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Noi succese îu producție

BRAȘOV. — Mun
citorii Combinatului 
chimic Făgăraș au 
realizat de la începu
tul anului și pînă a- 
cum peste prevederi
le planului 1 500 to
ne îngrășăminte azo- 
toase. 170 tone fenol 
și mai mult de 200 
tone produse din 
bachelită și amino* 
plast. In același timp 
productivitatea muncii 
a sporit cu 3,22 la

sută față 
planificată, 
de cost a ___ _
simțitor,, fapt ce 
dus la realizarea 
economii 
tare în valoare 
6 500 000 lei.

de sarcini» 
iar prețul 
fost redus 

a 
de 

suplimen- 
de

CONSTANȚA.
Pînă în prezent, 
lectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni 
de la Uzinele chimice 
din Năvodari a reali-

C0-

zat peste prevederile 
planului 3 830 tone 
superfosfat, 2 680 ' to
ne acid sulfuric, 150 
tone fluorosilicat de 
sodiu. Totodată, aici 
s-au obținut economii 
suplimentare la pre
țul de cost în valoare 
de peste 1 600 000 lei 
șt beneficii peste 
plan în valoare de 
2 450 000 let.

(Agerpres)

DRUMUL ȚIȚEIULUI
RAPORTUL DE EA ORA

5 DIMINEAȚA
în fiecare dimineață, la în

treprinderea de foraj din Plo
iești telefonul sună la ora 5. 
Dispecerul de serviciu primeș
te de la fiecare sector vești 
despre fiecare sondă. „La 901 
Băicoi săpat 7 metri, talpa 
2 200...“. Sînt vești de care în
treprinderea are absolută ne
voie. Fiecare sondă își are o 
viață a ei hotărîtă de oameni 
printr-un grafic. Dar uneori 
natura se împotrivește — sur
pă un strat vertical, sau oferă 
dinților sapei roca cea mai 
dură. Și atunci, trebuie inter
venit. Intervenția începe acolo, 
pe loc, la sondă, iar la între
prindere, colectivul de condu
cere, care dezbate fiecare ra
port, confirmă măsurile, le 
îmbunătățește. Directorul, in- 
ginerul-șef, tehnologul, citesc 
din aceste rapoarte măsuri 
viitoare: mutarea unor utilaje 
grele, amplasarea unor echipe 
de mecanici pe un cîmp de 
luptă, așa cum comandanții 
își amplasează forțele în punc
tele strategice.

Nu-i o treabă nouă. Dar de 
felul în care este dusă la ca-

păi depinde în mare măsură ca 
eforturile sondorilor să fie în
cununate de succes, să se în
deplinească angajamentele în 
întrecerea socialistă. Rapoarte
le acestea au adus vești des
pre fiecare jumătate de metru 
forat peste plan. La sfîrșitul 
celor cinci luni, angajamentul 
sondorilor Întreprinderii de 
foraj din Ploiești era depășit : 
5 550 metri forați peste plan. 
Aceleași rapoarte au semnalat 
scurtarea unor ..timpi de care 
sondorii ar dori nici să nu mai 
audă — timpii neproductivi.

în cursul vizitei noastre am 
plecat pe firul unui asemenea 
raport ajungînd la sondele 
unui sector fruntaș. La sonda 
901, aparținind sectorului 
liești, se fora cu turbina...

INVITATE
IA PRELUAREA

UNEI EXPERIENȚE

Li-

Sectorul are cele mai bune 
rezultate privind îndeplinirea 
angajamentelor luate in între
cerea socialistă. 107,9 Ia sută 
— viteză pe luna trecută; 
843 000 lei economii la prețul 
de cost pe cinci luni, față de

700 000 lei cît era angajamen
tul, iar timpul neproductiv a 
scăzut la 11 la sută. Cum mun
cesc sondorii de aici ?

„Aplică forajul cu turbina . 
— ne explică șeful sectorului. 
Este metoda de lucru cea mai 
productivă. Asigură o viteză 
de lucru sporită — uneori chiar 
de trei ori mai mare decît cea 
obținută cu masa rotativă. 
Apoi, reduce timpii neproduc
tivi, accidentele, opririle. Con
știente de toate avantajele care 
le oferă acest sistem de lucru, 
aproape toate brigăzile noas
tre au trecut la aplicarea lui. 
Pînă acum 77,7 la sută din me
trii forați sînt cu turbina. Și 
cifra crește. De regulă, se în
cepe lucrul cu masa rotativă și. 
după consolidarea terenului 
prin tubare, se introduce tur
bina pînă la talpă“.

La celelalte sectoare ale în
treprinderii. procentul aplică
rii forajului cu turbina este 
încă sub sarcina planificată. 
De aceea, am dorit sâ știm 
cum s-a reușit aici, la Liliești. 

-să se depășească această sarci
nă cu peste 12 procente. L-am 
rugat pe tovarășul ing. C Ca
zan să ne vorbească in conti
nuare despre aplicarea acestei 
metode.

„Sigur,

la masa rotativă, nu-i ușor să 
aplici forajul cu turbina. Tre
buie să învingi unele greutăți 
de ordin tehnic. La noi, la in
stalațiile unde am preconizat 
folosirea turbinei, am trecut 
la o minuțioasă revizie tehnică, 
în unele locuri am schimbat 
pompele cu unele mai puter
nice. Totodată, am asigurat o 
bună aprovizionare cu lainăre 
și pistoane care să corespundă 
presiunilor și debitului ce se 
schimbă, în funcție de adîn- 
cimi. Instalația de foraj cu 
turbina este pretențioasă și 
cere o îngrijire deosebită. S-a 
întîmplat ca sondorii să recla
me la început înfundarea tur
binei. Am luat atunci măsura 
de a introduce filtre pe prăjini 
și pe conducta principală 
de pompare a noroiului. Se 
ivesc adesea situării neprevă
zute. dar există o mie șz una 
de soluții”.

Exemplul nod soluții ni s-a 
oferit chiar in timpul vizitei 
noastre. La sonda nr. 5 Cirjam 
se fora cu turbina. Ajungînd 
intr-un strat mai dur. a cres
cut rezistența, frinlnd înainta
rea. vom opri- — și-au
spus sondorii. Inginerul șef 
le-a aprobat schimbarea siste
mului. cu cel rotativ. Dar așa, 
înaintarea era și mai anevo-

ioasă. între timp, au fost cer
cetate turbina și motoarele. Un 
singur defect : motorul nu lu
cra la puterea lui nominală.

„Vedeți ? — ne explică
inginerul șef, zîmbind — după 
ce vom instala noul motor, 
vom relua lucrul cu turbina și 
vom recupera toată întîrzierea. 
Și, în plus, sondorii acestei in
stalații vor deveni cei mai 
buni propagandiști ai aplicării 
metodei de forare cu turbina .

Sînt apoi lucruri care merită 
cercetate pe îndelete în con
sfătuiri și schimburi de expe
riență — spațiul unui articol 
nu îngăduie decît o enumera
re. Se știe că fiecare echipă, 
cînd intră la sondă, are o ju
mătate de oră pentru instruc
taj. control și ungere. Pînă la 
aplicarea forajului cu turbina, 
fiecare se grăbea să pornească 
imediat instalația. Tînarul son
dor șef Aurel Ovezea. maistrul 
sondor Ion Angheloiu și alții au 
. descoperit* că în această jw- 
mătate de oră se pot elimina 
multe din neajunsurile ce sur
vin în timpul zilei, neajunsuri

VICTOR CONST ANTINESCU 
CONSTANTIN PRIESCL

VESTI DIN
AGRICULTURĂ
Pentru campania de recoltare
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DE MEDIEAJ1E!

Mecanizatorii din 
S.M.T. și din gospo
dăriile de stat depun 
o activitate susținută 
pentru a termina la 
vreme reparațiile la 
mașinile agricole cu 
care vor lucra în 
campania de recoltare 
din vara aceasta.

Din datele existente 
la Consiliul Superior 
al Agriculturii rezulta 
că mecanizatorii din 
S.M.T. au executat ra

parații la combinele 
de cereale în propor
ție de peste 90 la 
sută, iar la presele de 
balotat, combinele 
pentru siloz și selec
toare între 70 și 80 la 
sută.

Pînă la 10 iunie, 
mecanizatorii din 43 
stațiuni de mașini și 
tractoare, printre care 
cele din Tg. Neamț, 
Vrînceni, Ciorani, 
Chirnogeni, Miroși și

Sighișoara au termi
nat complet reparați
ile la mașinile și uti
lajele cu care vor lu
cra în campania de 
recoltare a cerealelor 
păioase și a furajelor.

Mai avansate în 
pregătirea mașinilor 
sînt stațiunile de ma
șini și tractoare din 
regiunile Bacău, Ar
geș . și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară.

(Agerpres)
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Un viitor „cvartet11 de ieputafi instrumentiști
Foto: GR. PREPELIȚA .

Octav Pancu-lași

Pe șantierele 
de CRONICA

hidroameliorații
ACTUALITĂȚII

Pe șantierele de hidroameliorații 
din Lunca Dunării, Lunca Prutu
lui cât și în alte locuri' din țară 
se lucrează intens la amenajarea 
suprafețelor îndiguite ce urmează 
a fi cultivate cu diferite plante a- 
gricole. In afară de săparea cana
lelor, defrișarea pădurilor de săl
cii și alte lucrări, se execută în- 
tr-un ritm susținut construcția 
stațiilor de pompare. In prezent se 
lucrează la 22 de șantiere de con-

stațiilor de pompare,strucții ale 
din cele 32 planificate a fi con
struite anul acesta.

Cu ajutorul acestora, întinse su
prafețe de teren îndiguite vor fi 
desecate. Numai stațiile de pom
pare, în curs de construcție de la 
Mahîru, Măgura Gîștii-Bechet-Dă- 
buleni, și Modelu-Dichiseni, vor 
permite desecarea a peste 24000 
ha de teren.

„Zilele
în întreaga țară au conti- 

tuat să aibă loc sîmbătă. ma
nifestări culturale prilejuite 
de comemorarea a 75 de ani 
de la moartea marelui poet 
romîn, Mihail Eminescu.

(Agerpres)

Lucrări în vii și livezi

Mihail Eminescu" Sesiune

Paralel cu executarea lucră
rilor de întreținere a culturi
lor în cîmp, colectiviștii și lu
crătorii din G.A.S. execută în 
prezent stropiri pentru pre
venirea și combaterea dăună
torilor în livezi și vii. In regi
unile Ploiești, Argeș și Hune
doara au fost stropiți pînă în 
prezent aproape 5 300 000 de

pomi, iar în vie stropirile au 
fost executate în timpul op
tim.

In mai multe localități din 
aceste regiuni funcționează și 
puncte de avertizare a apari
ției dăunătorilor și bolilor la 
pomi și viță de vie, care in
dică perioada și, modul de a- 
plicare a tratamentelor. .

BUCUREȘTI. — Sîmbătă 
s-a deschis la magazinul 
„Muzica" din Calea Victoriei 
41—43 expoziția „Eminescu și 
muzica romînească".

Expoziția cuprinde manu
scrise autografe ale compozi
torilor contemporani care au 
scris lucrări inspirate de ope
ra lui Eminescu, tipărituri 
vechi muzicale și fotografii 
ale muzicienilor cu care a a- 
vut relații marele poet, facsi
mile ale unor documente lega
te de activitatea lui Emines
cu, partituri ale unor lucrări 
muzicale îndrăgite de poet.

IAȘI. — „O după-amiază la 
teiul lui Eminescu" — astfel 
s-a intitulat manifestarea care 
a avut loc sîmbătă la teiul din 
Grădina Copou din Iași, ca
dru care a constituit una din 
sursele de inspirație ale poe
tului.

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). —

„Zilele Eminescu" au prile
juit și în regiunea Ploiești nu
meroase manifestări închinate 
luceafărului poeziei romî- 
nești. în cercurile literare din 
regiune, printre care cele din 
orașele Ploiești, Tîrgoviște, 
Buzău, Rm. Sărat, Sinaia ori 
în comune și sate ca Baba 
Ana, Izvorul-Dulce, Vintilă- 
Vodă, în schelele petroliere 
Boldești, Cîmpina, Berea, Gura 
Ocniței și altele, în școlile me-

dii și profesionale, în institu
tele de cercetări petroliere și 
alte locuri de muncă, mani
festările închinate marelui 
poet s-au bucurat de o largă 
popularitate. La toate acestea 
au participat pînă acum cu 
mult peste 30 000 de tineri, 
alături de ceilalți oameni ai 
muncii. De pildă, la unul din
tre simpozioanele literare or
ganizate în cadrul cercului li
terar „I. L. Caragiale" din ca
drul Palatului culturii din 0- 
rașul Ploiești, la care a vorbit 
profesorul Nicolae Simache, 
directorul Muzeului regional 
de istorie, și profesorul Radu 
Mircea despre viața și opera 
poetului, au fost prezenți 500 
de tineri. Membrii acestui cerc 
au recitat ^poi versuri din 
propria lor creație închinate 
poetului

știi
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Sîmbătă s-a des
chis la Cluj sesiunea științi
fică a cadrelor didactice de la 
Universitatea „Babeș-Bolyai". 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de profesorul Nicolae 
Lascu, prorector al Universi
tății. Lucrările sesiunii se 
desfășoară pe 20 de secții. Vor 
fi prezentate circa 270 de co
municări, care tratează pro
bleme de matematică, fi
zică, chimie, științele naturii, 
lingvistică, istorie, filozofie 
etc.

