresive ale fiecărui in
strument, sinceritatea și profunzimea 
ideilor, de o învăluitoare seducție, ca și

compozitor se afirmă cu

logica și dinamismul dezvoltărilor tema
tice, fac din această monumentală crea
ție o capodoperă a genului.

Crezul artistic al genialului muzicii .,' 
că nu concepe muzica în afara ideii de 
mișcare și a melodicității, se concreti
zează cu pregnanță și în această simfo
nie din prima sa perioadă de creație.

Cît avînt tineresc, cîtă încleștare în 
luptă eroică degajă tema inițială a părții 
I rostită de alămuri ! Și apoi cît dina
mism și cită robustețe pulsează în ma
gistrala dezvoltare a temelor, pentru 
ca, în încheiere, triumful vieții să fie 
rostit fără echivoc I Aceeași revenire op
timistă la viața caracterizează și ultima 
parte, după patetica și răscolitoarea pa
gină a părții a doua plină de farmec 
și poezie.

Cei trei soliști, Ștefan Ghșorghiu, (vioa
ră), Radu Aldulescu (violoncel) și Va
lentin Gheorghiu (pian), și-au pus remar
cabilul lor talent în tălmăcirea, unui con
cert instrumental ce pune dificile pro
bleme de tehnică și de expresie, .pe carö 
interprefii le-au intuit și pătruns cu deo
sebită sensibilitate artistică. Orchestra s-a 
dăruit din plin punerii în valoare a lu
crării lui Paul Constantinescu, sub baghe
ta autoritară a lui Mircea Basarab, re- 
dîndu-i întreaga semnificație prin con
turarea frazării, reliefarea sensului dra
matic și dozarea echilibrului sonor. Sim
fonia lui Enescu s-a bucurat de o parti
cipare intensă din partea valorosului di
rijor la transmiterea puternicului mesaj 
al acestei minunate opere, impunlnd Or
chestrei concentrarea necesară pentru pu
nerea în valoare a seducătoarelor ei fru
museți.

Dlamandl GHECIU

Pe urmele materialelor publicate

curtea imobilului ; de ele nu se mai 
interesează nimeni. în acest timp, 
Ion Anton, administratorul blocuri
lor de pe str. Galați, a înștiințat în 
scris pe președintele sfatului popu
lar raional că instalațiile interioare 
ale imobilelor pe care le are în sea
mă „sînt verificate și reparate în 
proporție de 90 la sută". Situația 
reală am văzut-o însă mai sus. Este 
oare la curent conducerea I.R.C.R.-l 
Mai cu stadiul lucrărilor „efectuate" 
acolo ? Și cine răspunde dacă scu
lele dispar, iar materialele, cum e și 
firesc, se degradează ?

Aproape întocmai se petrec lucru
rile la blocurile de pe strada Batiș- 
te nr. 1—3, raionul 30 Decembrie. 
Doar cu deosebirea că, aici, con
structorii au găsit cu cale să încea
pă reparațiile cu... zugrăvitul cori
doarelor 1 Cît privește verificarea a- 
coperișului, a pompelor de apă și a 
cazonelor de încălzire, aceasta nu li 
s-a părut de actualitate.

★
Pentru ca reparațiile instalațiilor 

interioare și exterioare de la imo
bile să fie efectuate din vreme și 
de bună calitate, este necesar ca 
sfaturile populare raionale să țină 
seama de interesele locatarilor, de 
cerințele lor justificate. Ele sînt da
toare să controleze și să îndrume zi 
de zi activitatea I.A.L. și I.R.C.R. din 
subordinea lor.

Gheorghe GRAURE

JJ Gospodinele“ și bucătăriile de bloc
Articolul cu titlul de 

părut în „Scînteia" nr. 
nala unele deficiențe în 
unităților „Gospodina“ și a bucătă
riilor de bloc. Direcția alimentației 
publice din M.C.I. ne răspunde : 
„Articolul a fost prelucrat de către 
conducerea I.A.P.L. cu toți salariații 
unităților. La bucătăria de bloc din 
Piața Splaiului, preparatele dietetice 
numără acum 6—7 sortimente zilnic. 
Două moto-scutere au fost dotate cu 
veselă de capacitate corespunzătoa
re în vederea transportării în bune 
condiții a produselor la domiciliu.

I.A.P.L.-urile respective au luat

ll

mai sus, a- 
6329, sem- 
organizarea

so

cu 
de

legătura cu T.A.P.L.-București, 
licitînd o mai intensă popularizare 
prin presă, radio, televiziune etc a 
deservirii consumatorilor prin a- 
ceste tipuri de unități“.

„Articolul „Gospodinele“ și bucă
tăriile de bloc“ a fost prelucrat 
toți salariații de la bucătăria
bloc din str. C. A. Rosseti nr. 14 — 
se spune în răspunsul trimis redac
ției de către I.A.P.L.-„Scala". Co
misiei de reclamă a T.A.P.L.-Bucu
rești i s-a solicitat . popularizarea 
sistemului de deservire la domiciliu 
cu preparate culinare“, se spune 
încheierea scrisorii.

„Materiale și scule pentru micile reparațiiu

in

La articolul publicat sub titlul de 
mai sus în „Scînteia" nr. 6315 ne-a 
răspuns Direcția comercială a Sfa
tului popular al Capitalei. Spicuim : 
„în prezent, unitățile O.C.L. „Tehno- 
metal“ sînt specializate în desface
rea articolelor metalo-chimice după 
cum urmează : grupele menaj, fie- 
rărie-tehnico sanitare, chimice, cul- 
tural-sportiv, electrice. Depozitele 
de materiale de construcții desfac 
întreg sortimentul articolelor nece
sare pentru construcții : var, ciment, 
ipsos, cherestea etc. O îmbinare a

acestor grupe nu este cu putință. 
Se preconizează însă înființarea 
unui magazin de articole mărunte, 
în care sectorul metalo-chimic să fie 
reprezentat la desfacere printr-o 
gamă largă de asemenea produse 
(studiul în această privință a și fost 
făcut).

Lipsa de pe piață a 
tru cuie se datorește 
furnizorul — Fabrica 
scule din Brașov — a
țului mărfuri de calitate necorespun
zătoare, care i-au fost returnate“.

cleștilor pen- 
faptului că 

de unelte și 
livrat comer-

TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de vară „Nicolae 
Bălcescu") : Comedia erorilor (orele 20). 
Teatrul pentru tineret și copil (la Tea
trul de vară din parcul „Herăstrău“) : 
Cliirița în provincie (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat (în grădina din str. Mir
cea Vodă nr. 5) : Pofta vine... rîzînd (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (în sala „Savoy") : Carnaval 
nașe (orele 20). Circul de stat : 
toare la circ (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE : Moral ’63 c
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Singurătatea aler
gătorului 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), 
Aurora (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 — la gră
dină — orele 20,30). Brațul nedrept al — ....... .......... _________ ____
iêgii : Republica (9,15; il,30; 13,45; 16,30; ' 'siunëa pentru copii și tineretul școlar : 
18,45; 21), Stadionul Dlnamo (Șos. Ștefan ' ■• . .................................... — -
cel Mare — orele 19,45), Luceafărul (10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Doina“ . . _______ ___ p__ .
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). Rîul ne- podinéi. 11,00 — Emisiunea pentru sate* 
gru : ' ’ ................................................... .................. - ’ ...............................
belul 
16,30; 
16,45; 
Iunie 
cinemascop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — la grădină Pasajul Eforie — 
orele 20). Comoara din Iacul de argint — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18;
20,30 — la grădină — orele 19,30). La stra
da : Central (9,30; 11,45; 14; 16,45; 18,30; 
20,45), Cotroceni (11; 16; 18,15; 20,30). Pa
gini de istorie — Romînia, orizont 64 : 
Lumina (10; 12,45; 16; 19). Unde-i gene
ralul ? Union (11; 16; 18,45; 20,30), Unirea 
(11; 16; 18 — la grădină — orele 20). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10 di
mineața). 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; 18; 21),
Floreasca (11; 15; 18; 21). Cerul și mo
cirla — Șase fabule și un struț : Tim
puri Noi (10—21 în continuare). Doi colo
nei : înfrățirea între popoare (11,30; 16; 
18,15; 20,30). Zile de fior și rîs : Cultural 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). Bărbații : Feroviar 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 12;
14; 16; 18; 20). împușcături în ceață : Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Un surîs în plină vară: 
Buzești (15,30; 17,30 — la grădină — o- 
rele 20). Ocolul pămîntului în 80 de zile
— cinemascop (ambele serii): Crîngașl 
(16; 19,30). Primul troleibuz : Grivița (10; 
12; 16; 18; 20), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Sechestratul din Altona : Flacăra 
(14; 16,15; 18,45; 21), Volga (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Grădina Vitan (Calea Dudești
— orele 20,15). Kozara : vitan (16; 18,15;
20.30) , Popular (10,30; 15,30; 18; 20,30). Co
misarul : Munca (12; 15; 17; 19; 21), Vii
torul (11,30; 16; 18,15; 20,30). Domnul To
paze — cinemascop : Arta (11; 16; 18,15
— la grădină — orele 20). M-am îndră
gostit" la Copenhaga: Moșilor (15; 17; 19
— la grădină — orele 20,15). Căliți în foc
— cinemascop: Colentina (16; 18; 20). Lo
cotenent Cristina : Rahova (10,30; 15; 17;

19 — la grădină — orele 20). Două dumi
nici: Progresul (11; 15,30; 18; 20,15), Lira 
(15,30; 18). Inspectorul și noaptea: Dru
mul Sării (11; 18; 18; 20), Pacea (11; 16; 
18; 20). Cauze drepte — cinemascop : Fe
rentari (15,30; 18; 20,30). Cu toții acasă! 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 
— orele 19,30). Privește înapoi cu mînie : 
Grădina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
196 — orele 20,15). Nu-i’loc pentru al 
treilea : Grădina „Colentina" (Șos. Co-, 
lentina nr. 84 — orele 19,30). Valsul ne
muritor : Grădina „Tomis“ (Calea Văcă- 

Bucu- rești nr. 21 — orele 19,30). Aventurile 
unui tînăr — cinemascop : Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). 
Cei trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii): Cosmos (15; 19).