Comunicările sînt rodul 
muncii creatoare a unui nu
măr mare de cadre didactice. 
Lucrările sesiunii continuă și 
duminică.

-au trezit azi dimineață cu senzația că fila calenda
rului le joacă o farsă. Nu, azi nu poate fi duminici. 
Azi, 14 iunie, nu poate fi în nici un caz duminică. 
Dimineață de concert ? După-amiază de meci ? Totul 
nu-i decît o glumă ; un 1 aprilie întîrziat și ivit pe 
neașteptate cu cercei de cireșe la urechi. Azi nu-i du
minică. Concertul ? Eroare ! Probabil o repetiție oare

care cu poticniri la fiecare diez. Meciul? Simplu antrenament ai lui 
„Stade Montois" în fața cîtorva puști care au sărit gardul stadionului. 
Ziua de azi nu-i de repaus, nu-i de distracții. . N-are nume. înde
plinește o funcție. E o rampă de lansare pentru ziua de‘ mîine. Și 
nu pentru un mîine abstract, proiectat pe un. ecran panoramic fără 
dimensiuni intuibile, ci pentru cel mai concret mîine posibil : luni, 
13 iunie 1964 ! •

S-au trezit azi dimineață, au răsucit butoanele aparatelor de 
radio și din toate știrile „jurnalului** n-au reținut decît una, cea ,pe 
care o știau de o bună bucată de vreme pe de rost, pe care o visau 
noaptea intr-un ciudat amestec de versuri, formule și ecuații: 
„Luni, 15 iunie, începe în întreaga țară examenul de maturitate I* 
Deci, azi nu poate, n-are cum fi zi de repaos, zi de distracții. Pînă 
mîine nu mai sînt decît douăzeci și patru:de ore; ultimele douăzeci 
și patru de ore... La capătul lor începe examenul de maturitate!

începe? Cum vine asta : începe? Nemaipomenită zi I Intîi ca
lendarul, acum crainicul... Toți sînt puși pe glume... Forma prezentă 
a verbului e atît de departe de adevăr! Pentru ei candidații la ma
turitate, examenul acesta a început de^mult, cu ani și ani în urmă... 
Cînd? S-o spună foarte precis, așa cum pot debita acum formula 
triodei generatoare a lui Thomson sau pot descrie aparatele lui Te
clu, nu-s nici ei în stare. Poate a început chiar în clipa cînd au 
făgăduit în fața tovarășilor lor să păstreze neîntinată cravata roșie, 
simbol al hotărîrii luate în anii copilăriei de a trăi și a munci 
asemenea comuniștilor, oripoate maitîrziu, în clipa solemnă a pri
mirii carnetelor de utemiști, cînd și-au reînnoit jurămîntul cu-.toată 
înflăcărarea , tinereții... Riguros exact, nu pot s-o spunăuCettitudi- 
nile lor țin ’de alt domeniu.

Sigur, absolut sigur este că .pe cei mai mulți și pe cei mai buni 
dintre ei nu numai dorința legitimă a părinților de a-i vedea „oa
meni cu carte", nu pur și simplu că au fost „copii ascultători" și au 
învățat, îi găsește azi în fața examenului de maturitate, ci, inconte
stabil, faptul că școala, familia, organizația de tineret și, prin tot ce 
are mai tonic, mai demn și mai pasionant, întreaga noastră viață, au 
fost în măsură să le dăruiască ceea ce atîtea generații din trecut, 
zbătîndu-se în nesiguranță, au fost învinse căutîndr scopull Scopul 
înalt în numele căruia merită să depui toate eforturile, să-ți repro
șezi lipsurile, să lupți cu abnegație, străin de sentimentul meschin 
al mulțumirii de sine, visînd cu ardoare la ziua cînd de cunoștințele 
tale însușite în școală va avea nevoie viața.-

Și iată că de această zi îi mai- despart doar un număr de ore. In 
fața comisiilor de examinare, zeci de mii de tineri, însuflețiți de 
idealuri capabile să-i înaripeze pentru zborurile cele mai îndrăznețe, 
vor aștepta să li se ateste maturitatea, dreptul cucerit în atîția ani 
de studiu, de a pătrunde în viața noastră nouă prin intrarea princi
pală. Strecurarea prin ganguri obscure, prin spărturile unor garduri 
putrezite le e străină, le-a făcut-o străină 'întreaga educație. Pri
mind de la toate fenomenele vieții noastre sentimentul demnității, 
n-au căutat și nu caută cărări întortochiate, care ocolesc suișul piep
tiș, pierzîndu-se prin poieni cu iarbă moale. Legea matematicii în
sușită în școală — „drumul cel mai scurt între două puncte este 
linia dreaptă" — au verificat-o nu o dată și ca pe o lege etică a

(Continuare în pag. a IlI-a)



ZILELE MIHAIL EMINESCU"
Trece

lebăda

pe ape...
metaforic să fi dat 
lebedei albe, pluti-

Ce sens 
Eminescu ___
toare printre trestii în fantas
ticul peisaj al nopții cu lună? 
Ori la ce se va fi gîndit poe
tul, fără îndoială imaginea 
păsării imaculate, măreață în 
liniștita-i călătorie, se asocia
ză cu dorul de frumos al omu
lui, cu gîndul curat, cu aspi
rația sa spre puritate.

E aceeași aspirație, nedecla
rată dar ușor ghicită, în felul 
de a fi, de a se comporta și de 
a gîndi al celor trei tineri 
despre care scriem mai jos. O 
funcționară... o desenatoare..., 
un muncitor — toți trei, tineri 
sau foarte tineri, de la „Gri
vița roșie". Profesiile lor? 
Foarte diferite, niciunul nu 
seamănă unul cu altul, și to
tuși fiecare mi-au arătat — 
ținute pe masa de lucru, în 
poșetă, sau lingă mașina unde 
își îndeplinesc normele — cite 
un volum cu poeziile lui Emi
nescu. Toți trei sînt finaliști 
ai unui concurs închinat Lu
ceafărului poeziei rominești, 
disputat intre zeci și zeci de 
cunoscători ai lui Eminescu, în 
șase organizații U.T.M. de la 
„Grivița roșie".

Emilia Ghițescu, prima care 
mi-a arătat volumul de ver
suri, ridicînd niște formulare 
cu cifre, e contabilă. La 23 de 
ani seamănă cu o școlări
ță, a cărei față se colorează 
mereu cu zîmbete. „Ca toate 
fetele, spunea, sînt îndrăgos-

însemnări
tită de Eminescu din școală. 
La absolvirea liceului mi-am 
ales ca temă tot onera lut 
Eminescu".

Colega ei, desenatoarea Ele
na Cojocafu, iubește mai mult 
din Eminescu descrierile de 
natură, inima ei vibrează mai 
mult la versurile de dulce eu. 
forie și visare; nu e melanco
lică, dar îi place să asculte su
netul ușor trist al unor poezii 
eminesciene. „Așa e felul meu, 
ne spunea ea. Asta mă în
deamnă la visare".
Nicolae Predincea, in schimb, 

nu poate spune ce-i place 
mai mult din Eminefcu. La 
cei nici 20 de ani ai «âi. ew- 
noaște mult din opera emines
ciană, ii place Emine teu 
în întregime. De la călătoria 
fantastică a Luceafărului, pinâ 
la marile tablouri ale Comu
nei din Paris, de la figura lui 
Mircea pînă la trecerea lebe
dei printre trestii $i pinâ la 
„ultimul dor" — nu exist* 
vers eminescian care să nu-i 
fie drag. La nici 20 de ani. 
Predincea stă scrii pe panoul 
cu cei mai buni în tn: reverec 
din secție, la 20 de ani e ce: 
mai bun elev al școlii med:, 
serale (clasa a noua), ți tot la 
virsta asta scrie el inauși ver
suri, nu atit pentru a ajunge 
poet, cit-din dorința de a face 
cunoscute tovarășilor senti
mentele, idealurile sale da 
viață. De pe aceeași măxuzZ, 
unde se odihnea cartea lui 
Eminescu, Predincea a luat o 
gazetă de uzină ți ne-a dat să 
citim o poezie a sa, scrisă la 
trecerea în cel de-al douăze
cilea an de viață pe care u 
parcurge :

„De azi / mă contopesc cm 
lumina / și-mi lansez inima / 
pe orbite stelare. I De azi I in 
grădina de vise / vor înflori 
merii / iar mîine fructele 
coapte / Ie vor dărui oameni
lor. / De azi / mi-a gindul 
seînteie, brațul oțel / și-n mine 
chemările cintă. / Sînt mugu
rul gata să zburde pe ram 7 p 
înfloresc cu țara la douăzeci 
de ani*.

...Lebăda albă a poeziei tre- 
ce pe mările trisului!

ț

EUGEN’ FLORESCU

și frumosul

sceuariul hi 
Iau IHc.

Privind expoziția ce se orga
niza în Fabrica de stidi din Tur
da, ne-am convins încă o data ci 
meșterii sticlari nu-s numai her
niei și pricepuți muncitori — ci 
și artiști. Cînd creează vaza în 
care să punem trandafirul învoit, 
ori scrumiera pentru cenușa înro
șită a țigării — se străduiesc si 
facă artă. Și reușesc. Nu numai 
pentru că au talent și ftiu a pune 
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în valoare calitățile materiei 
care o lucrează: strălucirea 
transparența sticlei. Ci pentru 
se simt răspunzători — ca toți 
care creează frumosul — 
facă risipă de fantezie și inspira
ție, de muncă laborioasă.

Scopul expoziției? Spunerea a- 
precierii juriului exigent (colecti
vul întregii fabrici) a modelelor 
noi pentru expoziția regională de 
mostre ce se va deschide la Cluj. 
Marca fabricii are pentru colecti
vul de aici un singur semn de 
egalitate — răspunderea. Și atunci 
cînd știi că împlinești și o muncă 
de educație estetică lupta împo
triva inerției, rutinei, gtvtului în
vechit se dă cu armele căutării, 
fanteziei, soluțiilor tehnice. Rezul
tatul se întruchipează în obiecte 
în care utilul își dă mina cu fru
mosul. Acest rezultat l-am văzut 
în cumințea înșiruire de vaze,

anonim, cu cartea 
braț, notase acum 

registrul vizitatori- 
aceste versuri 

care mărtu-

minescu e o prezen
ță continuă — și o 
sărbătorire a lui în 
zilele noastre poate 
ti asemuită crengii 
din basm care, miș
cată de mîini vrăji

te, face să cînte toată pădurea. 
O sărbătorire la Ipotești, la Su
ceava, la Putna, la Blaj, Brașov, 
Sibiu, Alba Iulia, la Oravița, Lu
goj, Timișoara, Arad, la Giurgiu 
sau la București — are deopotri
vă firesc și putere de evocare, fie 
numai pentru simplul fapt că 
locurile amintite sînt legate prin 
ceva de pașii de peregrin ai poe
tului. După trei sferturi de veac 
„tot ce mișcă-n țara asta, riul, ra
mul" poarta peste timp nemuri
rea poetului.

Un călător 
poetului sub 
cîțiva ani, în ____ 
lor de la Ipotești, 
„în stil eminescian' _ _ _______
riseau, credem, ceva despre legă
tura intimă, peste vremi, a poe
tului cu toate locurile țării sale și 
cu generațiile ce se succed și se 
vor succeda întrecîndu-se în a 
cinsti memoria lui Mihail Emi
nescu :
„Cum dintre țărmuri vechi s-ar fi 

desprins, din grele 
Împletituri de ape și de lumini,

— o mare, 
Și, prin secoli de soare
Cuprinși în adîncimi și-ntinsurt 

fără margini 
S-ar fi zărit clipita sorbită

din izvoare,

Astfel din cartea poetului 
pornește, dintre coperți și file 

Nemăsurata lume de gînduri și 
imagini, 

Cînd ne găsim pe locuri, unde 
Poetul copil a fost și tinăr, 

Și dă nemărginire întîielor lui 
margini".

Călătorul care notase aceste 
versuri, fără pretenția de a fi 
considerat poet — cu alt prilej 
arătasem că nu le-a semnat decît 
prin inițialele N. I. — lăsase, fără 
nici un gînd orgolios, un docu
ment al sentimentelor cotidiene 
încercate de șirul neîntrerupt al 
vizitatorilor care calcă pragul 
casei de la Ipotești. Nu este exa
gerat dacă spunem că, pentru 
mulți, amintirile vieții poetului 
ocupă un loc scump în memoria 
fiecăruia și că Ipoteștii, odată 
vizitat, rămîne imaginea care e 
așezată alături de imaginea „ve
derii mării'’ — cum ne mărturisea 
un student de la Politehnica din 

farfurii, pahare, scrumiere, jardi
niere.

54 de modele noi în linii sim
ple, formă elegantă, cromatică 
bine armonizată ne vor desfăta 
privirile tn vitrinele magazinelor 
și, de aici, în casele noastre, 
„Bătălia" pentru plastica moder
nă — ne spune ing. Lucreția Bo- 
ruzi, șefa serviciului tehnic — a 
început de mult. Avem un aliat 
în tînăra noastră secție de crea
ție (pictor Vasile Egri). Aplica prin
cipiul după care se c 
oricare lucru în țara noastră1, 
gătură de nedesfăcut între funcția 
utilitară și cea estetică. Ș' 
ne sînt toți muncitorii: 
mai mult fasonarea liberă — in
tervine măiestria sticlarului, in
spirația creatoare".