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnastica 
de înviorare ia domiciliu. 9,00 — Emi-

„Prietenii Mihaelet“ de Al. T. Popescu*, 
„Navomodele și nayomodellști” și Tele-' 
jurnalul pionierilor. 10,30 — Rețeta gos-

11,50 — Intîlnirea de baschet dintre re
prezentativele R.P. Romîne șl Franței din 
cadrul campionatului european. Transmi
siune de la Budapesta. In jurul orei 
15,45 — Transmisie de la Stadionul „23 
August“ a reprizei a Il-a a meciului de 
fotbal dintre echipele Progresul — Pe
trolul și întîlnirea de fotbal dintre echi
pele Steaua — Minerul Baia Mare. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — Agenda • 
Festivalului Enescu. 19,30 — Transmisiune 
de la Expoziția realizărilor economiei 
naționale a Republicii Populare Romîne. 
20,00 — Reportajul filmat: Pe locurile vii
toarei hidrocentrale de pe Dunăre. 20,10 
— Filmul documentar „C-așa-i jocu-n Fă
găraș“. 20,30 — Concert cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării Bul
gariei. Transmisiune de la Sofia. 21,00 —i 
Pianistul... cü Abott și Costello. 21,25 —< 
Sub clar de lună. In încheiere : Bule
tin de știri, sport, buletin meteorologic*

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru

moasă, cu cer mai mult senin. vîntul a 
suflat slab din est. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 20 grade la 
Cimpulung Muscel, Petroșeni, ■ Boita, 
Mangalia și, Sulina și 25 grade la Bucu
rești. In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cer mai mult senin. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a atins 
26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 septembrie : Vreme călduroasă șl 
în general frumoasă, cu cer variabil, mal 
mult senin la început. Vor cădea ploi lo
cale în vestul țării, vînt slab, pînă la 
potrivit din sectorul vestic.- Temperatu
ra în creștere la început, apoi staționară* 
Minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 
grade, iar maximele între 20 și 30 grade,' 
local mai ridicate. In București și pe li
toral : Vreme călduroasă și în general 
frumoasă, cu cer variabil, mai mult se
nin. vînt slab, pînă la potrivit. Tempe- 
ratura în creștere.

la Tă- 
Sărbă-

Aclesgo (10,30; 15,30; 18; 20,30). Re- 
magnific : Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 
18,45; 21), Modern (10; 12,15; 14,30; 
19; 21,15), Arenele Libertății (Str. 11
— orele 20). Madame Sans-Gêne,
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Lucrările Congresului internațional Cu prilejui sărbătorii naționale a Bulgariei

de știința solului
Leipzig - punct de contacte

In ședințele de sîmbătă ale Con
gresului internațional de știința so
lului au fost prezentate în conti
nuare rezultate ale cercetărilor 
științifice din diferite țări privind 
mărirea capacității de producție a 
solului.

Ciclul de comunicări în legătură 
cu problema apei din sol s-a ocu
pat de bazele teoretice ale relații
lor dintre părțile solidă și lichidă 
ale solului, ca și de principiile miș
cării apei în sol. Noutățile aduse 
în acest domeniu servesc 
rea rațională a lucrărilor 
ții și drenaj.

Multe din comunicările 
täte au fost axate pe 
privind microorganismele
și posibilitățile de dirijare a acti
vității lor, interacțiunea dintre mi
croorganisme și plantele supe
rioare, rolul substanțelor din 6ol

la aplica- 
de iriga-

prezen- 
probleme 

din sol

în nutriția radiculară și metabo
lismul plantelor.

O serie de comunicări s-au re
ferit la clasificarea și evaluarea 
terenurilor în scopuri agricole. Au 
fost scoase în evidență posibilită
țile pe care le are omenirea pentru 
mărirea suprafețelor arabile și re
partizarea judicioasă ; 
în funcție de condițiile 
tice, în vederea sporirii 
agricole.

în cadrul congresului 
simpozionul pe tema 
mul 
telor nutritive în zona 
ție a rădăcinilor“.

In urma discuțiilor 
comisii de specialitate 
nitivată metodica de cercetare 
structurii solului pe baza materia
lului documentar colectat din di
ferite țări.
blicate în două volume în manua
lul pentru structura solului,

a culturilor 
: pedoclima- 
i producției

a avut loc 
„Metabolis- 

asimilării primare a elemen- 
de absorb-

auspiciile Asociației internaționale 
de știința solului ș.i Organizației 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

în cursul zilei, specialiști stră
ini au făcut vizite la Institutul 
central de cercetări agricole, Cen
trul de documentare al Acade
miei R. P. Romîne și Institutul 
de cercetări forestiere. După-amia
ză, participanții la congres au vizi
tat Expoziția realizărilor economiei 
naționale

ADUNAREA FESTIVĂ
DE LA CRAIOVA

a R. P. Romîne.

purtate în 
a fost defi-

a

Concluziile vor fi pu-

sub

*
participanții la
Institutul de 

și plante 
parcul dendrolo- 
Băneasa,

Astăzi, 
vizitează 
pentru cereale

. de la Fundulea, 
gic din pădurea 
mente istorice, cartiere noi 
prejurimi ale Capitalei. Peste 
specialiști de peste hotare au 
după-amiază pe Valea Prahovei și 
litoralul Mării Negre.

congres 
cercetări 

tehnice

monu- 
și îm- 
100 de 
plecat

HARTA SOLURILOR LUMII
Intr-o ședință plenară 

au fost prezentate o hartă
a 
a

nentelor. In legătură cu aceasta, redactorul nostru Teodor Marian s-a 
adresat dr.-ului LUIS BRAMAO, șef al Biroului de resurse mondiale ale 
solului (F.A.O.), care a relatat următoarele :
„Nu pot trece la probleme de spe

cialitate fără să împărtășesc, chiar 
pe scurt, unele impresii despre țara 
dv. — a spus dr. Bramao. Cînd am 
plecat cu mașina din Roma nici nu 
prea știam cum să vin pînă aici. Nu 
am întîmpinat însă nici o dificulta
te, iar reprezentantului R. P. Ro
mîne la F.A.O., care m-a îndemnat 
să fac drumul, îi mulțumesc. De
parte de a regreta această călătorie. 
Drumul a fost ușor, iar la granița 
R. P. Romîne n-am pierdut nici un 
minut. Am venit din Iugoslavia pe 
la Timișoara și în drum spre Bucu
rești am rămas surprins de magni
ficul peisaj al țării dv., de fertilita
tea solului și de culturile pe care 
le-am văzut. Atît eu cît și însoți
tor” mei am admirat totul. Am tre- 
cubprin orașe și sate și ceea ce m-a 
interesat și surprins au fost con
strucțiile noi, multe și frumoase, ar
hitectura populară, cu porțile de la 
case boltite. Intr-adevăr, sînt foarte 
drăguțe casele la dv. ! Și foarte bine 
conservate. Ne-au surprins cît de 
bine sînt întreținute orașele, cît și 
curățenia lor, iar poporul este pre
tutindeni foarte prietenos și primi
tor. Ne-am descurcat bine cu fran
ceza și germana și fiecare se grăbea 
să ne dea cu plăcere informații.

în ce privește Bucureștiul, e 
un oraș mare și frumos, iar de orga
nizarea congresului sînt îneîntat : 
organizarea, primirea și sala sînt 
cele mai bune pe care le-a ayut 
vreodată congresul solului. Trebuie 
să subliniez că este pentru prima 
dată cînd congresul este deschis de 
șeful statului gazdă, ceea ce consti
tuie o foarte mare onoare ce ni se 
face houă și științei solului, pentru 
că aceasta arată recunoașterea 
valorii științei de către guvernul dv. 
Este un lucru esențial, de altfel, 
deoarece scopul nostru este să ri
dicăm mereu producția agricolă pen
tru bunăstarea omenirii.

Organizarea la dv. merge mai bine 
decît un ceas și orice comentarii 
sînt inutile. îmi pare rău că sînt a- 
tît de ocupat cu lucrările congre
sului — și aȘ vrea să nu fiu — pen
tru ca să pot rătăci pe aici și să mă 
bucur din plin de frumosul dv. 
oraș. De asemenea, aș rămîne să vi-

Congresului internațional de știința solului vor fi 
solurilor lumii și hărți ale solurilor conti-

zitez maj mult țara dv., dar obliga
țiile internaționale și profesionale 
îmi răpesc această plăcere.

Și acum, cite ceva despre alcătui
rea hărții mondiale a solurilor. Pen
tru a putea face o hartă unitară a 
lumii, în primul rînd este nevoie de 
stabilirea hărții solului fiecărei 
țări și regiuni în parte. Acest lu
cru a și fost făcut dar, pentru uni
ficarea tuturor hărților locale, este 
nevoie de a stabili corespondența 
denumirilor întrebuințate în fiecare 
parte a lumii. Deci, trebuie stabilit 
dacă aceleași soluri au aceleași de
numiri, indiferent unde s-ar afla 
ele. De asemenea, orice hartă are o 
legendă a ei. Or, este strict necesar 
ca legenda să nu fie înțeleasă nu
mai de un grup restrîns de specia
liști. Ea trebuie să fie accesibilă tu
turor acelora care vor avea de-a face 
cu ea. O asemenea hartă a resurse
lor mondiale trebuie să aibă o legen
dă unificată pentru toată lumea, că- 
zîndu-se de acord și asupra unor de
numiri identice. Azi sînt însă sute de 
legende locale și nimeni nu știe dacă 
denumirile sînt similare. Dezavanta
jul este că hărțile au o valoare strict 
locală. Dacă se va utiliza un sistem 
comun de clasificare a solurilor, cu o 
hartă unificată, se vor putea estima 
rezervele mondiale ale solului și se 
va putea prevedea dacă aceste rezer
ve sînt suficiente pentru a hrăni 
populația mereu în creștere, precum 
și dacă se va face față calității me
reu crescînde a nutriției. Biroul 
special de la U.N.E.S.C.O. apreciază 
că în anul 2 000 populația globului 
va fi de 6 miliarde de locuitori, adi
că dublu decît astăzi. Alte birouri 
au furnizat date referitoare la can
titatea de hrană necesară acestor 
oameni. Nimeni nu a încercat să 
studieze dacă resursele sînt suficien
te pentru toți. Personal, cred că re
sursele sînt suficiente, cele mai 
multe din rezerve nu sînt nici pe 
departe folosite. în multe locuri fer
tilitatea solurilor este exploatată in
suficient sau chiar deloc. Potenția
lul este însă enorm.

Pentru dezvoltarea acestor resur
se, alte probleme tot așa de impor
tante sînt cele de natură economi
că, socială și educativă. Pînă cînd nu

agricultori suficient de in- 
în folosirea unor mijloace 
rentabile de producție, efica-

struiți 
noi și 
citatea muncii lor va fi redusă.

Harta mondială a lumii va fi un 
stimulent și un îndreptar și va con
tribui la dezvoltarea sistematică 
a agriculturii, arătînd ce măsuri sînt 
aplicabile în conformitate cu soluri
le respective pentru a se obține maxi
mum de eficacitate. Subiectul este 
foarte complex, dar, pentru a fi mai 
bine înțeles, mă limitez la aceste 
perspective generale. In ce mă pri
vește, această preocupare este pa
sionantă și am convingerea că lucrez 
pentru toată omenirea, fără nici un 
fel de restricție.

Ne-am simțit foarte onorați și 
mulțumim comitetului de organiza
re a congresului că ne-a oferit oca
zia de a explica proiectul hărții mon
diale chiar în plenară. Noi, ca re
prezentanți ai F.A.O., sîntem îndato
rați guvernului dv. pentru a ne fi 
pus la dispoziție o instalație și o or
ganizare atît de 
congres și de a ne fi acordat atît de 
multă ospitalitate. Cu prima ocazie 
vom mai veni aici. In ce mă priveș
te, voi căuta să mai vin în Romînia: 
mă simt un prieten al dv., nu un 
străin“.

splendide pentru

Sîmbătă după-amiază, în sala Fi
larmonicii de stat „Oltenia“ din . 
Craiova, a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Bulgariei de sub 
jugul fascist. La festivitate au luat 
parte numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Minodora Fugaru,' vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Craiova, care a 
vorbit despre însemnătatea zilei de 
9 septembrie pentru poporul bulgar 
și despre rezultatele obținute de el 
în construcția socialismului. A luat, 
de asemenea, cuvîntul Ivan 
gov, consilier al Ambasadei 
Bulgaria la București.

Participanții la adunare au
nat apoi , filmul artistic bulgar „Ka- 
loian“.

menea, în acest timp vor mai fi 
prezentate filméle: Jocuri întrerup
te (scenariul: Nikola Golanov, re
gia: Simeon Sivacev). Din distribu
ție: Ivan Encev, Petr Ghiurov, Ni
kola Dadov, Magdalena Popova; A- 
ventura de Ia miezul nopții (scena
riul: K. Voinov, regia: A. Marino- 
vici).. Cu: Liubomir Dimitrov, Ve
sela Radovea, Naicio Petrov, Ivan 
Andonov și alții. Zile ale filmului 
din R.' P. Bulgaria vor avea loc și 
în alte orașe din țară.

O SĂPTĂMÎNĂ A MUZICII

Man-
R. P.

vizio-

ZILELE FILMULUI BULGAR
între 7—9 septembrie se vor des

fășura în Capitală „Zilele filmului 
din R. P. Bulgaria“. Luni, la cine
matograful „Republica“ va avea loc 
gala filmului Ivailo (scenariul și re
gia Nikola Vîlcev). Cu: Bogomil Si- 
meonov, Tviatko Nicolov, Luna Da
vidova, Ghinka Stanceva . De ase-

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist, posturile noastre 
de radio ■ transmit între 3 și 9 sep
tembrie o săptărpînă a muzicii bul
gare. în programe figurează con
certul nr. 5 pentru pian și orchestră 
de Pancio Vladigherov în interpre
tarea Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii bulgare, fragmente din 
opera „Ivailo“ de Marin Goleminov, 
cantata „Septembrie 1923“ de Kon
stantin Hiev în interpretarea coru
lui Conservatorului din Sofia și a 
orchestrei și corului Radioteleviziu- 
nii bulgare. Se vor mai transmite un 
program vocal instrumental cu lu
crări de Dimităr Tipkov, Dimităr 
Sagaev, Milcio Leviev, programe de 
muzică populară, cîntece de masă, 
coruri, muzică de estradă.

(Agerpres)

Închiderea Conferinței naționale 
de ortopedie și traumatologie

comerciale Est-Vest

Sîmbătă, ultima zi a celei 
Vl-a Conferințe naționale de 
pedie și traumatologie care, a 
loc la Mamaia, au fost făcute nu
meroase comunicări de către spe
cialiști din țară și de peste hotare, 
însoțite de exemplificări cu proiec
ții de diafilme, cu privire la dife- 
rite forme și mijloace de tratare a 
afecțiunilor ortopedice și traumato- 
logice la copii și adulți. După-amia
ză, participanții au vizionat filme 
documentare din domeniul temelor 
dezbătute în zilele conferinței.

La ședința de închidere acad. Ale-

de-a 
orto- 
avut

xandru Rădulescu, președintele So
cietății de ortopedie și traumatolo
gie a Uniunii societăților de științe 
medicale din R. P. Romînă, a subli
niat importanța lucrărilor conferin
ței pentru practica medicilor de spe
cialitate din țara noastră. Au luat 
cuvîntul și specialiști străini pre- 
zenți ca invitați la conferință, care 
au scos în evidență succesele școlii 
romînești dé ortopedie.
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Luis Bramao prezintă participanților Ia congres harta solurilor

sport File din istoria Olimpiadelor
• 0 EDIȚIE... NEOFICIALĂ @ PRIMUL REGULAMENT ÎN 1912
• INTRODUCEREA JURĂMÎNTULUI OLIMPIC O 0 FETIȚĂ DE 13 ANI 

DOMINĂ SĂRITURILE ÎN APĂ
Răsfoind mai departe filele istoriei 

olimpice, pe care în primul nostru ar
ticol am lăsat-o deschisă la pagina 
jocurilor din 1904 de ia St. Louis, intîl- 
nim apoi o ediție... neoficială. Nerenun- 
jînd la ideea de a organiza permanent 
jocurile, Comifeful olimpic al Greciei 
ține — în 1906, la Atena — jocuri „in
termediare", pentru a sărbători 10 ani 
de la prima ediție modernă.

Doi ani mai fîrziu, în 1908, la Londra, 
bre loc cea de-a patra ediție oficială. 
Întrecerile se desfășoară pe un teren ame
najat pe locul unde azi se ridică 
„White City", stadion de renume mon
dial. Și de data aceasta întrecerile se 
dispută în... umbra unei expoziții, iar du
rata lor este de șase luni. Numărul spor
turilor crește la 20, cu un total de 110 
probe. Lipsesc călăria și halterele, dar 
apare tirul cu arcul. Este de consemnat fap
tul că pentru prima oară iau parte la 
J.O. femeile, Totuși, din 2 059 de parti- 
cipanți, doar 36 sînt femei. Unele discuții 
între oficiali în legătură cu proba de 400 
m plat, care atunci se alerga în linie 
dreaptă, au dus la hofărîrea ca pe viitor 
această cursă să se alerge pe culoare se
parate. La Londra se adoptă definitiv dis-, 
tanfa, devenită clasică, de desfășurare a 
maratonului : 42,195 km ; totodată se 
hotărăște ca în viitor jocurile să aibă un 
regulamenf precis de desfășurare.