F. POPA 
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Timișoara. „Prin specificul me
seriei de inginer pe care ne-am 
ales-o, sîntem oameni cărora ne 
place măsura în lucruri — adău
ga același student. Poezia lui 
Eminescu „La Steaua", ca și toată 
poezia lui, are acea unică putere 
de a te face să privești măsura 
omului și mișcarea lui în uni
versul cosmic. Vizitînd Ipoteștii 
mi-am pus în gînd o întrebare 
care suna cam așa : prin senti- 

prin preocupări și prin
cultura pe care am asimilat-o 
pînă acum, oare în ce punct mă 
găsesc pe distanța de aspirații 
dintre Cătălin și Hyperion ?" 
Nici acest tînăr nu era un poet, 
ținuse să ne atragă atenția că 
n-a scris niciodată versuri.

★
Expoziția documentară din casa 

memorialâ de la Ipotești e subtil 
compusă, monografia creată pe 
arborescentele „vieții" și „operei" 
poetului, captează inteligența 
asociativă a vizitatorului și-i

Universul memorial
Ipoteștilor

grandios uni-

cheamă privirile să călătorească 
pe urcușul fabulos al genezei ope
rei eminesciene, spre piesele ei 
definitive. Casa din Ipotești e alta 
decît aceea în care și-a trăit poe
tul copilăria. Ca și cum în operă 
poetul și-ar fi string totul — în 
ciuda ștergerii „urmelor" prin 
vreme — însoțit de poezia lui 
poți redes fășura „ *
versul de gîndiri și de imagini 
al copilăriei lui Mihai Eminovici. 
E greu la Ipotești să notezi „pre
cis" și cu „răceală" elementele 
înconjurătoare. Amănuntul capătă 
sensuri nebănuite, prin învestitu
ra operei. Doi salcîmi bătrîni, în 
fața casei, cu trunchiuri groase, 
prinse în scoabe de fier ca sa nu 
cadă- și să nu se despice de pova
ra atîtor ani, poartă plăci muzea
le care-i recomandă drept martori 
ai copilăriei poetului. Salamul cu 
coroana larg desfășurată, aflat 
puțin mai departe, lîngă mormîn- 
tul părinților poetului, foșnește 
poeme, memoria cititorului recom
pune prin el muzica din poezia ..O,

In munții Hăghimașuliu

trâveche și firească 
ispită a călătorului 
din toate timpurile, 
aceea de a privi o a- 
șezare „de sus", ă in
tr-un punct ideal 
de sinteză, a dat 

dintotdeauna. tn pagina de me
morial, efecte deosebit de intere
sante, nu numai plastice, d fi de 
sens.

Văzut de sus, vechiul Bucu
rești apărea ca un șes. Incerând, 
prin anii treizeci, o perspectivă 
aeriană a Capitalei (/^nearest ă 
voi d’oiseau"), scriitorul francez 
Paul Morand transcria astfel a- 
ceastă senzație : „Bucureștii nu se 
anunță prin nici o mare uzină, 
prin nici o zonă sau centură de 
construcții; verdeața cîmpiei nu 
se întrerupe de loc, cînd avionul 
a și descris o volută deasupra 
centrului, pe care-l credeai încă 
departe". Senzații mari îți poate 
da și raccourfi-ul de pe o cutie 
de chibrituri. Nu este vorba de re
lieful geografic, ci de geografia 
arhitectonică a cetății : „Bucureștii 
nu sînt, ca Londra, ca Viena sau 
ca Parisul, un mare oraș încon
jurat de colierul orășelelor-sateli- 
te; s-ar zice că asistăm la un 
(fenomen fizic descrescător», o 

'» care se degradează pînă 
la alb, o undă care se subțiază 
și se topește, lnaintind spre peri
ferii, clădirile înghesuite și înalte 
din centru se rarefiază treptat, se 
fac tot mai scunde, pînă ce se 
reduc la cocioabe și sfîrșesc, la 
sol, în bordeie. Orașul european 
a pierit, începe Asia. Drumul de
vine cărare, colbul aurește casele ; 
fără tranziție, orizontul se des
chide spre infinit"...

Și concluziv : „Bucureștii nu 
suportă perspectiva aeriană".

Este exact viziunea pe care o în- 
iîlnim, înflorită la o altă scară a 
profunzimii, în vechea cronică

vale , sau să re- 
umbra deceniilor 
în urmă, tabloul 
la muncă, prin 
deal, buciumul 

Ipotești, sat mic.

mamă I" Din curtea Eminovicilor, 
aflată pe o colină a satului, ochiul 
cuprinde casele Ipoteștilor răspîn- 
dite pe văi, și orice vizitator se 
simte tentat șă-și cheme în min
te versurile care vorbesc despre 
„natala vîlcioară" și să evoce 
imaginea de altădată a satului cu 
colibele din 
constituie, în 
rămase de mult 
întoarcerii de 
versul „Sara pe 
sună cu jale". „ , .
fără grandoarea unei naturi mon
tane, ascuns printre dealuri, ca
pătă astfel o altă imagine — și 
poate de aici au venit acele in
tenții, fără rea credință, ale unor 
cercetători mai vechi de a da pe 
seama Ipoteștilor mai mult decît 
în mod real el putea spune și 
cuprinde. După cum alții, rămași 
tot la un plan fragmentar de în
țelegere a poetului, l-au 
pe Eminescu și 
precădere prin

__ ,___ căutat 
l-au explicat cu 
facultățile de la

Viena și Berlin, sau alții, mai 
ales prin peregrinările precedente 
de la Blaj, Sibiu, Alba Iulia sau 
Giurgiu. Opera e copleșitoare prin 
geniu. în cazul lui Homer, imen
sele dimensiuni și adîncimi ale 
Iliadei și Odiseei au pus la îndo
ială existența autorului. G. Căh- 
nescu, cu o profundă și cuprinză
toare înțelegere a vieții și operei 
lui Mihai Eminescu. a spus odată 
în fața studenților săi. vorbind 
despre „mitologia" creată in jurai 
poetului: „Eminescu nu are bio
grafie, cum n-are nici Homer

îl căutăm pe Eminescu la Ipo
tești și-l regăsim, fără ca satul 
să aibă codrii din basmul ..Călin* 
și fără ca istoria trecută a acestui 
sat, obișnuită, ca a oricărui sat 
din partea locului, sâ fi avut acea 
măreție de dimensiunile cuprinse 
în „Scrisoarea a III-a"—

Cu cîtva timp în urmă, uimind 
itinerariul caselor memoriale din 
Muntenia. Moldova și Transilva
nia. ne-am aflat în fața unor 
cclootii ale vizitatorilor deosebit 

bucureșteană a lui Arghezi. Robit 
orizontalei, departe de a suporta 
perspectiva văzduhului, orașul ar
ghezian, „baltă zăcută a purulen
ței", tolerează cel mult uitătura 
piezișă, de jos în sus, din noroi : 
„oraș al încercării și al neputin
ței, insulă de liliac și de mătră
gună, baltă zăcută a purulenței, 
în care se îneacă din zbor și se 
fac leșuri toate păsările ce vin 
tinere pe deasupra apelor și de 
printre munți. Cloacă de nenu
fari". Nu mai e vorba, de data a- 
ceasta, nici de relieful geografic, 
nici de geografia arhitectonică a 
cetății (căreia, deși sufocate în 
„mătrăguni", nu-i lipseau lucruri
le grațioase și elegante), ci de 
geografia spirituală, de „sufletul" 
unei epoci strimte și strîmbe, per
vertite și decadente, în al cărei 
moale și impersonal aluat s-au 
imprimat, în cursul vremii, doar 
tiparul meschin și reflexele false
lor străluciri: „Urăsc în tine, 
oraș care făgăduiai reveriei mele 
trepte de ascensiune fără sfîrșit, 
identificarea sufletelor cu banul 
abject".

Rîndurile acestea au fost scrise 
în 1918. Dar cronica argheziană 
ocupă o suprafață vastă de timp. 
Din 1912 pînă în 1943, numeroa
se tablete anatemizează biblic „o- 
rașul samsar", orașul meschin, 0- 
rașul care „nu crede în nimic, nu 
nădăjduiește nimic". In 1918 ca și 
în 1912, sau 1943, orașul burghe- 
zo-moșieresc nu oferă privirii ar
gheziene nici o „înălțime", sub 
nici un raport. Era construcți
ilor brîncovenești s-a stins 
de mult. Palatul Mogoșoaiei, Pa
latul Șuțu sau Stavropoleos, stră
vechi siluete pline de grație și lu
mină, cum și opere arhitectonice 
mai noi, semnate de-un Mincu, 
Cerchez, N. Nenciulescu sau Ghi- 
ca-Budești, ca și de talentați maeș
tri străini ca Albert Galleron (crea- 

de instructive și de grăitoare, în 
ceea ce privește procesul complex 
pe care revoluția culturală din 
zilele noastre l-a declanșat, re- 
dînd poporului valorile create de 
marii scriitori. Notînd cîte ceva 
din colocviile vizitatorilor, ne 
oprisem la legătura pe care cei 
mai mulți căutau s-o găsească 
între universul memorial al locu
rilor și esența operei scriitorului 
respectiv. Tentația de a identifica 
locuri și date și de a le găsi co
respondențe imediate în opere, 
era, dincolo de limitele amintite, 
un lucru plin de farmec și de 
satisfacții spirituale. Privind 
jilțul și piesele de birou de la 
Mircești, și ascultând să prindă 
din veranda „reședinței" lui 
Alecsandri zgomotele luncii Șire
tului, vizitatorii recompuneau 
„Concertul în luncă" și cine știe 
dacă nu și piesele de teatru. Co
muniunea de spirit era repede 
stabilită și la Humulești ; vizita
torii studiau atent ceaslovul cu 

urme de bondari, tinda și hornul^ 
ulițele, satul și apa Ozanei — și 
„Amintirile din copilărie" erau 
redescoperite, aproape cu senti
mentul de martori contemporani 
a; aștemerii acestor amintiri pe 
hirtie, mai ales dacă aceeași vi
zitatori mergeau și la bojdeuca 
din Țicău-Iași. în Hordoul nă- 
săudean, regăsind casa părinteas
că a lui Coșbuc, printre celelalte 
case vii ale țăranilor, cu cărările 
împletite spre lunca Sălăuței, vi
zitatorii refăceau imagini din 
..Fire de tort", din „Balade și 
idile" și se dovedeau gata să 
atribuie petrecerilor populare în- 
rilr.it? la horele de azi. frumuse
țile de poezie strînse de Coșbuc 
i- . Nunta Zamfirii".

Iată că Ia Ipotești „urmele" 
poetului nu pot fi găsite atît de 
evident așa cum la Hordou, Ia 
Htzr.ulești sau la Mircești pu
teau fi văzute în casele și prin 
mijlocirea obiectelor persona- 

prin mulțimea relicvelor de 
■■tenor. Casa de la Ipotești e

SANS GENE (filmMADAME
pentru ecran panoramic) ru
lează la Patria orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15. AM AJUNS 
ȘI REGE rulează la Carpați 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
Capitol orele 930; 11,45;
14; 16,15; 18,45 ;21, (Grădină ora
20,30).  Modern orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20; (Grădină ora
20.30) . Melodia 10; 12; 15:
17; 19; 21. CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop ambele 
serii rulează la Republica, 
orele 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,30 ; 
București, orele 8,45; 12,30;
16,30 ; 20,30 ; Feroviar ore
le 9 ; 13 ; 17 ; 21, Grivița 
orele 8; 12; 16; 20, Melodia, 
orele 9; 12,45; 16,30; 20,15,
(Grădina Doina orele 21); 
(Stadionul
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HAROLD 
la Tom» 

14; 16,30; 1830,
20.30) , Arenele Libertății 
20,30; Aurora orele 10; 12; 14;

12,45;
Doina

Dinamo 
COMICA 
LLOYD 
orele 10: 
(Grădină

orele
A 

ru- 
12; 
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torul elegantului palat modern in 
stil clasic care e Ateneul Romin), 
P. Gotterau (autorul Bibliotecii 
universitare), se pierd adesea in 
îngrămădirea absurdă de acoperi
șuri, intr-un haos edilitar macu- 
lînd geometriile.

în acest context, zborul lui 
Vlaicu ne apare ca o metaforă. 
O primă încercare de „perspecti
vă aeriană", de depășire a epocii 
strimte, o năzuință spre înălțime, 
spre puritate, spre aer curat. Nu-i 
plăcea orașul burghezo-moșieresc, 
orașul samsar, fără idealuri și 
scrupule : „Ăștia fac din avionul 
meu politică", spunea el cu tris
tețe. Fecior de țăran, îndrăgise în 
schimb orașul de lucrători și meș
teșugari, orașul mulțimilor trudi
toare, orașul muncii, încovoiat zi 
și noapte peste unelte : „O să mă 
înalț și pentru ei", mărturisea in
ventatorul, lui Șt. O. Iosif. S-a 
înălțat. In vara lui 1910 s-a înăl
țat pentru prima oară deasupra o- 
rașului, sărind, de pe cîmpia Co- 
trocenilor, de-a dreptul în cer, 
peste pădurea de aclamații a mul
țimii entuziaste. A năzuit mai sus, 
mai departe, împins parcă de a- 
clamațiile celor care-l iubeau, a 
vrut să se măsoare cu munții, dar 
îndrăzneață încercare a eșuat. La 
trei ani de la zborul deasupra Co- 
trocenilor, Vlaicu se prăbușește. 
Tragedia se consumă pe șoseaua 
ce duce spre Cîmpina, nu departe 
de București... O răzbunare a 0- 
rașului disprețuit ? „Oraș al în
cercării și neputinței, în care se 
îneacă din zbor toate păsările"...

S-ar fi zis că orice încer
care, în orice sens de a în
nobila în vreun fel acest 
loc, de a sparge crusta mediocri
tății și neputinței, forțînd o breșă 
spre altfel de orizonturi, e sortită, 
din însăși clipa nașterii sale, e- 
șecului. Meșteri străluciți ridică 
palatul lui Brîncoveanu între pă-

alta, aceea în care trăise poetul a 
fost dărîmată într-o noapte de 
iulie 1924 de soții moșieri 
Papadopol. în casă nici un obiect 
de interior prin care să poți re
compune ceva din nuanțele mul
tiple ale universului copilăriei 
poetului. De la Eminescu ne-a 
rămas „numai" opera. Teii și 
salcîmii îi găsim deopotrivă la 
Ipotești, la Botoșani și Suceava, 
la Blaj, la Timișoara și București, 
ca și Ia marginea mării. Căutăm 
„urmele" poetului pretutindeni, 
ca și izvoarele lui și cînd avem 
sentimentul că am găsit și am 
înțeles ceva din ele, ne ridicăm 
ochii cu îndrăzneală și în același 
timp cu modestie spre înălțimea 
Luceafărului. „Eminescu e pers
pectivă" — cum ne mărturisea un 
tînăr iubitor de cultură. O vizită 
la Ipotești rămîne multora ca un 
semn la o carte de căpătîi ce se 
așteaptă a fi mereu deschisă.

ȘTEFAN BĂNULESCU

SÂPTĂMÎNA VIITOARE

PE ECRANE
Regizorul Vlad 

Fugaci

fele, centru 
„Perle n 
„Doamna

mele: „Președin- 
u înaintaș".

Rohl fesi: 
dpal este deținut de 
Olivera Markovic pe 
care am mai văzut-o

CINEMATOGRAFE • TELEVIZIUNE
16; 18,15, Adesgo orele 10; 12; 
15,30; 17.30; 19.30, Ferentari ore
le 1030; 14.30; la orele 17; 19.30 
rulează ANOTIMPURI: Pati
noarul 23 August ora 21. A- 
VENTURILE UNUI TlNAR- 
cinemascop — rulează la Vic
toria orele 9.30 :12; 15,15:18: 21. 
VIAȚA SPORTIVA rulează la 
Union, orele 11; 15; 17.45; 2030; 
duminică orele ÎL COD IN ru
lează la Cultural orele 15; 17; 
19: 21. LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinema
scop — Lumina orele 10; 14 - 
în continuare orele 16; 18,45; 
2030; Cringași orele 16: 18.15; 
20.30. TOTUL DESPRE EVA 
rulează la Central orele 9.30: 
1130; 1430; 1730: 2030. UN 
OM CARE NU EXISTA, ru
lează la Doina orele 1430; 
1630; 1830. 3030. (Program 
pentru copii ora 10) Arta orele 
16: 18; 20. CEI PATRU CĂLU
GĂRI rulează la Ciulești orele 
9; 11,15; 1330; 15.45; 18; 30,15; 
Bucegi orele 10; 12; 1530;
17,45; 30; (Grădină ora 2930).

99Oraș iubit.
durile și locul Mogoșoaiei, alții 
durează in marmură palatul cel 
mare al Ghiculeștilor, oglindit în 
apele lacului Tei. Dar sub pinte
nul vremii, peisajul se degradează, 
pădurile se sălbăticesc, lacurile de
vin focare de paludism. Se salvea
ză, ce e drept, Cișmigiul, șoseaua 
Kiseleff, actualul Parc al Libertă
ții, dar celelalte locuri pitorești, 
cu oglinzi scânteietoare de lacuri 
și profuziuni vegetale, sînt negli
jate, cad in paragină. Aceeași soar- 

tă li se rezervă și unora dintre 
străvechile biserici, bijuterii de 
arhitectură. Capodopera de artă 
care e mînăstirea Antim, fondată 
la începutul veacului XVIII, e 
„restaurată", după 1900, de un 
arhitect străin de mina a doua, 
adus cu mari cheltuieli, care-o a- 
coperă cu o bizară crustă gotico- 
feudală, întunecîndu-i farmecul. 
(Arhitecții din epoca noastră au 
cheltuit multă trudă ca să-i redea 
strălucirea inițială!). Operele ar
hitectonice mai noi, clădirile lui 
Mincu, Cerchez sau Ghica-Bu- 
dești, pline de autentica poezie a 
stilului național, sînt strivite a- 
desea de culorile țipătoare ale ul-

Muzeu/ „Mihail Eminescu" de la Ipotești
Foto: AGERPRES

Teatrul „C. I. Nottara" prezin
tă cu prilejul împlinirii a 75 
de ani de la moartea lui MI
HAIL EMINESCU, duminică 
14 iunie, orele 10, în sala MA- 
GHERU UN FESTIVAL DE 
POEZIE EMINESCU ; cuvînt 
introductiv : Prof. univ. G. C. 
Nicolescu.

își dau concursul: Eugenia 
Bosîngeanu, Coca Enescu, An
gela Teodorescu, Constantin 
Vintilă, Pușa Scărlătescu, Ro- 
dica Sanda Țuțuianu, Mihai

DOMNIȘOARA... BARBĂ-AL- 
BASTRÂ rulează la înfrățirea 
îr.tre popoare orele 11,30; 15,45; 
18: 20.15. ÎMBLÎNZITORII DE 
BICICLETE, cinemascop, ru
lează la Excelsior orele 10; 12; 
14: 16; 18,15; 2030. RENUL 
ALB rulează la Dacia orele 
9.30; 11; 13,15; 17; 19; 21. 
ANACONDA rulează la Bu- 
zești orele 16; 18.15; (Grădina 
ora 20,30). Munca orele 12; 16; 
18,15; 20,30. DRAGOSTE LUN
GĂ DE-O SEARA rulează la 
Unirea orele 16; 18,15; DEZ- 
RADACINAȚII rulează la 
Flacăra orele 11,30; 14,30; 16,30; 
18.30; 20,30. FOTO HABER 
rulează la Vitan orele 16; 18; 
20, Grădina Vitan, orele 20,30. 
CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
la Festival orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, (Grădina Festival 
ora 20,15). LOCOTENENT 
CRISTINA rulează la Cotro- 
ceni orele 11; 15,30; 17,15; 19;

Urnelor „mode" occidentale, care 
tind să le sufoce ascunzîndu-le 
ochiului. Nici o înălțime nu 
era tolerată, nici o îndrăznea
lă. nici o valoare, nici o cotă ine
dită de artă și spirit, nici o în
cercare de a sparge hotarele me
diocrității. Pînă și casa de maha
la, căsuța izolată, cu grădină de 
dafini și tufănici, suferă, în timp, 
o impusă metamorfoză, coborînd 
toate treptele decăderii. Omul ve
nit de la țară a făcut-o prima 

II. Perspectivă
oară albă, albă și frumoasă ca o 
lumină, dar au mînjit-o praful, 
valurile de colb și noroi care ex
plodează sub roata căruței, în uli
ța nepietruită. Omul o vopsește, 
ca să nu se mai lipească pe zid 
urma uliței, și astfel se înstăpî- 
nește, ajutat și de-un gust îndo
ielnic, calchiind exemplul parve
nitului din „centru", acel stil neo
romantic hibrid, produs tipic al

1 care 
de 

mahalalei bucureștene, cu 
luptă din răsputeri arhitecții 
azi.

Un sol compromis, în care 
rodește nimic ?... Nimic de seamă, 
nimic înalt?... Da, așa se părea.

nu

Herovianu, Cristina Tacoi, 
Tony Zaharian, Lilli Nica, Ion 
Enache, Petru Popa, Angela 
Chiuaru, George Păunescu, 
Ion Dămian, Getta Cibolini, 
Ion Punea, Lya Șahighian, 
Ludovic Anthal, Sandina Stan 
— artistă emerită, Mihnea 
Moisescu, Aglae Metaxa, San
da Băncilă, Cristea Avram, 
Dorin Moga, Grigore Anghel 
Seceleanu. Regia — Val Săn- 
dulescu.

20.45. PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MÎNIE rulează la Cosmos 16; 
18; 20.

DUMINICĂ 14 IUNIE 1964
8,50 : Gimnastica de învio

rare la domiciliu ; 9,00 : Emi
siune pentru copii *, 10,30 : Re
țeta gospodinei; 11,00 : Emisi
unea pentru sate. In jurul orei 
16,15 : Transmisie de la Sta
dionul „23 August" din Capi
tală : întîlnirea de fotbal din
tre echipele: Dinamo — U.T.A. 
și întîlnirea de rugbi dintre 
echipele : „Grivița Roșie" — 
Stade Montois (Franța), în ca
drul finalei „Cupei campioni
lor europeni" la rugby. 19,30: 
Jurnalul televiziunii; 19,40: 
„La dentist" cu Abott și Cos- 
telo ; 20,10: Circul fără cupo
lă ; 21,15 : Cîntă orchestra Ca
sei de discuri „Electrecord44 ; 
In încheiere: Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologic.

„Tu n-ai dat — scrie autorul 
„Blestemelor" — nici pe Emines
cu, nici pe Anton Pann, nici pe 
Creangă, nici pe Veniamin Kosta- 
chi, nici pe Ctmtemir, nici pe Ko- 
gălniceanu". Nu-l dăduse nici pe 
Vlaicu. Dar el, acest sol, le-a 
sprijinit înălțarea, de pe treapta 
lui și-au luat zborul, ridicîndu-$i 
numele în constelația valorilor ro. 
mînești și universale. înălțîndu-se 
și recăzînd, cu pîlpîiri de lumi
nare, în noaptea vechilor regimuri 

opresoare, devastat de războaie, 
năruit de cutremure^ cuprins de 
ape, ars de incendii, orașul și-a 
revelat, prin secole, uimitoarea vi
talitate, înviind mereu din ce
nușă, aezvoltîndu-se, chiar dacă 
dezvoltarea era anarhică, încer- 
cînd să se depășească, chiar dacă 
încercarea sfîrșea adesea în nepu
tință. Oglindindu-și statura în 
timpul perpetuu, orașul de azi re
consideră dimensiunea unor certe 
valori, a unui spirit vital, crea
tor, purtat de oamenii săi, împo
triva orînduirilor care apăsau.

Trebuia un altfel de cutremur, 
un seism care, dinamitînd împie
trirea geologică a „orașului ori-

rilr.it


Manuale și cursuri
pentru noul an școlar

Edr.ura didactică și pedago- 
<ict face de pe acum pregătiri 
in vederea noulut an de învă- 
țămînt. Profesorul Mihai Ro
man. redactorul șef al editurii, 
a dat redactorului Agenției 
romine de presă „Agerpres", 
Adina Constantinescu, unele 
amănunte în legătură cu ma
nualele și cursurile ce se vor 
difuza la toamnă în învăță- 
mintul de toate gradele.

„Planul tematic al editurii 
noastre pe anul 1964^-1965 
a declarat el — prevede peste 
500 titluri de manuale pentru 
invățămîntul de cultură gene
rală, profesional și tehnic, în- 
tr-un tiraj de 24 500 000 exem
plare. Trebuie să menționez 
că numărul titlurilor de ma
nuale pentru clasele I—VIII, 
necesare învățămîntului de 8 
ani, a cărui generalizare se 
încheie în țara noastră în 
1964, se apropie de 250. Cele 
mai multe au fost tipărite sau 
se află în tipografie, urmînd 
ca la începutul anului școlar 
elevilor să le fie distribuite 
gratuit 22 milioane exemplare.

în comparație cu anul tre
cut, conținutul științific al 
noilor manuale a fost îmbună
tățit. De exemplu, multe din
tre ele cuprind capitole, teme 
și lecții noi introduse în urma 
sugestiilor și propunerilor fă
cute cu prilejul discuțiilor

purtate anul trecut, în presă, 
de oameni de știință și cultu
ră, de cadre didactice cu bo
gată experiență și specialiști 
din diferite domenii de activi
tate. în același scop, peste 800 
din cele mai bune cadre di
dactice au fost cooptate ca 
autori, referenți, membri ai 
colegiului și consiliilor redac
ționale. Folosind experiența 
bună, acumulată cu ocazia 
concursului pentru elaborarea 
de cărți școlare, încheiat la 
începutul anului în curs, în 
prezent ne ocupăm de orga
nizarea unui alt concurs pen
tru manualele necesare anului 
școlar 1966.