Acesf pas înainfe, pe care-l cerea evo
luția sportului mondial în general și 
a olimpismului, în special, avea să fie 
făcut patru ani mai tîrziu, la Stockholm. în 
istoria J.O., a cincea ediție ocupă un loc 
important din două motive. Mai întîi, 
jocurile se debarasează de tutela diver
selor expoziții, care le înăbușiseră ani 
de-a rîndul. Și apoi, diverse congrese in
ternaționale, ținute anterior anului 1912, 
stabilesc reguli precise de disputare a în
trecerilor (condițiile de omologare a re
cordurilor, revizuirea programelor, nor
mele de înscriere și participare etc.). La 
Stockholm sosesc peste 2 500 de con- 
curenfi din 28 de țări. Intîlnim în pro
gram: atletismul, canotajul, ciclismul, scri
ma, fotbalul, gimnastica, luptele, înotul 
și săriturile, călăria, tirul, tenisul, polo 
pe apă, iahtingul și pentatlonul modern. 
Această ultimă disciplină sportivă își face 
debuful olimpic; în schimb lipsesc boxul, 
baschetul, halterele și hocheiul pe iarbă

care, mai tîrziu, aveau să devină (și sînt 
și azi) sporturi olimpice de bază. La 
Stockholm apar pentru prima oară între
ceri olimpice de artă și literatură, ai 
căror laureați se bucură de aceleași ono
ruri ca și campionii olimpici sportivi. 
„Eroul” jocurilor este finlandezul H. Koh- 
lemainen, care în decurs de 8 zile par
ticipă la 6 probe atletice, cucerind 3 me
dalii olimpice și stabilind 2 recorduri 
mondiale.

lata și cîteva întîmplări din timpul a- 
cestei ediții. Unul, dintre finaliștii cursei de 
100 m plat, negrul american Drew, care 
se calificase alături de 5 albi, a fost în
cuiat în baie de către un condu
cător al echipei americane, care nu voia 
ca Drew să cîștige cursa. Drew a „eva
dat", dar n-a mai ajuns la stadion decît 
pentru a... asista la ceremonia de pre
miere. Nu i-a mai rămas decît consolarea 
de a cîștiga, nu mult după aceea, cam
pionatul S.U.A. pe aceeași distanță. Pen
tatlonul și decatlonul au revenit unui in
dian, James Thorpe. Medaliile i-au fost 
însă refuzate pentru că jucase baseball în- 
tr-o echipă profesionistă. O înfîmplare 
neobișnuită la lupte: în finala categoriei 
mijlocii, suedezul Ahlgren și finlandezul

In cîteva
9 Cea de-a 9-a ediție a campiona

telor europene feminine de baschet 
începe astăzi la Budapesta cu parti
ciparea a 10 echipe. Meciul dintre 
echipele Romîniei și Franței va fi 
transmis de televiziunea romînă, în- 
cepind de la ora 12.

® „Turneul capitalelor", care reu
nește la Paris patru selecționate 
masculine de volei, a continuat vineri 
seara în sala Pierre de Coubertin. 
Reprezentativa orașului București a 
învins cu 3—0 (15—3, 15—7, 15—7) e- 
chipa Parisului, iar echipa Varșoviei 
a întrecut, în mod neașteptat, forma
ția Moscovei cu 3—1 (15—6, 15—13, 
14—16, 19—17).

• La bazinul Dinamo din Capitală 
s-au desfășurat ieri întîlnirile din 
penultima zi a turneului internațional 
de polo pe apă. Iată rezultatele : 
U.R.S.S.—R. D Germană 4—2 (0—0,
2—0, 1—1, 1—1) ; R. P. Ungară — R.P. 
Bulgaria 3—1 (1—0; 1—0, 1—1, 0—0); 
R. P. Romînă—R. P. Romînă (tineret) 
7—3 (0—1, 2—1, 3—0, 2—1). Astăzi, de

Bölingen au luptat timp de 9 ore, fiind 
pînă la urmă opriți de arbitri care, 
exasperați, au proclamat „meci nul", am
bii luptători primind medalii de argint.

Războiul mondial întrerupe, pentru pri
ma oară, regularitatea desfășurării jocu
rilor. Așa că ediția următoare a J.O. are 
loc de-abia în 1920, la Anvers. Cele doua 
elemente de importanță istorică legate de 
această competiție sînt: pentru prima oară 
pe stadionul central se înalță drapelul 
.olimpic și fot' pentru întîia dată se ros- 
fește (de către scrimerul francez Victor 
Boin) celebrul jurămînf olimpic, al cărui 
text aparține lui Pierre de Coubertin: 
„Jurăm că vom lua parte la Jocurile Olim
pice în luptă dreaptă, respectînd regula
mentul și dornici să ne întrecem în spi
ritul adevăratei sportivități, pentru gloria 
țării noastre și a sportului". Numărul ță
rilor participante crește la 29, iar al 
sporturilor la 22. Alături de disciplinele 
devenite clasice figurează acum hocheiul 
pe gheață și patinajul pe rotile. La a- 
tletism domină finlandezii (nouă ti
tluri I), care au în echipă pe fondistul 
Paavo Nurmi, o revelație a sportului 
mondial. Este de menționat și faptul că 
la 1 500 m medalia de argint a revenit 
lui Philip Noël Baker, laureat al premiu
lui Nobel pentru pace în 1959. In nafa- 
ție, excelează înotătorii din insulele Ha- 
wai, iar la sărituri domină Helen Riggin, 
o fetiță de 13 anii

Radu STÀNCIU

rîndun
la ora 15,30, se dispută ultimele me
ciuri ale turneului.

G Astăzi se desfășoară meciurile 
etapei a doua a campionatului de 
fotbal pentru categoria A. în Capita
lă, pe stadionul „23 August“, cu în
cepere de la ora 14,45, se joacă în pro
gram cuplat partidele Progresul—Pe
trolul Ploiești și Steaua—Minerul 
Baia Mare. Stațiile noastre de radio 
vor transmite alternativ, începînd de 
la ora 17,15 (programul I), aspecte din 
repriza a doua a meciurilor Steaua— 
Minerul, Știința Cluj — Farul și 
C.S.M.S. Iași—Steagul roșu.

• Campionatele mondiale de ciclism 
au continuat ieri. Proba de fond pen
tru amatori a fost cîștigată de belgia
nul Merckx, care a parcurs 185,600 
km în 4h 39’10”.

© Tot ieri s-a desfășurat campiona
tul mondial feminin de fond, încheiat 
cu victoria sportivei sovietice Emilia 
Sonk. Ea a parcurs 58 km în lh 44’37” 
(medie orară 34,264 km).

Informații
Prof. Horia Maieu, arhitect șef al 

orașului București, a plecat sîmbătă 
dimineața la Helsinki pentru a par
ticipa la lucrările Comisiei de lo
cuințe din cadrul Uniunii interna
ționale a arhitecților.

★
Acad. Constantin Ionescu-Gulian, 

directoruț Institutului de filozofie al 
Academiei R. P. Romîne, a părăsit 
Capitala plecînd spre Austria pen
tru a lua parte la al V-lea Congres 
internațional Hegel, care se va 
fășura la Salzburg între 6 și 11 
tembrie.

DE LA I. T. B.

des- 
sep-

■ 1

Din cauza lucrărilor edilitare ce 
vor executa pe strada Izvor, începînd 
de luni 7 septembrie, tramvaiele 
traseelor 3 și 8 și. autobuzele 33 vor 
fi deviate pe ambele sensuri după 
cum urmează : Tramvaiele 3 și 8 de 
la podul Izvor vor circula prin bd. 
1907, strada Uranus, calea 13 Sep
tembrie. Autobuzele 33, din strada 
Izvor, vor circula prin strada Dr. 
Staicovici, Costache Negri, podul E- 
lefterie, bd. 6 Martie, strada Vasile 
Pîrvan.

Concurs literar
Pentru a cincea oară s-a des

fășurat la Havana concursul li
terar latino-american organizat 
de editura și centrul de cultură 
„Casa de las Americas“. Acesta a 
întrunit un număr record de con- 
curenți— 1 400. Presa din Hava
na relevă că unii dintre autorii 
lucrărilor prezentate se află în în
chisoare în țări cu regimuri dicta
toriale. Din juriul concursului au 
făcut parte reprezentanți de sea
mă ai literaturii și teatrului lati
no—american, printre care Maria 
Rosa Oliver (Argentina), Fernan
do Bonitez (Mexic), Atahualpa del 
Sioppo (Uruguay), Isidora Aguir
re (Chile), Nicolâs Guillen și Ale-

se

la Havana
jo Carpentier (Cuba), Jacobo Ar
benz (Guatemala). La lucrările 
juriului au participat și scriitori 
din țări europene : Blas de Ote
ro (Spania) și Italo Calvino 
(Italia).

Premiul I pentru roman a fost 
decernat cunoscutului prozator și 
critic teatral mexican Jorge Ibar- 
guengoitia pentru lucrarea „Ful
gere de august“. In domeniul 
dramaturgiei premiul I a fost a- 
tribuit brazilianului Osuvaldo 
Viana pentru piesa „Patru cua- 
dras de pămînt“. Premiul pen
tru creație poetică a fost atribuit 
poetului argentinean Mario Tre
jo, iar cel pentru nuvelă, scriito
rului argentinean Octavio Cetino.

Turneul „Periniței" în U. R. S. S.
Ansamblul de cîntece și dan

suri populare „Perinița" își con
tinuă turneul prin Uniunea So
vietică. Solii artei populare 
romînești au lăsat o impresie 
de neuitat miilor de mosco- 
viți care i-au aplaudat. „Arta 
dansatorilor romîni — a scris 
revista „Sovetskaia Kultura" — 
te captivează prin uimitoarea 
ei grație, ușurința în mișcare 
și temperamentul focos în care 
își găsesc expresie optimismul 
nesecat și căldura inimii“.,

După Moscova, colectivul „Pe
riniței“ a repurtat un nou succes 
la Leningrad. Intr-un articol inti
tulat „Talent, veselie — iată „Pe
rinița", ziarul „Vecernii Lenin
grad" notează : „In componența 
„Periniței" sînt cîntăreți exce- 
lenți și dansatori plini de tempe-

rament. Ionel Budișteanu — un 
violonist virtuos — a creat un 
spectacol care prezintă arta tu
turor regiunilor țării sub aspecte 
diferite. Unele din perlele folclo
rului romînesc ca „Hora stacca
to“ sau „Ciocîrlia" sînt cunoscute 
în toată lumea". Înfocatul dans 
„Călușarii“ a revărsat o adevă
rată lavină în sala de spectaco
le, cucerind spectatorii prin tem
peramentul său năvalnic și mă
iestria interpretării. Cîntece, 
dansuri, viori fermecate, artiști 
îndrăgostiți de arta lor pe care 
o dăruie din abundență. Iată ce 
face ca arta maeștrilor romîni 
să-ți rămînă în amintire".