Și prezentarea artistico-gra- 
fică este mai reușită. S-au ti
părit, în culori, noi cărți șco
lare, iar aproape 11 milioane 
volume sînt îmbrăcate în ma
terial plastic sau cartonate.

Editura didactică și pedago
gică mai pregătește 215 titluri, 
în aproximativ 500 000 exem
plare de Cursuri și manuale 
necesare studenților. Printre 
acestea sînt lucrări originale 
care tratează despre analiza 
matematică, ecuații diferen
țiale, metalurgia fizică, statis
tica industrială, istoria doctri
nelor economice, propedeutica i 
medicală, anatomia patologică ! 
și altele.

Campionatul categoriei A la fotbal
Astăzi, pe stadionul „23 August" din Capitală, 

în cadrul celei de-a 23-a etape a campionatului 
categoriei A de fotbal se desfășoară meciul dintre 
Dinamo-București și U.T. Arad. In continuare se 
va disputa finala „Cupei campionilor europeni" la 
rugbi, între „Grivița Roșie"-București și formația 
franceză „Stade Montois".

în țară au loc următoarele meciuri de fotbal: 
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara ; Siderurgistul 
Galați — Rapid București; Crișul Oradea — Farul 
Constanța ; Dinamo Pitești — Petrolul Ploiești; 
Steagul Roșu Brașov — Progresul București.

Repriza a doua a meciului C.SJA.S. — Știința 
Timișoara va fi transmisă la radio pe programul 1, 
cu începere de la ora 18,50, altemînd cu aspecte 
din repriza a doua a finalei „Cupei campionilor 
europeni “la rugbi.

Steaua — Știința Cluj 4—1

R.P.R. — Olanda
8-2 la box

Ieri, pe stadionul 
„23 August* din Ca
pitală, în cadrul eta
pei a 23-a a campio
natului cat. A de fot
bal Steaua a învins 
cu scorul- de 4—1 
(2—0) pe Știința Cluj. 
Scorul a fost deschis 
în minutul 4 de So
rin Avram. în minu
tul 31 Pavlovici a 
marcat cel de-al 
doilea punct al bucu-

reștenilor. Clujenii 
au redus din han
dicap în minutul 63 
prin Adam. Cel de-al 
treilea gol al echipei 
Steaua a fost realizat 
de Pavlovici care a 
transformat o lovitu
ră de la: 11 m. Ulti
mul punct al jocului 
a fost înscris de FI. 
Voined în minu
tul 89.

(Agerpres)

SPORT • SPORT
Pentru copii — 
un nou ciclu 
de Învățare 
a înotului

PE SCURT © PE SCURT

Concertul 
absolvenților 

Conservatorului
Ztlele tactile absolvenții clase

lor de pian, de instrumente cu 
coarde, de sullat si de canto și-au 
prezentat roadele muncii lor, după 
cinci ăfli de Ucenicie artistică. Un 
concert interpretat de absolvenții 
unui institut de artă, îmbracă în
totdeauna un caracter de bilanț și 
dp sinteză, care în mod firesc re
ține atenția.

Doi absolvenți ai claselor de 
canto, baritonul Nicolae Urdarea- 
mi, th interpretarea prologului la 
opera „Paiațe" de Leoncavallo și 
sonrana Victoria Bezettî, interpreta 
ariei Violetei din opera „Tra- 
viata" de Verdi, au vădit fiecare 
califăti Vocale notabile și mai ales 
înSuniafeâ și capacitatea de apli
care în actul practic al interpre
tării, d tiliui aftsamblti dă ctiHdștih- 
te privitoare la conducerea glasu
lui. la frazare, la urmărirea unei 
dicțiuni-clare; cunoștințe ce se vor 
valorifica fibîflSgiglnic în viitoarea 
lor muftca artistică;

Au înregistrai un frumos succes 
absolvenții claselor da sullat, obo
istul Petru PititZki. Cdro a interpre
tat pârlea f a Udâceftuliti pen
tru oboi și orchestra de Richard 
Strauss, lucrare extrem de dificila 
sub raportul intonației și ritmicei, 
și fpgoiîsttil Rddard Forgd. care a 
executat cu muzicalitate și cu o 
tehnică fluidă partea 1 a Concer
tului pentru fagot și orchestră de 
Weber.

Un talent instrumental deosebit 
ni s-a părut a recunoaște în per
soana contrabasistului Virgil Hada, 
care, a interpretat partea mediană 
și finalul Concertului pentru con
trabas și Orchestră de S Ruâe- 
vitzki. La fel de mutică!, dar avan
tajat de mobilitatea naturală soo- 
rită d i fie t tu MCflf uliii M «re cî-'3 
ni S-a pătut ă fi Violoncelistul 
Dumitru fddțatu, fnterpretind par
tea I a Concertului pentru violon
cel si Orchestră de Aram Hacia- 
turian.

în fine, se impune a fi men tfa
nată Ca 6 realizare muzicală de 
seamă, tălmăcirea muzica’â dară, 
glndită $/ adlncită. datorată absol
ventei Speranța Hertăfi. a 
tului pentru pian nr. 3 de Bartok-

G. T.

Recoltarea mazărei la G.A.C.
Dărești, regiunea București

Foto: AGERPRES

La ștrandul Tineretului din 
Capitală va începe la 18 iu
nie un nou ciclu de învățare a 
înotului pentru copii (de la 5 
la 14 anii. înscrierile se pri
mesc zilnic la casa ștrandului 
între orele 8.30—12.30 și 
16,30—18. La prima serie de 
învățare a înotului, organizată 
la ștrandul Tineretului, au 
participat 600 de copii.

Sâptimîna viitoare va înce
pe la același ștrand un curs 
de sărituri de la trambulină, 
rezervat copiilor care știu să 
înoate, între 8—16 ani.

(Agerpres)

Partidele disputate 
in cea de-a 18-a run
dă a turneului inter
zonal de șah de la 
Amsterdam s-au înche
iat cu următoarele re
zultate : Ivkov-Tal re
miză ; Evans-Spasski 
remiză ; Vranesici- 
Stein 0—1-, Reshevsky- 
Smislov remiză ; Ros- 
setto-Bronstein 0—1 ; 
Berger-Gligorici 0—1 ; 
Bilek-Fogelman 1—0. 
Partida dintre liderul 
clasamentului, Larsen 
și bulgarul Tringov. 
s-a întrerupt cu șanse 
de ciștig pentru șahis- 
tul danez.

Clasamentul după 18 
runde : 1. Larsen, (Da
nemarca) 13,5 puncte 
și o partida întrerup
tă ; 2—4. Bronstein.
Tal. Smislov (U.R.S.S.) 
13,5'puncte; 5. Spas
ski (U.R.S.S.) 13 punc

te și o partidă între
ruptă ; 6. S t e i n
(U.R.S.S.) 12,5 puncte; 
7. Ivkov (Iugoslavia) 
12 puncte.

★
Selecționata de fot

bal (tinerot) a Cubei, 
aflată în Wneu în 
R. P. Bulgaria, a jucat 
în orașul Vrața cu for

mația locală Botev. 
Meciul s-a terminat 
cu scorul de 5-^3 în 
favoarea gazdelor.

★
Echipa de fotbal a 

R. P. Ungare care va

întîlni săptămîna vii
toare Ia Madrid, re
prezentativa Spaniei în 
semifinalele Cupei Eu
ropei , va fi alcătuită 
din următorul lot : 
Szentmihaly, Matrai, 
Șarosi, Novak, Jnhasz, 
Nagy, Si'pos’, Solymo- 
syi, Sandor, Bene, 
Tichy, Albert, Feny- 
vesyi.

★
Pe un traseu din 

împrejurimile orașului 
Yalta, s-a desfășurat o 
nouă cursă de selecție 
a lotului oUmpic de 
ciclism al* tUR.S S. De 
data aceasta s-a dis
putat proba de fond, 
pe un traseu muntos, 
pe o distantă de 90 
km (circuit de 15 km, 
parcurs de 6 ori). Pe 
primul loc s-a clasat 
Ghenadi Lebedev.

Numeroși spectatori au ur
mărit aseară pe stadionul Di
namo din Capitală întîlnirea 
internațională de box dintre e- 
chipele olimpice ale R. P. Ro- 
mîne și Olandei. Pugiliștii ro- 
mîni au obținut victoria cu 
scorul de 8—2. Au terminat 
învingători înainte de limită 
V. Badea și M. Mariuțan. La 
cat. grea, Gh. Negrea a dis
pus la puncte de campionul o- 
landez Eddie Kiks, selecționat 
în echipa europeană pentru 
meciul cu Marea Britanie. Iată 
rezultatele înregistrate : Co
coș : N. Puiu b. p. J. Huppen ; 
pană : C: Bttzuliuc b. p. Jan de 
Rooy ; semiușoară : M. Cîrciu- 
maru b. p. W. Menten ; ușoa
ră ; I. Dinu b. p. W. Gerlach ; 
semimijlocie (la această cate
gorie s-au disputat două me
ciuri deoarece oaspeții n-au 
prezentat boxer la muscă) ; C. 
Niculescu b. p. J. Roossien ; 
H. Schregardus b. ab. I. Hodo- 
șan ; mijlocie-mică : V. Badea 
b. ab. J. Verbon ; mijlocie : M. 
Mariuțan b. ab. T. Netten ; se
migrea : R. Lubbers b. p. St. 
Cojan ; grea : Gh. Negrea b. p. 
E. Kiks.

★
Astăzi dimineață de la ore

le 10 pe stadionul Dinamo se 
desfășoară finalele turneului 
internațional de box organizat 
de clubul sportiv Dinamo.

(Agerpres)

Drumul țițeiului
Sosirea 

la București 
a ministrului 
economiei 

Belgiei
La invitația conducerilor 

Ministerului Comerțului Exte
rior și Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei a sosit 
sîmbătă seara în București dl. 
Antoine Spynoy, ministrul e- 
conomiei Belgiei.

Oaspetele, care este însoțit 
de președintele Consiliului de 
administrare al societății „U- 
nion Chimique Beige" și de 
alți- membri ai conducerii a- 
cesteia, a fost întîmpinat la 
sosire pe aeroportul Băneasa 
de Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior, Ion De- 
leanu și Iandu Horațiu, ad- 
juncți ai ministrului industri
ei petrolului și chimiei și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Honore 
Gambier, ambasadorul Belgi
ei în R. P. Romină și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)
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• în sala de a Casei

Scînteii din CapitaiA a avut
loc simbâtâ axâ o

ipiteirii
a 15 âni de la aoaritia rrte:u*
lui nuEiăr al Jcinîeu
rului'. o-gan ai CC al VTÎ£

Au participat redactxi. co-
labors ton si ccresDGr.5* ai
gazetei, ai altor urgase de
presă, pkxjeri. prer_~ <• reu
orezsrtartti ai C~C. al ’
ai Vaiwtil ziartrtikw li ai
Uniunii scriiforix7r*.

• ' la aouaaâ s-aa
închei st prizai K OQD-
feflnt» de

(Urmare din pag> I)

cecre făceau să se piardă, de 
fapt, minutele cîștigate prin 
nerespectarea pauzei. Ba, în 
plus, se asigura un ritm nor
mal de lucru, materiale pentru 
toată ziua etc. „Descoperirea" 
lor a devenit legea tuturor. 
Apoi se poate vorbi despre 
respectarea graficului de re
parații profilactice — (servi
ciul mecanic șef a fost analizat 
în cadrul unei adunări de 
partid deschise), despre asigu
rarea regimului optim de fo
raj etc.

Important este ca această 
experiență în aplicarea foraju
lui cu turbina să fie preluată 
în toate sectoarele întreprinde
rii, punîndu-se astfel la înde- 
mina sondorilor încă un mijloc 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
socialistă".

AMENDAMENTE 
EA 0 INIȚIATIVĂ

Inițiativa „Fiecare brigadă
— o școală a înaltei califi
cări" și-a dovedit eficiența în 
foraj, ajungînd un bun comun 
al sondorilor din toate sectoa
rele. La Liliești ar fi fost de 
neconceput aplicarea forajului 
cu turbina fără o muncă prea- 

I labilă de ridicare a nivelului 
tehnico-profesional în toate 
brigăzile. Lecții concepute spe- 

; ci al de inginerii întreprinderii 
au tost predate la fiecare bri
gadă. „Forajul dirijat cu tur- 

I bina*. „Reparații de calitate la 
I turbinele de foraj’ iată cîteva 

dintre ele.
ImUatrra a sttondat în Se- I 

care brigadă sțKritai de intra- j 
rstosare ta pregătirea profe- | 
e1 a pecsus crjaptiarea . 
gjac.ftor ca caracter teiwiir | 
,șe etxsci ciad se rvea
• petit -eră acnă; ia sdjtocel

• aa veast riyaari si 1 
tefcaaoeei rare a* vorbft de» 
pre • zreradâ deesaM* de to
me. despre o xastaLatae perfec- 
poari e£c.

Ia șesera- amv.iaaei desfi- 
rrra tă te cadrai tewăTh șeo- 
tra radscarea iu!relatai aeofe- 
k aaal al aaadon3cr se des£1»

șoară la nivelul cunoștințelor 
acestora, fiindu-le de un real 
folos. Dar între sondor și bri
gadier, în seama căruia este 
dată sarcina de a conduce a- 
ceastă „școală a înaltei califi
cări", se afla sondorul șef. El 
este omul care, conducted in
stalația, are nevoie de cuno
ștințe superioare sondorilor, 
putînd să facă munca brigadie
rului cînd acesta lipsește. Și 
dacă brigadierului i s-a oferit 
o pregătire specială, sondorul 
șef este lipsit de aceasta. Șeful 
de sector povestea despre son
dorul șef Gheorghe Bunghet 
care, fiind de serviciu noaptea, 
deci lipsit de îndrumarea bri
gadierului, neștiind cum circulă 
noroiul la adîncimile indicate 
în timpul coborîrii prăjinilor, 
adică, neștiind cum să aplice 
cîteva prescripții tehnologice, a 
lăsat noroiul netratat, acesta a 
căpătat o vîscozitate mai mare, 
imobilizînd sonda timp de 24 de 
ore. Și cazuri în care lipsa de 
pregătire a sondorului șef aduce 
prejudicii muncii întregii bri
găzi sînt destule. Pretutindeni 
ni s-a vorbit despre faptul că 
pentru acești oameni nu există 
o formă specială de pregătire. 
La Trustul de foraj extracție 
Ploiești, la întreprinderea de 
foraj am întîlnit propunerea 
ca pentru sondorii șefi să exis
te școli de pregătire cu scoa
terea din producție, așa cum 
există $1 pentru alte categorii 
de muncitori din schele. Este 
o propunere care merită aten
ție din partea Direcției gene
rale de foraj extracție.

REZERVE
...IA ÎNDEMÎNĂ

In discuții cu brigadierii și 
sondorii șefi la schele, cu ingi
nerii de la întreprindere și de 
la Trust s-au conturat cîteva 
rezerve ce trebuie folosite cît 
mai bine pentru reducerea 
prețului de cost și a timpului 
neproductiv. Iată cîteva :

• Timpul productiv să fie 
folosit cît mai mult pentru 
forat, trecînd la executarea u- 
nor reparații la instalații chiar 
în timpul cînd se sapă.

• Executarea cu strictețe a 
tuturor reviziilor periodice în 
scopul eliminării reparațiilor 
curente (la o revizie periodică 
instalația staționează o oră, 
două, dar la o reparație — o 
zi, două).

• Introducerea pe scară 
largă a penelor automate și a 
cleștilor automați. Folosirea 
lor scurtează timpul respectiv 
și ușurează eforturile sondori
lor.

• Aprovizionarea ritmică și 
la timp a tuturor locurilor de 
muncă cu materialele necesare 
desfășurării normale a proce
sului de producție.

• Ridicarea calificării me
canicilor de întreținere. Pen
tru cunoașterii temeinică a 
noilor instalații și motoare 
(instalațiile de adîncime, mo
toarele „23 August“) se simte 
nevoia unor broșuri cu lecții 
despre întreținerea și funcțio
narea acestor utilaje.

Continuînd drumul țițeiului, 
în reportajul viitor vom po
posi la sectorul de foraj Mo- 
reni al Trustului de foraj-ex- 
tracție-Tîrgoviște.
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zontal", să scufunde Bucureștii 
contrastelor, „oraș al încercării și 
neputinței", ridicîndu-l în lumină 
pe cel al mărilor energii.

Intre Bucureștii vechii cronici 
argheziene, între perspectiva ae
riană încetcată de Vlaicu, și Bucu
reștii anilor noștri, capitala socia
listă, oraș al epocii cosmice, dru
mul măsoară, în intensitate, nu 
ani, ci ani-lumină. Văzut de sus, 
din cer, de pe bordul unei nave 
astrale, orașul ar oferi același ta-

jarvf ncite* «rtere fi mafirtrele 
care 4escAii, am proiectul lor, 
perspeztrzs orzșvlaz viitorului, ca
pitali soczz'.istă rtdică in altore
lief, ca pe o medalie, blocul mo
dem cu multe etaje. Ridicat Pe 
verticala narilor planuri ale con
strucției socialiste, orașul îngă
duie, pentru prima oară, perspec
tiva aeriană; o cheamă parcă, ri
dici nd spre cer, din sute de locuri, 
strălucitoare brațe de beton și de 
sticlă. Dîmbovița curge printre

de artă, cu marile cartiere de lo
cuințe, monumente care, asociate 
vechilor podoabe de arhitectul ă 
(pe care revoluția le-a păstrat, 
trecîndu-le fără dizarmonie în 
noua priveliște), asociate muzee
lor de artă și pinacotecilor cu uși 
deschise, sînt tot atîtea catedre so
ciale de la care frumosul, gustul 
estetic înalt, mîndria patriotică se 
predau ca o lecție diurnă pentru 
toți locuitorii. Este vorba despre o 
acțiune de înnobilare estetică a

aeriană
blou ca acela pe care-l văzuse, lâ 
altitudinea unUi zbor de lăstun, 
îndrăznețul maistoraș din Biniinți; 
un corp neregulat, cu o coloană 
lichidă incandescentă, ap linsa de 
sOare, cu imenșii plămîni de gră
dini și de parcuri, prelungiți în 
pădurile visătoare din margini. 
Dar văzut astăzi de la înălțimea 
lui Vlaicu, peisajul se înfățișează 
cu totul altfel. Ceea ce izbește, în 
primul rînd, este ordinea, iar a- 
ceastă ordine este de dată recen
tă și, departe de a obnubila stră
vechiul farmec al Capitalei, lumi
nează din plin ceea ce-i aparține. 
Ordonată după legea frumosului, în

coloanele noilor blocuri, parcurile, 
multe din ele recente, s-au împo
dobit cu splendide monumente 
cum e Casa Scînteii, arc de triumf 
în piatră și marmoră, sau an
samblul arhitectural din Tonola, 
sau complexul sportiv „23 Au
gust". Intre teii venerabili ai Co- 
trocenilor strălucește clădirea 
noug « Teatrului de Operă și Ba
let. Dar cîte monumente tinere, 
scînteind printre arbori și tranda
firi, cîte sedii ale frumosului nu 
s-au ridicat în anii aceștia, cote 
ale unui nou relief, ale unei noi 
dimensiuni spirituale a cetății ? 
Ele se întîlnesc, în același spațiu

întregului peisaj, conceput ca un 
tot al prefacerilor, în care Dîm
bovița, amfiteatrele de dealuri, fe
eria coloristică a pădurilor- 
parcuri, centrul orașului ca și zo
nele mărginașe, sînt supuse unui 
nou echilibru de valori plastice, 
după legile frumosului; după înal
tele exigențe ale omului socialist. 
„Centru" înseamnă, pentru bucu- 
reșteanul de azi, Piața Republicii, 
cu marile ei ansambluri arhitecto
nice ridicate în ultimii ani, dar 
„centru", adică civilizație și fru
mos, înseamnă și Calea Griviței, 
și Piața 1 Mai, și Bucureștii Noi, 
și Vatra Luminoasă, și Ferentariit

ți Giuleftzî. fi bulevardul Dirtin 
Golesc*. și șoseaua Giurgiului «ta 
Olteniței. fi Pier!arțarii, și Drumul 
Taberei, și Pajura, și șoseaua Ște
fan cel Mare, și Balta Albă. „Pe
tele negre" ale vechiului 
spațiile care consacrau extrema 
oricărei civilizații, antipodul ori
cărei iluzii de „înălțime", vetrele 
scufundate în noroi și uitare (și 
ne gîndim la celebrele „gropi" ale 
Bucureștilor, la Floreasca, la Cu- 
țarida, la gropile lui Ouatu) sînt 
astăzi ținere cartiere de blocuri 
moderne, avînd proporțiile unor 
adevărate orașe. In Ploreasca, de 
pildă, S--UU construit în ultimii 
ani peste 3 obo de> apartamente, 
în care s-au mutat peste 10000 
de noi locatari.

Operă de semeață arhitectură, 
împletind culorile îndrăznețe cu 
linia stilistică echilibrată, cu ar
monia clasică a formelor și volu
melor, Bucureștii verticalelor, 
Bucureștii sttlpilor de lumină lan
sați din sute de incuri spte cer, 
e, totodată, o operă cu înalte im
plicații umane. Cine construiește 
— se spune — „se Construiește". 
Cine pune o piatră peste alta, nă
zuind mai sus, tot mai sus, exe
cută un act de afirmare și de Vo
ință, o faptă a îndrăznelii și a 
mîndfiei, a dragostei pentru o 
sarcină umană înaltă. Bucureștii 
de astăzi sînt opera acestei ținute 
morale, opera omului care s-a ri
dicat, luînd act de o nouă reali
tate a sa și a țării.

„Dezvăluiși deodată ce nu știai 
de jos

Și ai văzut pămîntul întins că 
e frumos.

- Din asfințitul palid, boltit spre. 
lăsărițt

O afirmare este inrplidt o po- 
lemidL Polemica se poartă ta 
vechiul cu Orașul care, bi
ruit âe ritmai construcțiilor noi, 
iși restringe mereu, on de an, te- 
riiorixL Mai dăinuie încă, prin 
zonele mărginașe, acel farmec 
vetust, „pitoresc", al vechiului 
Bncnrești, cu străzi adumbrite, po
dite cu bolovani lustruiți, scoși 
din rîu, cil arbori prăfoși, cu uluci 
clătinate, cu tăcerea caselor mici, 
cu grădini sălbatice de mixandre, 
circiumărese și crini. O sta
tistică din 1939 descoperea un 
București compus din 53 la 
sută clădiri construite cu ma
teriale insalubre și improprii, 
40 la sută străzi nepavate, 33 la 
sută străzi fără canalizare, 53 la 
sută străzi fără lumină electrică. 
Dar asaltul noului e-n toi. Ofen
siva construcției se desfășoară tot 
mai accelerat, cu creșteri de ritm 
care indică, anual, impresionante 
progtesii geometrice. Construcția 
bucureșteană — dominată de ver
ticale — evoluează ea însăși pe o 
linie ascendentă, dînd măsura ver
ticalității extreme. în Bucureștii a- 
nilor noștri au construit și minis
tere, și instituții, și sfatul popu
lar al orașului, și cetățenii. Un 
singur grafic, cel al construcțiilor 
înălțate sub egida sfatului popular 
al orașului, definește cu precizie 
saltul: dacă în perioada anilor 
194.8—1957 s-au construit aproa
pe 8000 de apartamente .(medie 
anuală 1 2ooo)Ă în ultimii 6 ani

•-.1I I I I I
I I I I

r. ue acoio, orice prt- . 
filtrul distanței, de- I 

:ă ci pură. ui- ■
printr-o prismă de cristal"). I 
rificînd aceleași coordonate |
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fz Bractnști sa v*r
:-.cd 15000 ia ocTtmesie. «râ» 
fre oare 12 309 sab egiia advtslaâ 
popvlaf'. RlduaU re ve’tiraiâ. 
pM la inâlizmaa âe 70 000 arar- 
txmente-ataje, deă vină îw rrta- 
tosferă, construcția bacxreșiexsâ 
din ultimii ani ar patea aervi ca 
metaforă zborului cosmic.

„Minunată și veșnic tinără ca
pitali" l — exclama, descins lin
gă Dîmbovița, Gherman Titov, la 
cîteva săptămîni după zborul in 
Cosmos. produs asupra mea o 
impresie de neșters. Am văzui 
aici noi uzine, clădiri cu o arhi
tectură modernă, școli, institute, 
teatre, muzee luminoase și spa
țioase"... In seara sosirii la Bucu
rești, cosmonautul, invitat la o 
conferință de presă, aducea ora
șului acest omagiu delicat și su
gestiv : — Am luat — povestea 
cl — coordonatele capitalei dv. de 
sus, de pe cer. De acolo, orice pri
veliște, prin j 
v!ne frumoasă și pură. („Mă ui
tam ca ț
Dar verificînd aceleași-------------
la sol, n-am întîmpinat dezilu
zii !

In perspectivă aeriană ca și la 
sol, în panoramele largi ca și în 
detaliu, Bucureștii de azi, capi
tala Romîniei socialiste, oferă a- 
celeași priveliști de neuitat: un 
oraș al muncii, un oraș al con
strucției, un oraș cu aerul bun, 
purificat prin noua așezare istori
că, un oraș pe care-l cîntă și omul 
locului, și călătorul.

ILIE PURCARU

Sute de aparate, manete și butoane. Hori și plante exotice. 
Acesta este interiorul camerei de comandă de la Termocen
trala Luduș-lernut, în care doi oameni urmăresc și dirijează 

funcționarea cazonelor, turbinelor și generatoarelor 
Foto : AGERPRES
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(Urmare din pag. I)

societății noastre. Setea lor de cunoaștere, întreținută, stimulată de 
nenumărate acțiuni ale școlii și organizației de tineret, i-a purtat 
pretutindeni prin țară. Magnetul noului, durabilului și frumosului 
nostru cotidian, forța de atracție a luptei pentru socialism s-au 
manifestat nemijlocit asupra lor. Concluzia că tot ce au‘ văzut cu 
ochii lot și le-a insuflat sentimentul reconfortant al mîndriei ce
tățenești este rezultatul unui efort gigantic, li s-a impus firesc, așa 
cum trăiesc, cum respiră. Sînt deciși să aleagă drumul cel mai greu, 
tocmai pentru că e greu. In fața comisiilor de examinare, ei se pre
zintă nu numai pentru a face dovada cunoștințelor teoretice acumu
late pe băncile a ii ani de școală, ci și pentru a da glas acestei nă
zuințe. Nu pot concepe altfel cererea de a li se atesta maturitatea !