După un scurt popas la Kiev, 
ansamblul „Perinița" își continuă 
turneul la Cernăuți și Chișinău.

A. MUNTEANU

Tradition a- 
lul Tîrg de toam
nă de la Leipzig, 
unul dintre cele 
mai mari tîrguri 
de bunuri de con
sum din lume, și-a deschis din 
nou porțile la 5 septembrie pentru a 
deveni, timp de o săptămînă, centru 
și intermediar în comerțul inter
național, adueîndu-și contribuția 
la strîngerea legăturilor între popoa
re. An de an, el capătă o însemnăta
te tot mai mare. Aceasta se vădește 
în permanenta creștere a numă
rului expozanților și vizitatorilor, 
în interesul sporit pe care îl ma
nifestă cercurile comerciale și ale 
oamenilor de afaceri din lumea în
treagă față de Tîrgul de la Leipzig.

Importanța deosebită a acestui 
tîrg ca centru de contacte comer
ciale între Est și Vest este evidentă. 
Dacă, bunăoară, volumul comerțului 
exterior al țărilor socialiste cu ță
rile capitaliste a crescut în perioada 
1955—1962 cu peste 216 la sută, iar 
cu tinerele state naționale, în 
aceeași perioadă — cu 306 la sută, 
la aceasta au contribuit nu în mică 
măsură competiția și legăturile co
merciale prilejuite de Tîrgul de la 
Leipzig. în total, expozanți din 
peste 57 de țări și vizitatori din 
circa 80 de state și-au anunțat par
ticiparea la tîrgul de toamnă.

Ca și pînă acum, țările socialiste 
au o prezență preponderentă la Tîr
gul de la Leipzig. Numai Uniunea 
Sovietică, Republica Populară Ro
mînă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, R. S. F. Iugo
slavia și Republica Cuba vor fi re
prezentate prin 80 de întreprinderi 
de comerț exterior și vor expune 
produse din toate ramurile indus
triei bunurilor de larg consum și 
articole tehnice.

în afară de aceasta, peste 15 000 
de tehnicieni, ingineri, oameni de 
știință și reprezentanți ai comerțu
lui exterior din țările socialiste vor 
sosi la Leipzig pentru a examina 
mărfurile expuse, pentru a face 
comparații și pentru a încheia tran
zacții.

La Tîrgul de toamnă de la 
Leipzig, Republica Populară Ro
mînă va fi prezentă prin două ofi
cii de informații, care vor atrage a- 
tenția celor prezenți asupra rea
lizărilor harnicului și talentatului 
popor romîn în decursul celor două
zeci de ani de muncă creatoare. 
Am avut prilejul să vizitez Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne din Bucu
rești. Exponatele prezentate a- 
colo, toate de calitate superioară 
și foarte moderne, permit să se tra
gă concluzia că posibilitățile comer
ciale ale Republicii Populare Romîne 
vor fi bine prezentate și în cadrul 
Tîrgului de la Leipzig.

Și pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale dintre R. D. Germană și 
R. P. Romînă, Tîrgul de la Leip
zig a adus și aduce o contribu
ție de seamă. Actualmente, R. D. 
Germană ocupă locul al patrulea în 
rîndul partenerilor comerciali ai 
R. P. Romîne.

La tîrgul de toamnă din acest 
an participă Marea Britanie, Italia, 
Suedia, Elveția, Grecia și multe alte 
țări capitaliste, dintre care unele vor 
expune pe o suprafață mai mare de
cît în anii precedenți. Dintre ele, 
Franța este cel mai mare expozant. 
De peste ocean și-au anunțat parti
ciparea firme din S.U.A., Canada, 
Brazilia, Argentina și alte țări.

Erich DANZ 
consilier comercial 

de pe lingă ambasada R.D.G.

De menționat, de 
asemenea, partici
parea unor țări 
cum sînt India, 
Indonezia și Ja
ponia.

Marile posibilități pe care le 
I oferă tîrgurile de la Leipzig pentru 

încheierea de tranzacții comerciale : 
au făcut ca și anumite cercuri in
fluente din Germania occidentală’ ■ 
să-și dea seama că prejudiciile aduse 
economiei vest-germane prin boico
tul acestui tîrg sînt mai mari decît' : - 

.. efectele politice scontate. Aceasta se 
vădește prin faptul că la tîrgul . de 
toamnă din acest an unele firme 
vest-germane și-au extins suprafața - 
de expunere în comparație cu anul , 
precedent. Va fi mai mare și nu-- - 
mărul oamenilor de afaceri și al fir
melor din Berlinul occidental.

Tîrgul de toamnă de la Leipzig \ - 
oferă mărfuri cuprinse în 30 de 
grupe, printre care produse meta-- 
lurgice din cea de-a doua treaptă- ■ 
de prelucrare, textile, produse ali
mentare, tipărituri ale diferitelor 
edituri, chimicale, aparate de ra
dio și televizoare, cît și articole 
ale industriei de sticlărie și ce- - 
ramică. Cea mai rapidă mașină tex
tilă din lume, „Malimo 1 600“, un 
produs al R. D. Germane, va stîrni 
interesul specialiștilor. în pavilionul 
„Bugra“ vor fi expuse mașini de bi
rou și produse ale industriei poligra
fice. în spațiul destinat tîrgului teh
nic se va organiza o expoziție de ar
ticole din mase plastice.

Și în acest an produsele de cea 
mai înaltă calitate vor fi distinse cu 
diplome și medalii de aur. Această 
expoziție internațională a realizări
lor va fi completată de simpozioane 
și conferințe de specialitate pe pro-, 
bleme actuale din domeniul tehnicii 
și științei.

Republica Democrată Germană, ca 
țara gazdă, prezintă într-un cadru 
cuprinzător noi realizări și perfecțio
nări din sectorul mașinilor de birou, 
al mașinilor textile, din domeniul te
lecomunicațiilor, al tehnicii aparate- . 
lor de măsură și din alte domenii. . 
Fotochimia prezintă un bogat pro
gram. Menționăm materialele de fil
mat „ORWO“, printre care se află 
filme care înregistrează chiar pro
cese invizibile ale fizicii nucleare.

Desfășurîndu-se cu numai cîteva 
săptămîni înaintea celei de-a 15-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, Tîrgul de 
toamnă de la Leipzig va constitui o 
mărturie a succeselor dobîndite pe 
tărîm economic de R. D. Germană.

Noua ediție a Tîrgului de la 
Leipzig va contribui, ca în fiecare r 
an, la afirmarea principiilor coexis
tenței pașnice între state cu orîn-' 
duiri sociale diferite, contribuție 
menită să se opună în mod efi
cient, în. interesul păcii și al secu
rității tuturor popoarelor din Eu
ropa,^ politicii vest-germane de re
vanșă, care tinde spre obținerea 
dreptului de a dispune de arme ato
mice.

Tîrgul din acest ăn prezintă o im
portanță deosebită și datorită faptu
lui că va constitui prologul jubileului 
de 800 de ani de existență a tîrguri- 
lor de la Leipzig, jubileu care se va 
sărbători anul viitor. -.r

în încheiere, urez bun venit la 
Leipzig tuturor reprezentanților din’ 
domeniul economic și comercial cît'7"’1 
și tuturor oamenilor de știință și 
specialiștilor romîni care vor sosi la 
tîrgul de toamnă și îmi exprim 
speranța că vor petrece zile plăcute 7 
și interesante, cu rezultate utile.

CULTURALĂ 
i n afională

Istoria literaturii iugoslave
Specialiștii iugoslavi lucrează 

în momentul de față la elabora
rea „Istoriei literaturii iugoslave". 
Din colectivul de redactare fac 
parte reprezentanți ai tuturor li
teraturilor naționale din R.S.F. Iu
goslavia. „Istoria literaturii iu
goslave* va fi editată în patru 
volume. Tipărirea ediției în lim
ba sîrbă este prevăzută pen-

Un roman 
demascator

Din cele șase cărți scrise de 
scriitorul spaniol Alfonso Grosso, 
patru au fost interzise de auto
ritățile franchiste. Aceeași soar
tă a avut-o și ultimul roman al 
lui Grosso, „Procesiunea", apărut 
recent în editura franceză Seuil. 
Romanul prezintă soarta tristă a 
unui țăran spaniol — Jüan 
Rodriguez — condamnat în urma 
unei acuzații false. Jüan iese din 
închisoare grav bolnav, fără mij
loace de existență. Pentru a cîș
tiga ceva el acceptă să participe 
la o procesiune religioasă și să 
poarte pe străzile orașului sta
tuia lui Cristos. Dar povara este 
prea grea și Jüan moare.

„Juan Rodriguez este tipul 
spaniolului din zilele noastre — 
a declarat Grosso într-un inter
viu acordat unui corespondent al 
săptămânalului „Lettres Fran
çaises". In „Procesiunea" se ob
servă rînduielile feudale pe mo
șiile actuale din Spania..." In in
troducerea la interviu se sublini
ază că Grosso a făcut parte dintre 
cei 102 oameni de cultură din 
Spania care și-au pus semnătura 
pe scrisoarea de protest adresată 
guvernului în legătură cu perse
cutarea minerilor din Asturia.

tru anul 1966, după care voi 
apărea și edițiile în limbile slo
venă și macedoneană. Lucrarea, 
scrie „Borba", este prima încer
care de a prezenta dezvoltarea 
literaturii popoarelor R.S.F. Iugo
slavia prin prisma strînsei lor in
terdependențe, a legăturilor lor 
reciproce.