Senzația cu care s-au trezit azi dimineață se destramă treptat. Și 
zi de repaus, de distracții e compatibilă cu meditația. E dumini- ‘ 

că, dar, ce-i drept, nu una oarecare. în acordurile concertului mati
nal vor descoperi accente de bărbăție și de îndemn la încredere și 
curaj care li se vor adresa lor ; cincisprezecele „Griviței Roșii", minu
nări în această duminică ai balonului oval, vor lupta și cu gîndul 
la ei, cel mai frumos cîntec de dragoste de la radio le va fi 
dăruit... De pretutindeni duminica aceasta va aduuna în lumina 
ei culorile vii cu care să scrie pe tablele școlilor, ca să-l găsească 
ei mîine dimineață, proaspăt, prietenos, sincer, cuvîntul: succes I



Întîlniri prietenești
R. P. Romineale delegației

Protocol romlno-bclfiian Mitingul de la Moscova cu prilejul

Delegația U. A. S. R. despre Intilmrea internațională 
a reprezentanților universităților europene și despre 

vizita in centrele universitare poloneze

I 
I

in domeniul

O delegație a U.A.S.R. < luat 
parte la lntîlnirea internațională 
a reprezentanților universităților 
europene. Reuniunea a avut drept 
cadru de desfășurare atmosfera 
festivă a Cracoviei ce sărbătorea 
împlinirea a 600 de ani de la în
ființarea Universității Jagellone. 
Centru universitar încă din Evul 
MediUj Cracovia și-a conservat re
putația unui ora? al învățămîntu- 
lui superior. Zidurile bătrîne cu 
sute de ani vechime, ce și-au în
crustat semnele în cărămidă, ca
pătă o nouă strălucire în preajma 
construcțiilor a căror prospețime 
este vizibilă și care îmbogățesc lă
cașurile universitare. în ambianța 
sărbătorească a orașului, care pare 
un gigantic manual de istorie, 
studenții reprezentînd 37 univer
sități din 16 țări europene au 
angajat un util schimb de păreri.

«ională, cu un larg orizont cultu
ral care să întregească cunoștin
țele de specialitate. Intervenția a 
subliniat faptul ci studențimea 
romînă își leagă cele mai nobile 
aspirații ale sale de cauza între
gului pope: — desăvârșirea con
strucției sodiiwnmlui. Datele cu
prinse in intervenție referitoare la 
situația universității din țara 
noastră au stimit interesul ascul
tătorilor.

Problema posibilităților de ac
ces în învățămîntul superior a 
format obiectul unei dezbateri 
vii. Referatul a fost elaborat de 
studenții francezi. Ei au subliniat 
necesitatea democratizării univer
sității, reliefind — cu exemple 
concrete — condițiile din învăță
mîntul franrez. Potrivit autorilor 
referatului, mai puțin de 10 la 
sută din fiii oamenilor muncii

oraș a cărui existență o semna
lează documente din secolul XI și 
care înainte de război avea ceva 
mai mult de iooooo locuitori. 
Actualmente orașul numără 
210000 locuitori și este cunoscut 
nu numai sub aspectul activității 
saie economice, ci și ca un cen
tru universitar. Dacă în perioada 
antebelică orașul poseda doar un 
institut de învățămînt superior, 
în prezent Lublinul se mîndrește 
cu cele and institute ale șșle. 
Noile clădiri universitare au fost 
construite pe o suprafață de 45 ha.

Interlocutorii noștri ne-au rela
tat despre vizitele _la noile cămi
ne studențești din Gdansk și Lu
blin, la cluburile pentru studenți 
din Varșovia, Lodz și alte orașe, 
despre convorbirile cu studenții și 
cadrele de conducere ale Uniunii 
Studenților Polonezi. Preocupările

I 
I 
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NEW YORK 13. — Trimisul 
special L. Rodescu, transmite :

în cursul acestei săptămîni, 
membru delegației romîne au 
purtat discuții cu reprezen
tanți ai firmei „H. K. Fergu- 
son*4. Au fost abordate aspecte 
ale actualelor realizări în do
meniul producției de oțel, cit 
și probleme legate de viitoare
le relații de cooperare cu fir
ma „H. K. Ferguson" la insta
lațiile de la Combinatul meta
lurgic din Galați. Membrii de-

încheierea
lucrărilor

Consiliului
A.I.E.A

VIENA 13 (Agerpres). — 
S-au încheiat lucrările Conri- 
liului guvernazorilcrr a2 Agen
ției Intem^ționc’.e pentru 
Energia Atomică- Printre 
problemele dzacntcte in ulti
mele zrie au fost următoarele : 
crearea a ăoni centre regio
nale de formare a cadrelor; 
trecerea râb gareațxzle AJX-A- 
a unei centrala atomo-electri- 
ce eme^-icane ri a unor acor
duri biIcterele inchâaU de 
S.U-A- c« o sena de state ; 
elaborarea nor reguli privind 
truvporml materialelor ra
dioactive ; cdxtența tehnici 
acordată de Agenție etc.

Pronnțiudu-se f« sprijinul 
propune—: de in fîintzre a 

u centru de pregătire a 
relcr pent-- Africa, repre- 
tntwZ pei — nent al R. P. 

Romine pe Ungă AJJl^A., 
smbassdcrnl extraordinar și 
pien^otențicr c! R. P. Romî
ne la Vâna, Mircea Ocheană, 
a nbiinist d țara noastră a 

MoMmbm pentru a- 
eeie ^rogneri care contri
bute la întărirea colaborării 
pe plan regional.

In

dc Securitate
R. P. POLONA. Vedere exterioară a U

Consiliul

legației romîne au vizitat apoi 
oțelăria cu convertizoare rota
tive sistem „Kaldo" aparți- 
nind firmei ..Sheron Steel 
Corporation*4, precum și oțe
lăria cu convertizoare de tip 
~L. D~, la uzina -Great Lakes 
Steel Corpcrarioz* din De
troit.

A fost vizitat, de asemenea, 
un mare laminor continuu de 
tablă in rulouri.

Vineri, membri ai delegației 
romîne s-au întilnit la sediul 
central din New Y*ork al fir
mei -Chase Manhattan Bank" 
cu vicepreședinți ai băncii. Cu 
acest prilej au avut loc ample 
discuții, în sfera cărora au 
intrat aspecte privind recente
le tratative romîno-americane 
de la Washington, dezvoltarea 
economică a țării noastre, per
spectivele de extindere a rela- 
h-’. :r economice dintre cele 
c:uă țări. Conducerea băncii a 
apreciat pozitiv datele privind 
potențialul economic al țării 
noastre, manifestînd interes 
pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale romîno-americane 
și exprimînd dorința ca repre- 
zentanți ai băncii să viziteze 
intr-un viitor apropiat Romî- 
nia.

Membrii delegației au avut, 
de asemenea, discuții cu repre
zentanți ai conducerii firme
lor americane „R. N. Macy et 
Co“, „Gimbel Brothers Inc“, 
„Curacao Trading Co.“, „Over
seas Barters Inc", „Paraffin 
Export Company", care doresc 
să aibă relații comerciale cu 
țara noastră și să cumpere 
mărfuri romînești.

Participanții au apreciat u- 
tilitatea convorbirilor fiind de 
acord că acest prim contact 
să fie urmat de noi întîlniri, 
dintre care unele și la Bucu
rești, în vederea discutării a- 
ranjamentelor concrete.

rndioidaiziunii
BRUXELLES. — La Bruxel- 

Ies a fost încheiat un protocol 
de schimburi intre Radiotele- 
viziunea romînă și Radiotele- 
mziunea belgiană.

Protocolul prevede schim
buri de programe muzicale, 
reportaje și filme cultural- 
artistice, schimburi de dirijori, 
precum și colaboratori pentru 
documentare și realizarea u- 
nor programe de radio și tele
viziune.

Cu ocazia semnării proto
colului, ambasadorul R. P. 
Romîne în Belgia, I. Oancea, 
a oferit vineri seara un cocteil. 
Au participat R. Wangermee, 
directorul general al Radio- 
televiziunii belgiene, persona- 

culturalelități ale vieții 
^belgiene, ziariști.

tării romlncști

Bibliotecii din

olcrltc

Milano
ROMA. — Biblioteca comu

nală din Milano a primit din 
partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă al R. P. 
Romîne un dar cuprinzînd nu
meroase cărți din diferite do
menii editate în țara noastră.

Da festivitatea predării căr
ților a participat dr. Renato 
Pagetti, director, și alți 
membri ai conducerii biblio
tecii, personalități culturale 
milaneze, cititori.

în aceeași zi au fost oferite 
cărți științifice editate în R.P. 
Romînă Bibliotecii centrale a 
Institutului Politehnic din 
Milano, în cadrul unei cere
monii prezidate de prof. ing. 
Luigi Stabilini, decanul facul
tății de construcții. Au parti
cipat numeroși profesori și 
studenți ai institutului.

Conferința pentru
comerț și dezvoltare

Despre această reuniune ne-a vor
bit tov. Ion Anghel, secretar al 
Comitetului U.T.M. al Universită
ții din București, și Lia Păcuraru, 
membră a Comitetului Executiv 
al U.A.5.R.

— La întîlnire au fost prezente 
universități bine cunoscute nu 
numai în Europa, ci în întreaga 
lume — ne spun interlocutorii 
noștri. Aș vrea să amintesc Sor- 
bona, vestita cetate universitară a 
Parisului, ■„Lomonosov" din Mos
cova, universitatea din Koln (R.F. 
Germană), universitățile din Bel
grad, Helsinki, Lausanne, Stock
holm, Oslo, Copenhaga, Berlin, 
Budapesta și altele. Printre invi
tați s-a aflat și reprezentantul 
universității Harvard din Ș.U.A.

Din cele relatate de interlocu
torii noștri aflăm că dezbaterile 
din cadrul întîlnirii s-au axat pe 
trei probleme :

1. Funcții noi și funcții tradi
ționale în universitățile europene.

2. Rolul universității în forma
rea unei atitudini active a stu
dentului.

3. Accesul tineretului în învă
țămîntul superior din punct de 
vedere legal și economic.

Prima temă a prilejuit un re
ferat al gazdelor — universitatea 
din Cracovia. O discuție mai pro
fundă și mai multilaterală a avut 
loc pe marginea celei de a doua 
probleme. Referatul a aparținut 
studenților sovietici. Participanții 
la discuții au accentuat în mod 
deosebit necesitatea unei strînse 
legături a studentului cu realita
tea socială, prezența sa în viața 
obștească. în intervenția sa, dele
gația romînă a vorbit despre 
rolul pe care învățămîntul supe
rior îl are în formarea unui stu
dent cu o înaltă pregătire profe-

care au absolvit îrvâțămm: 
diu reușesc sâ pătrundă 
xersitate. Obstacolele arat 
din material: taxe cheta 
Greutățile financiare — a 
prezentantul francez — rec.c aces
tor categorii sociale posibilitatea 
unor studii universitare. La dez
bateri a participat și delegația ro
mînă. în cuvîntul ei s-au relatat 
condițiile optime create tineretu
lui nostru. în R.P. Romînă există 
un singur criteriu în ceea ce pri
vește accesul în universitate — 
gradul de pregătire. Generata 
noastră — s-a arătat în interven
ție — are cele mai bune posibili
tăți de a studia, pentru a-și va
lorifica aptitudinile și cunoștin
țele.

Un comunicat final a sintetizat 
opiniile expuse în cadrul dezbate
rilor, scoțînd în relief faptul că 
universitatea trebuie să pregăteas
că pentru viață un tînăr format 
nu numai sub aspect profesional, 
ci și receptiv la marile cerințe 
sociale. Participanții la întîlnire 
au apreciat contribuția delegației 
romîne la reușita dezbaterilor, 
menționînd profunzimea interven
țiilor ei.

Delegația U.A.S.R. a întreprins, 
apoi, o vizită prin cîteva centre 
universitare din Polonia ca răs
puns la vizita în țara noastră a 
delegației Uniunii Studenților Po
lonezi (Z.S.P.). La Varșovia, Lu
blin, Gdansk și Lodz, studenții 
romîni au fost primiți cu căldură, 
întîlnirile prietenești au prilejuit 
un contact fructuos cu realitatea 
universitară poloneză. în țara 
prietenă învață 160000 studenți. 
în Varșovia numărul studenților 
atinge 32000. Caracteristic pen
tru dezvoltarea învățământului 
superior în Polonia este Lublin,

K CU 
iată 

pe stu- 
1 porsse. Delegației i 

» dm bogata 
xrxTă a stu- 
O amploare 

deosemă a occkz: eeatiul stu
dențesc: 0X5 iâ 96 rmsațzi cu o 
pjeânță ennănnA pe scene. 33 
azszzirizj: adac m nta spectato
rilor frumaseya CEscim și cânte
cului popular. Pe bsa fruntașilor 
în acest dceafr - gazdele au în
scris AcadrT 1 de mediemă cin 
Gdansk, cm Varșovia
și cea din Lodz etc.