Peste cîteva zile, la Paris va li 
prezentat în premieră filmul 
„Trenul", care redă un episod din 
lupta feroviarilor francezi împo
triva trupelor de ocupație ger
mane în timpul celui de-al doi
lea război mondial. în fotografie : 
actorul Burt Lancaster, protago
nistul filmului, în rolul feroviaru
lui francez Labiche, alături de 

actrița Jeanne Moreau
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DESCHIDEREA CONFERINȚEI ARABE
LA NIVEL ÎNALT

ALEXANDRIA 5 (Agerpres). — La A. K. Hassouna, _secretarul general 
palatul Montaza din Alexandria s-a 
deschis sîmbătă cea de-a doua Con
ferință arabă la nivel înalt. La lu
crări iau parte șefii a 11 din cele 
13 țări membre ale Ligii Arabe. Ce
lelalte 2 țări, respectiv Marocul și 
Tunisia, sînt reprezentate de alte 
înalte oficialități. Discursul de des
chidere a fost rostit de președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Au 
mai luat cuvîntul prințul Feisal, vi
ceregele și primul ministru al Ara
biei Saudite, A. K. Hassouna, secre
tarul general al Ligii Arabe, și au 
fost citite mai multe mesaje sosite 
pe adresa conferinței. După aceea, 
conferința și-a reînceput activitatea 
în ședințe strict secrete.

Lucrările sînt prezidate în conti
nuare de emirul Feisal și au început 
cu raportul asupra modului în care 
au fost îndeplinite hotărîrile primei 
Conferințe arabe la nivel înalt de la 
începutul acestui an, prezentat de

Plecarea din Praga 
a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice

TÎRGURI INTERNATIONALE încetarea din viață

BRNO

al Ligii Arabe. Corespondenții de 
presă relevă că această conferință a 
prilejuit mai multe întrevederi în
tre șefii de state arabe. în ziua de 
5 septembrie, înaintea deschiderii 
lucrărilor conferinței, la Alexandria 
au avut loc întrevederi bipartite și 
tripartite, printre care se remarcă 
întrevederile separate ale prințului 
Feisal cu președintele Helou al Li
banului, cu primul ministru al Li
biei, cu președintele Ibrahim Abboud 
al Sudanului, cu președintele Amin 
el Hafez al Siriei și reprezentanții 
Marocului și Kuweitului. Au avut 
loc, de asemeneâ, întrevederi ale re
gelui Hussein al Iordaniei cu pre
ședintele Sallal al Yemenului, iar 
președintele Nasser s-a întîlnit cu 
șefii de state ai Siriei, Libanului, 
Algeriei și Irakului. Se așteaptă o 
întrevedere între președintele Nasser 
și prințul Feisal al Arabiei Saudite.

PRAGA 5 (Agerpres). — La 5 sep
tembrie, delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S., condusă de 
N. S. Hrușciov, a plecat din Praga 
spre patrie. La aeroport, delegația a 
fost condusă de Antonin Novotny, 
Jozef Lenart și de alți conducători 
de partid și de stat.

In aceeași zi, delegația de partid și 
guvernamentală sovietică a sosit la 
Moscova.

întrunirea miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale 0. U. A.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). In 
capitala Etiopiei s-a deschis la 5 sep
tembrie Conferința extraordinară a 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale O.U.A., convocată 
la cererea guvernului congolez și a 
altor țări africane pentru a discuta 
situația din Congo și repercusiunile 
ei așupra relațiilor cu țările înveci
nate și cu alte țări africane. Prima 
ședință a avut loc sîmbătă după- 
amiază, în Palatul Africii din Addis 
Abeba. Au fost prezenți reprezen
tanți ai celor 34 țări africane, mem
bre ale O.U.A., inclusiv o delegație 
congoleză condusă de Moise Chombe.

In cuvîntul de deschidere, Diallo 
Telli, secretar general al O.U.A., 
a subliniat că pînă în prezent „efor
turile de găsire a unei soluții în pro
blema congoleză nu au fost încunu
nate de succes deoarece ele s-au des
fășurat în afara cadrului african“, 
în momentul de față, a spus Telli, 
Organizația Unității Africane, întru
nită la nivelul miniștrilor de externe 
la Addis Abeba, „are sarcina să gă
sească o cale de rezolvare în confor
mitate cu interesele poporului con
golez". A luat apoi cuvîntul împăra
tul Haile Selassie al Etiopiei, care a 
subliniat importanța încetării orică-

Congoului cu veci-ror fricțiuni ale 
nii și a găsirii unei soluții conforme 
cu principiile O.U.A. în continuarea 
lucrărilor, delegații s-au întrunit în 
ședințe secrete. S-a aflat totuși că 
discuțiile vor începe cu o expunere 
a premierului congolez, Moise Chom- 
be. Ședințele secrete vor avea loc în 
cursul zilelor de duminică și luni, 
urmînd ca luni seara să fie dat pu
blicității un comunicat final.

Observatorii își exprimă părerea 
că în cadrul dezbaterilor va fi abor
dată problema adoptării unei poziții 
comune în legătură cu evenimentele 
din Congo în scopul găsirii unei so
luții africane corespunzătoare în 
problema intervenției străine în a- 
ceastă țară, poziția liderilor congo
lezi și în special a lui Chombe, dis
puta guvernului de la Leopoldville 
cu Burundi și Congo (Brazzaville).

Congo

RĂSCULAȚil ÎNAINTEAZĂ
SPRE COQUILLATVILLE

ATENA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul inaugurării Tîrgului interna
țional de la Salonic, primul ministru 
al guvernului grec, Papandreu, a 
rostit o cuvîntare în care s-a ocupat 
de criza cipriotă. El a cerut alianței 
atlantice să intervină pentru a pune 
capăt amenințărilor cu războiul. 
„Dacă amenințarea cu un atac armat 
neprovocat ar fi pusă în aplicare, a 
spus Papandreu, voi cere N.A.T.O. 
să acorde ajutorul său pentru 
apărarea Greciei“. In continuare, 
primul ministru grec a denunțat 
guvernul turc în fața Consiliului de 
Securitate și în fața Națiunilor 
Unite. „Turcia trebuie să știe că de- 
dîndu-se la amenințări și proiectînd 
un război se va afla într-o izolare 
morală completă și va fi condam
nată pe plan internațional“, a de
clarat Papandreu. El a afirmat că 
guvernul grec nu va recurge la nici 
un fel de provocări și că același lu
cru îl urmărește și arhiepiscopul 
Makarios. El a făcut cunoscut că 
Grecia va continua să coopereze în 
întregime cu forța Națiunilor Unite, 
care se află în Cipru, arătînd ca este 
necesară prelungirea mandatului 
său în insulă.

★
ANKARA 5 (Agerpres). — La An

kara s:a anunțat că guvernul Tur
ciei a denunțat oficial tratatul de 
comerț și de plăți, semnat între Tur
cia și Grecia la 7 noiembrie 1953 și 
care trebuia să expire la 7 noiem
brie.

în cercurile autorizate turcești se 
subliniază că acest tratat era deja 
depășit, întrucît atît Turcia cît și 
Grecia fac parte din O.E.C.D. și din 
G.A.T.T. și sînt membre ale conven
ției vest-europene de plăți.

BRNO 5. Corespondentul Ager
pres, H. Liman, transmite :

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
deschiderea celui de-al Vl-lea Tîrg 
internațional de la Brno. Au luat 
parte Jozef Lenart, președintele 
Consiliului de Miniștri cehoslovac, 
16 delegații guvernamentale, mem
brii corpului diplomatic acreditați 
în R. S. Cehoslovacă. Delegația 
R. P. Romîne este condusă de Ion 
Marinescu, ministrul industriei me
talurgice.

La deschiderea tîrgului a luat 
cuvîntuț Otakar Simunek, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. S. Cehoslovace.

La tîrgul din acest an — specia
lizat în construcții mecanice 
participă 620 de firme din 36 
țări. R. P. Romînă participă cu 
birou de informații.

ședintelui R.S.F. Iugoslavia^ Iosip 
Broz Tito, și a altor conducători de 
partid și de stat din Iugoslavia, Tîr- 
gul internațional de toamnă.

La Tîrgul internațional de toam
nă din acest an, care ocupă un spa
țiu de peste 161 000 metri pătrați, 
își. expun produsele întreprinderi iu
goslave, precum și întreprinderi din 
52 de țări din Europa, America, A- 
sia și Africa. Țara noastră participă 
la acest tîrg cu un oficiu de informa
ții comerciale. "La 5 septembrie ofi
ciul de informații al R.P. Romîne a 
fost vizitat de președintele Iosip Broz 
Tito cu soția, Petar Stambolici, Ni
kola Djuverovici și de alte persona
lități iugoslave.

LEIPZIG

ZAGREB

de 
un

ZAGREB 5 (Agerpres). — Agen
ția Taniug . anunță că sîmbătă e-a 
deschis la Zagreb, în prezența pre

LEIPZIG 5 (Agerpres). — La 5 sep
tembrie a fost inaugurat Tîrgul in
ternațional de toamnă de la Leipzig. 
Julius Balkow, ministrul comerțului 
exterior al R. D. Germane, a rostit 
cu acest prilej o cuvîntare. Din par
tea R. P. Romîne la inaugurarea 
tîrgului a participat o delegație 
condusă de Mihail Levente, minis
trul comerțului interior.

a tovarășei Efcabeth (iurley-FEynn
MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 

Moscova a încetat din viață la 5 
septembrie, în urma unei scurte, dar 
grele boli, Elizabeth Flynn, preșe-

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — In 

buletinul medical cu privire la boa
la și la cauza încetării din viață a 
Elizabethei Flynn, dat publicității 
la Moscova, se- spune că ea a sufe
rit de boala- hipertonică, aterosclero- 
ză și de tulburări grave ale meta-

Partidului Comunist 
militantă eminentă a

din 
mlșcă- 
ameri-

hidro

dintele 
S.U.A., 
rii comuniste și muncitorești 
cane și internaționale.

★
holismului lipidic, glucidlc și
salin. Gastroenterocolita acută, care 
s-a ivit în ultima săptămînă, a agra
vat starea bolnavei și s-a complicat 
cu o tromboembolie a arterei pul
monare, ceea ce a dus la deznodă- 
mîntul fatal.

TELEGRAMĂ
Comitetului Național al Partidului Comunist 

din Statele Unite ale Americii
New-York

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, întregul 

nostru partid, împărtășesc marea durere pe care o încearcă comuniștii 
americani prin încetarea din viață a tovarășei Elizabeth Gurley-Flynn, 
președintele Partidului Comunist din Statele Unite ale Americii, și vă 
exprimă cele mai sincere condoleanțe.

Prin dispariția tovarășei Elizabeth Gurley-Flynn; fiică credincioasă 
a~ poporului american, P.C. din S.U.A. pierde pe unul din conducătorii 
săi de seamă, militantă veche și neînfricată pentru drepturile clasei 
muncitoare, pentru măreața cauză a păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÏN

LONDRA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Douglas Home, a 
declarat sîmbătă că Anglia nu tre
buie niciodată să se bizuie exclusiv 
pe forța nucleară americană pentru 
securitatea sa. Vorbind în cadrul 
unui miting la care au participat 
viitorii candidați ai Partidului con
servator în alegerile generale din a- 
ceastă toamnă, primul ministru bri
tanic a respins cererea laburiștilor 
privind abandonarea de către An
glia a forței sale nucleare indepen
dente în favoarea forțelor conven
ționale.

Referindu-se la planurile laburiste 
privind naționalizarea unor ramuri 
industriale britanice, Douglas Home 
a subliniat că se opune unei aseme
nea idei, deoarece ea „ar periclita 
dezvoltarea economiei Angliei“.

Luînd cuvîntul în aceeași zi, la un 
miting al Partidului laburist de la 
Kirkby, Harold Wilson, liderul a- 
cestui partid, a criticat o serie de 
aspecte ale situației economice bri
tanice, subliniind că nivelul de viață 
din Anglia „a crescut mai puțin de- 
cît în alte țări".

Incidente la Singapore
SINGAPORE 5 (Agerpres). 

Sîmbătă dimineața, la Singapore 
continuat manifestațiile și inci
dentele violente. în cursul dimineții 
au fost ucise două persoane și 70 au

au

0 neînfricată militantă pentru drepturile 
clasei muncitnare americane, pentru cauza păcii 

și socialismului

PreședinteleA
I. S. F. Iugoslavia 
va vizita R. P. Ungară

BELGRAD 5 (Agerpres). — Agen
ția Taniug anunță că la invitația lui 
Istvan Dobi, președintele Consiliului 
prezidențial al R. P. Ungare, și a lui 
Jânos Kadăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 

■ va face, împreună cu soția, o vizită 
oficială în R.P. Ungară, între 11 și 
16 septembrie.

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
La Leopoldville a sosit în seara zi
lei de 5 septembrie știrea că ora
șul Coquillatville, situat la cir
ca 800 km nord-est de Leopoldville, 
„este amenințat de înaintarea unor 
detașamente de răsculați“. Ambasa
dele americană și britanică din Leo
poldville au procedat imediat la lua
rea de măsuri pentru evacuarea ce
tățenilor lor din Coquillatville. Trei 
avioane americane, puse recent la 
dispoziția guvernului congolez, scrie 
agenția France Presse, au fost tri
mise pentru evacuarea cetățenilor a- 
mericani. Mai mulți cetățeni de ori
gină belgiană au cerut și el să fie 
evacuați.

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA SOFIA

Adunarea festivă
a tineretului bulgar

La 4 septembrie, mii de tineri din 
Sofia și din întreaga țară s-au adu- 
rlat în marea sală „Universiada" și 
în piața din jurul ei la adunarea 

[ festivă a tineretului consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Bulgariei.

La adunare au participat conducă
tori de partid și de stat, în frunte cu 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri, și Gheorghi Traikov, preșe
dintele Prezidiului Adunării Popu
lare.

în cadrul adunării T. Jivkov a 
rostit o cuvîntare.

Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Chile

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Vineri au avut loc alegeri 
prezidențiale în Chile. Potrivit datelor 
comunicate de către ministrul de in
terne, rezultatele numărătorii vo
turilor se prezintă astfel : Edu
ardo Frei — 1 504 899, Salvador A- 
llende 975 210, Julio Duran — 
124 764. Potrivit relatărilor agen
ției Prensa Latina, în urma aces
tor rezultate Eduardo Frei a fost ales 
cel de-al treizecilea președinte al 
Republicii Chile,

ȘANTIERUL BE LA MEDET
In partea centrală a munților 

Sredna Gora, la intrarea în trecă- 
toarea Medet, pe unde curge un 
mic rîu cu același nume, geologii 
bulgari au descoperit cu mai mulți 
ani în urmă însemnate zăcăminte 
de minereu de cupru. Succesul lor 
a fost consemnat de începerea unor 
lucrări de construcție pentru a se 
pune în valoare această bogăție. A- 
cum, pe aceste locuri constructorii 
desfășoară o muncă rodnică. Ex
cavatoare puternice fac decoperta- 
rea ajungînd în unele locuri la 
stratul de minereu. Zăcămîntul are 
o lungime de 1 300 m, o lățime de 
600 m și o adîncime apreciată de 
geologi tot la 600 m, ceea ce per
mite — după cum spunea ' Mii ev 
Traiko, directorul Institutului de 
cercetări și proiectări miniere — 
ca exploatarea să se facă „la zi".

Principalul obiectiv al combinatu-

Pe șantierul fabricii de flotați» al minei „Medot

' -X ? «Sb
i ' O-ki:.
; 11!

3RW;

! i
mmsi

AS"■ g.>
' . s V.W

lui de aci este o fabrică de flotație, 
la a cărei construcție specifică, în te
rase, se fac acum ultimele lucrări de 
finisaj și de montare a utilajelor. 
Este prevăzut ca acest obiectiv in
dustrial să prelucreze într-o primă 
etapă 4 milioane tone minereu pe 
an din care să se obțină în primul 
rînd concentrat de cupru, precum și 
alte produse derivate. Concentratul 
de cupru va fi destinat combinatu
lui pentru elaborarea cuprului 
„Gheorghi Damianov“, care se află la 
o distanță de 18 km, iar în pre
zent se extinde pentru a putea „în
ghiți" materia primă care îi va sosi 
de la Medet. Apa Medetului va 
servi, de asemenea, necesităților in
dustriale. In acest scop, acolo unde 
ea se varsă într-un alt rîu mai 
mare, Topolnița, se construiește un 
lac de acumulare cu o capaci
tate de 180 milioane metri cubi 
și care va satisface nevoile fabricii 
de flotație și ale celorlalte întreprin
deri ale combinatului. Se apropie de 
șfîrșit și alte construcții care apar
țin combinatului de la Medet : labo
ratoare, o bază de reparații auto, 
clădiri administrative etc.

In prezent, peste 3 000 constructori 
zoresc lucrările pentru a-și înde
plini angajamentul luat ca, în cin
stea zilei de 9 septembrie, cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării Bulga
riei de sub jugul fascist, să dea în 
exploatare de probă fabrica de flo
tație. Și minerii fac ultimele pregă
tiri pentru a da minereul necesar 
prelucrării. Potrivit planului, după 
darea în exploatare a fabricii de 
flotație ei trebuie să livreze aces
teia, pînă la sfîrșitul anului, circa 
800 000 tone minereu.

Prin darea în exploatare a combi
natului pentru concentrarea cupru
lui, care încă de la deschiderea șan
tierului a primit numele rîului Me
det, se valorifică o bogăție de seamă 
a subsolului bulgar.

Constantin LINTE

Comentatorii agențiilor occidenta
le de presă subliniază faptul că atît 
Frei cît și Allende reprezintă 
partide și cercuri politice care s-au 
opus politicii actuale a guvernului 
chilian condus de președintele 
Jorge Alessandri.

Programul electoral al lui Eduar
do Frei, pe care agenția Associated 
Press îl caracterizează drept un po
litician 
de pe 
rea unei largi 
și modernizarea agriculturii, plani
ficarea dezvoltării economice, revi
zuirea politicii fiscale, crearea de 
cooperative de consum și desfacere. 
Spre deosebire de candidatul Fron
tului de acțiune populară, Allende, 
noul președinte se pronunță împo
triva naționalizării marilor mine de 
cupru aparținînd unor societăți 
nord-americane. El cere totuși ~ re
vizuirea contractelor cu societățile 
străine în domeniul exploatării, in
vestițiilor și vînzărilor în străină
tate, precum și crearea de noi uzine 
pentru prelucrarea cuprului, astfel 
încît întreaga producție să fie pre
lucrată în țară.

Pe plan politic internațional pro
gramul lui Eduardo Frei subliniază 
că Chile va sprijini toate inițiativele 
cu privire la dezarmare și interzice
rea armei nucleare. Noul președinte 
a anunțat în mai multe rînduri ho- 
tărîrea sa de a menține relații di
plomatice și comerciale cu toate ță
rile lumii, fără excepție.

fost rănite. Demonstrațiile au fost 
împrăștiate numai în urma interven
ției forțelor polițienești, care au fă
cut uz de arme și gaze lacrimogene. 
După cum .se știe, aceste incidente, 
aparent rasiale, dar în realitate izbuc
nite ca urmare a nemulțumirii unei 
mari părți a populației din Singa
pore față de regimul ce le-a fost 
impus prin includerea cu forța în 
Federația Malayeză, durează de trei 
zile. Bilapțul total dat publicității 
sîmbătă este de 10 -morți, numeroși 
răniți și 160 de arestați Mai multe 
persoane arestate au fost condam
nate la închisoare pe termene de 
o lună la doi ani.

COLUMBIA

la

de centru-stînga, 
plan economic 

reforme

preve- 
realiza-
agrare

Ciocniri intre țărani 
si armată

BOGOTA 5 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat oficial al guvernului co
lumbian se arată că în regiunea 
Marquetallla a avut loc o puternică 
ciocnire între grupuri de țărani și 
unități ale armatei. Cinci soldați au 
fost uciși, iar alți doi răniți. Agenții
le de presă relatează că cercurile 
politice de la Bogota sînt pesimiste 
în ce privește șansele de victorie fa 
trupelor împotriva țăranilor, care au 
ocupat pământurile și pe care le a- 
pără de cîțiva ani. Intr-o declarație 
dată publicității de organizațiile ță
rănești din regiunea Marquetallla se 
arată că în ultimul timp trupele gu
vernamentale au împușcat 180 de ță
rani, dintre care 18 adolescenți, și au 
aruncat în închisori peste 200 de 
persoane bănuite de a fi întreținut 
relații cu țăranii răsculați.

VARȘOVIA. A început al V-lea 
Congres al Federației mondiale a ora
șelor înfrățite. La lucrările congresului 
participă 400 de delegați, reprezentând 
175 de orașe din 27 de țări ale lumii. 
Delegația orașelor din R. P. ~ 
este formată din Stan Alecu, 
dintele Sfatului popular al 
Galați, Gheorghe Lepădeanu, 
dintele Sfatului popular al

Romînă 
preșe- 

orașului 
preșe- 

_ ____ . __ _ orașului 
Cluj, Anghel Negulescu, președintele 
Sfatului popular al orașului Iași, și Ni
colae Cicu, secretar al I.R.R.C.S.

MOSCOVA. Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hoțărîre „Pri
vind organizarea producției de ouă și 
carne de pasăre pe bază industrială".

Sînt prevăzute măsuri pentru pro
ducția ,de mașini și instalații necesare 
mecanizării combinatelor, precum și 
pentru producția unor furaje combi
nate. Au fost aprobate măsurile pentru 
ridicarea cointeresării materiale a per
sonalului combinatelor avicole, pre
cum și pentru pregătirea unor specia
liști în domeniul aviculturii.

Cu profundă durere comuniștii și 
oamenii muncii din țara noastră au 
aflat vestea încetării din viață a 
președintei Partidului Comunist din 
S.U.A., Elizabeth Gurley-Flynn.

Elizabeth Gurley-Flynn, luptătoa
re neobosită pentru înfăptuirea mă
rețelor idealuri ale clasei muncitoa
re, s-a născut la 7 august 1890 
în orașul Concord (statul New 
Hamphshire).

La vîrsta de 16 ani, pe cînd era 
încă elevă, ea devine membră a or
ganizației „Muncitorii industriali ai 
lumii” (întemeiată 
cago). După aceas
tă dată, istoria 
mișcării muncito
rești americane 
cunoaște perma
nenta prezență a 
Elizabethei Flynn 
care s-a situat în
totdeauna în pri
mele rînduri ale 
luptătorilor pen
tru democrație, 
progres social și 
pace.

înzestrată cu ca
lități agitatorice și 
organizatorice, Eli
zabeth Gurley- 
Flynn era invitată 
să țină cuvîntări 
la adunările gre
viștilor, participa 
la crearea de 
sindicate, la orga
nizarea și desfășu
rarea luptei clasei 
muncitoare.

In perioada 1918 
—1922 Elizabeth 
Flynn a activat în 
cadrul 
pentru
libertății muncito
rilor, la întemeie
rea căreia a par
ticipat și care avea drept scop elibe
rarea tuturor deținuților politici a- 
restați în timpul războiului. în 1920 
a participat, de asemenea, la înte
meierea „Uniunii pentru libertățile 
civile din America“, în cadrul că
reia și-a desfășurat activitatea timp 
de 20 de ani.

începînd din 1937 ea s-a situat în 
rândurile celor mai activi membri 
ai partidului comunist. Ea a îmbinat 
în mod armonios activitatea politi
că cu activitatea publicistică, 
demascînd racilele capitalismului, 
atît prin articolele sale, cît și în lu
crări mai mari cum este cartea „Re
latări despre Alderson, 
ca deținută politică“, 
1963.

In cartea sa despre
Alderson, Elizabeth Flynn pledează

pentru schimbarea rtndulelilor exis
tente acolo cît și pentru a determi
na revizuirea sistemului penitenciar 
în ansamblu. De-a lungul vieții și 
activității sale, Elizabeth Flj 1 a 
fost de mai multe ori arestai. ^Șe
derea sa în închisoare i-a șubrezit 
sănătatea.

în 1938 Elizabeth Flynn a fost a- 
leasă membră a Comitetului națio
nal al Partidului Comunist din 
S.U.A., iar în 1961 a fost aleasă pre
ședinte al P.C. din S.U.A.

Elizabeth Flynn s-a bucurat de 
autoritate și respect legitim în rîn-

Uniunii 
apărarea

în 1903 la Chi-

Viața mea 
apărută în

închisoarea

durile comuniștilor datorită fideli
tății față de Ideile marxlsm-leninis- 
mului, față de principiile internațio
nalismului proletar.

încetarea din viață a tovarășei 
Elizabeth Flynn constituie o mare 
pierdere pentru Partidul Comunist 
din S.U.A., pentru toți oamenii că
rora le este 
muncitoare.

Comuniștii, 
din patria 
marea durere pe care 
Partidul Comunist din 
muncitoare, oamenii 
S.U.A. Ei vor păstra pentru totdea
una în inimile lor chipul luminos'«, 
glorioasei fiice a poporului ameri- ' 
can, luptătoare înflăcărată pentru 
socialism și pace.

scumpă cauza clasei

toți oamenii muncii 
noastră iau parte la 

o încearcă 
S.U.A., clasa 
muncii din

SCURTE ȘTIRI
VARȘOVIA. în cadrul schimburilor 

organizate între Uniunea scriitorilor 
polonezi și Uniunea scriitorilor din 
R. P. Romînă, la Varșovia a sosit un 
grup de scriitori romîni, format din 
Silvian Iosifescu, critic literar, poetul 
Ion Bănuță, directorul Editurii pen
tru literatură, și poetul Tiberiu Utan, 
redactor șef al revistei „Gazeta lite
rară“.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, Marc Jacquet, ministru 
al lucrărilor publice și al transportu
rilor al Franței, a făcut o vizită de o 
săptămînă în Uniunea Sovietică. Mi
nistrul francez a declarat că există 
posibilitatea exportării unor mașini 
franceze în U.R.S.S.

WASHINGTON. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, Frank Er
win, președintele Comitetului națio
nal al Partidului democrat. din statul 
Texas, a declarat vineri că serviciul 
secret american și agenți ai Biroului 
Federal de Investigații au deschis o 
anchetă în legătură cu descoperirea

unui complot urmărind asasinarea 
președintelui Johnson. Acțiunea urma 
să aibă loc joia trecută, cînd Johnson 
a rostit cuvîntarea de acceptare a 
candidaturii la postul de președinte, 
în timpul convenției naționale a Par
tidului democrat de la Atlantic City. 
Erwin a adăugat că poliția a operat, 
mai multe arestări. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a refuzat vineri sea
ra să confirme sau să dezmintă știrile 
cu privire la descoperirea acestei ten
tative de asasinare a președintelui 
Johnson.

CIUDAD DE MEXICO. în capi
tala Mexicului s-a deschis joi prima 
expoziție a renumitului pictor mexi
can, David Alfaro Siqueiros după eli
berarea sa recentă din închisoare. Sim
patia de care se bucură pictorul în rîn- 
dul poporului mexican a găsit o nouă 
confirmare în miile de vizitatori care 
au admirat lucrările expuse. Un mare 
număr de tablouri de diverse mărimi 
au fost achiziționate.

CAP KENNEDY. Administrația 
națională pentru aeronautică și cerce-

tarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat că la Cap Kennedy a fost lan
sat satelitul „Ogo“, pe bordul căruia 
se află un „observator geofizic orbi
tal“. Satelitul, care cîntărește 483 kilo
grame, are forma unei insecte uriașe, 
ale cărei aripi sînt înzestrate cu mii 
de celule solare, destinate să alimen
teze aparatura electrică. Sarcina sate
litului este de a efectua experiențe 
privitoare la spațiul galactic, interpla
netar și planetar. La 5 septembrie, un 
reprezentant al N.A.S.A. a declarat că 
la bordul satelitului „Ogo" s-au consta
tat unele defecțiuni neprevăzute. Una 
din antenele principale nu funcțio
nează, iar sistemul de orientare 
a navei funcționează cu mari în
treruperi.

ROMA. în buletinul medical cu 
privire la starea sănătății președintelui 
Antonio Segni, transmis de agenția 
Ansa, se arată că în ultimele două 
zile starea sănătății președintelui repu
blicii s-a îmbunătățit simțitor. Tempe
ratura continuă să fie normală, iar a- 
limentația se face pe cale bucală.
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