In zilele petrecute în Poienii, 
studenții romîni an vizitat și 
unele întreprinderi, șantiere etc. 
La Varșovia, ei au popes:: la în
treprinderea de aparate de radio. 
O impresie deosebită au produs-c 
șantierele navale din Gdansk 
unde delegația a asistat la lansa
rea la apă a unui vas de 20000 
tone. Gazdele au relatat că pe 
acest șantier se construiesc anual 
30 nave. Din cei 16000 munci
tori, 4 000 sînt tineri care î 
Ia școli de diferite grade.

Deseori, studenților romîni 
s-au adresat cuvinte pline de < 
dură la adresa țării noastre. Unii 
tineri polonezi vizitaseră “ 
și își aminteau cu 1’" 
nicia locuitorilor ei și de frumu
sețea peisajului. Alții, deși nu o 
vizitaseră încă, o cunoșteau din 
cele citite și apreciau cu multă 
simpatie succesele patriei noastre 
pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului.
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I
I 
I
I 
I
I 
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I
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NEW YORK 13 (Agerpres). 
—• In ședința de vineri seara 
a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., care dezbate problema 
adoptării de măsuri împotriva 
politicii de apartheid dusă de 
guvernul Republicii Sud-A- 
fricane, reprezentantul Maro
cului, Dey Ould Sidi Baba a 
dat citire unui mesaj adresat 
acestui organism al O.N.U. de 
către Albert Luthuli, lider al 
populației de culoare din 
R.S.A., laureat al Premiului 
Nobel, căruia autoritățile ra
siste din Africa de Sud i-au 
impus domiciliu forțat.

In mesajul lui Luthuli se 
spune, între altele, că sentința 
de condamnare la închisoare 
pe viață pronunțată de tribu
nalul din Pretoria împotriva 
lui Nelson Mandela și a tova
rășilor lui este un act degra
dant care întunecă speranțele 
în posibilitatea unei cooperări 
între rase în această țară. 
..Scopul comun al acestor 
luptători, declară Luthuli, era 
crearea unei Africi de Sud în 
care toți locuitorii să poată 
beneficia, fără discriminări, de 
aceleași drepturi". Luthuli 
face apel la țările care conti
nuă sâ sprijine regimul rasist 
suc-african să ia poziție îm
potriva acestuia pentru a se 
putea „hotărî adoptarea de 
= împotriva guvernu
lui de la Pretoria și a se pune 
capăt sistemului odios al a- 
partbeidului".

In ședința de vineri seara, 
mesajul lui Luthuli a fost spri
jinit de reprezentanții R. S. 
Cehoslovace, Sierrei Leone, Li
beriei. Indiei și U.R.S.S.

Următoarea ședință a Con
siliului de Securitate va avea 
loc luni, 15 iunie, ora 14,30 
GJtf.T.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
Corespondență specială: Lucră
rile Conferinței pentru comerț 
și dezvoltare se apropie de 
sfîrșit. ln cadrul ședințelor ple
nare, conform procedurii stabi
lite, Conferința a supus din nou 
votului unele proiecte de reco
mandări adoptate de comisiile 
sale.

Unul dintre aceste proiecte 
are la bază propunerea R, P, 
Romîne privind livrările de 
echipament industrial pe credit 
rambursabil prin cote-părți din 
producția obținută sau prin 
alte produse de export ale țări
lor în curs de dezvoltare. El 
mai cuprinde două paragrafe 
referitoare la necesitatea ca 
echipamentul livrat în aceste 
condiții să corespundă nivelu
lui tehnic al echipamentului si
milar din comerțul internațio
nal, iar reexportul produselor 
de rambursare să nu se facă 
decît cu acordul părților inte
resate. De asemenea, prețul 
echipamentului livrat, ca și al 
produselor de rambursare, să 
fie la nivelul celui existent pe 
piața mondială.

Un alt proiect de recoman
dare inițiat de R. P- Romînă a 
fost adoptat joi. El se referă la 
importanța acordurilor comer
ciale pe termen lung pentru 
stabilitatea și dezvoltarea 
schimburilor economice inter
naționale.

Plenara Conferinței a votat 
ln cursul acestei săptămîni și o 
serie de proiecte de recoman
dări la care țara noastră este 
coautoare sau pe care delega
ția țării noastre le-a susținut. 
Printre acestea se numără cele 
referitoare la recunoașterea și 
acceptarea organismelor comer
ciale de stat ca un instrument 
eficace de promovare a comer
țului exterior al tinerelor state 
independente; la sporirea aju
torului financiar extern acordat 
țărilor în curs de dezvoltare 
de către statele industrializate,

care să se apropie pe cit posi
bil de un volum net de 1 la 
sută din venitul național al 
acestor din urmă state, ș.a.

La 11 iunie, comitetul de re
dactare a actului final al Con
ferinței și-a încheiat lucrările.

Cu prilejul încheierii lucră-. 
iilor acestui comitet, reprezen^ 
tantul R, P. Romîne, Titus Cris-, 
tureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R.P.R* s-a 
alăturat lntr-Q intervenție pro
punerii făcute de unele delega
ții, ca toate statele ce nu au 
participat la această Conferin
ță să poată adera în viitor la 
principiile și recomandările ei. 
Vorbitorul a arătat că statele 
care n-au fost reprezentate la 
Conferință participă totuși la 
comerțul mondial cu un volum 
de circa 12 miliarde dolari, 
ceea ce reprezintă o importan
tă cotă-parte din volumul său 
total. Această aderare, a con
chis reprezentantul romîn, se 
recomandă cu atît mai mult cu 
cît principiile și propunerile 
Conferinței sînt destinate apli
cării și realizării lor ■ în desfă
șurarea de acum înainte a rela
țiilor comerciale dintre toate 
popoarele lumii, indiferent de 
mărimea, bogăția și sistemul 
lor social și economic.

MOSCOVA 13 (Agerpres). - 
Luind cuvîntul la mitingul 
prieteniei sovieto - germane. 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
R. D. Germană devine bastio
nul tuturor germanilor iubitori 
de pace. „Se poate spune cu 
deplin temei că fără R.D.G. nu 
pot fi rezolvate nici proble
mele reglementării pașnice 
germane, dar nici celelalte 
probleme legate de consolida
rea păcii șl securității în Eu
ropa".

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că U.R.S.S. nu este îm
potriva R.F.G. ca ștab, însă nu 
poate trece cu vederea politica 
revanșardă primejdioasă a gu
vernului de la Bonn. Subli
niind țelurile și interesele co
mune cu R.D. Germană, el a 
spus: Totuși — noi oferim Re
publicii Federale prietenie și 
colaborare pe tărîm pașnic.

N. S. Hrușciov a calificat 
drept aventuriste planurile cu 
privire la îndeplinirea preala
bilă de către U.R.S.S. a „unor 
condiții" în vederea normali
zării relațiilor cu R.F.G. — a 
tolera de pildă, acapararea 
R.D.G., „modificarea" frontie
relor Poloniei, Cehoslovaciei 
și altor state.

Subliniind importanța regle
mentării pașnice germane, 
vorbitorul a spus: „Dacă gu
vernul Germaniei occidentale 
și aliații lui ar năzui cu ade
vărat spre unificarea țării el 
ar fi trebuit să accepte trata
tul de pace, să recunoască gu
vernul R.D.G., să caute să sta
bilească cu el contacte si să 
încheie acorduri.

Referindu-se la comunitatea 
socialistă, vorbitorul a/ spus : 
„stabilirea unor noi relații în
tre popoarele care au pășit pe 
calea socialismului este o pro
blemă foarte complexă în care 
fiecare pas se face pe o cale 
neexplorată. Iar acolo unde 
au loc transformări atît de 
profunde, acolo sînt inevita
bile dificultățile vremelnicei 
și posibile unele greșeli. Forța, 
viabilitatea socialismului mon
dial constau în aceea că, în 
ciuda tuturor greutăților, el 
s-a dezvoltat necontenit și se 
va dezvolta^ exercitând o in
fluență tot mai mare asupra 
destinelor omenirii".

în legătură cu aceasta, N. S. 
Hrușciov a declarat că P.C.U.S. 
consideră „inadmisibilă trece
rea divergențelor ideologice 
asupra relațiilor interstatale, 
deoarece in ultimă instanță a- 
ceasta slăbește pozițiile socia
lismului mondial și face în 
mod obiectiv jocul imperialis- 
mului*. Considerăm *-* a spus 
el •— că nici astăzi nu sînt în
chise căile spre normalizarea 
relațiilor, sovieto-chinezet in-

clusiv pe linie de stat. P.C.U.S. 
va lupta pentru dezvoltarea 
colabărării frățești între toate 
țările socialiste.

A luat apoi cuvîntul Wal
ter Ulbricht, care a arătat în
tre altele, că asigurarea păcii 
a devenit pentru poporul ger
man o problemă vitală. Po
porul german, a spus vorbito
rul, are nevoie de un tratat de 
pace. El este interesat într-o 
dezvoltare stabilă a economiei, 
culturii și științei în vederea 
prosperității sale. Astăzi nu 
există altă cale de asigurare a 
păcii în afara normalizării 
relațiilor dintre cele două 
state germane, a dezarmării 
și încheierii Tratatului de 
pace cu guvernele celor două 
state germane.

Caracterizînd politica gu
vernului R.F.G. ca o politică 
de menținere a încordării, în
dreptată împotriva înțelegerii 
reciproce și a reunificării Ger
maniei, vorbitorul s-a pronun
țat pentru crearea premizelor 
în vederea normalizării rela
țiilor dintre cele două state 
germane. Aceasta — a spus el 
— înseamnă, în primul rîndt 
renunțarea reciprocă la pro
ducerea și experimentarea ar
mei nucleare, la încercările de 
a obține dreptul de a dispune 
de arma nucleară. Este nece
sar ca cele două state germane 
să recunoască necondiționat 
existența reciprocă bazată pe 
egalitatea în drepturi și, în 
cadrul unor tratative, să cau
te căi pentru o viață pașnică 
comună.

In continuare, W. Ulbricht 
s-a referit la principalele pre
vederi ale Tratatului de prie
tenie, asistență mutuală și co
laborare între R.D.G. și 
U.R.S.S. Acest tratat, a decla
rat el, are o însemnătate deo
sebită pe plan național și in
ternațional. El lărgește și în
tărește prietenia frățească și 
colaborarea dintre cele două 
țări, garantând în același timp 
integritatea frontierelor R. D. 
Germane. Cele două părți își 
asumă obligația de a considera 
Berlinul occidental ca o uni
tate politică de sine stătătoare. 
După cum a arătat vorbitorul, 
Tratatul contribuie la rezolva
rea problemei naționale a po
porului german în spiritul pă
cii, democrației și socialis
mului.

★
BERLIN 13 (Agerpres). — 

La 13 iunie, delegația de par
tid și de stat a R. D. Germane 
condusă de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G, și președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., care 
a făcut o vizită de stat în 
Uniunea Sovietică, s-a înapo
iat în patrie.

Prevederi ale Tratatului de prietenie,

asistentă mutuală

dintre U.R.S.S.

sosirea la Moscova
a unei delegații

a cercurilor de afaceri
din Meric

st colaborare

R.D.G.

VARȘOVIA. — La 12 iunie, a 
avut loc o ședință a Consiliului 
de Stat al R. P. Polone în cadrul 
căreia a fost ratificat acordul cui- 

_____________ tur al dintre R. P. Polonă și Belgia 
cova cu privire la interzicerea par- Și acordai cu privire la colabora- 
țială a experiențelor cu arma nu- '* ’
cleară. Proiectul de lege urmează 
să fie discutat și în prima Cameră 
a Parlamentului.

HAGA. * După cum transmite 
agenția A.N.P., cea de-a doua Ca
meră a Parlamentului olandez a 
aprobat proiectul de lege referitor 
la ratificarea Tratatului de la Mos-

rea culturală dintre guvernul R. P. 
Polone și guvernul Republicii 
Ghana.

Ministrul comerțului 
exterior al Italiei primit 

de premierul polonez

ALGER. — La Alger a fost sem
nat un protocol cultural între Re
publica Algeriană Democratică și 
Populară și Republica Populară 
Bulgaria.

Program cu privire 
la schimburi culturale 
între R. S. Cehoslovacă 

și Danemarca

PRAGA. — La Praga s-a semnat 
un program cu privire la schimburi 
culturale între R. S. Cehoslovaca 
și Danemarca, care prevede lărgi
rea schimbului de lucrători știin
țifici și studenți în următorii doi 
ani. în afară de aceasta, se preve
de extinderea schimbului reciproc 
de colective artistice, expoziții 
etc.

VARȘOVIA. — Agenția 
P.A.P. anunță că ministrul 
comerțului exterior al Italiei, 
Bernardo Mattarella, care se 
află în Polonia cu prilejul 
Tîrgului de la Poznan, a fost 
primit la 12 iunie de Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone.

In cursul aceleiași zile, B. 
Mattarella a fost primit și de 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

ln memoria lui J. Nehru

DELHI. — La Delhi a fost emisă 
o marcă poștală care înfățișează 
pe Jawaharlal Nehru în mijlocul 
poporului. Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, Lal Bahadur Shastri, primul 
ministru al Indiei, a chemat po
porul să urmeze politica lui J. 
Nehru. El a anunțat, de asemenea, 
intenția guvernului de a înălța, 
într-un viitor apropiat, la locul in
cinerării lui Nehru, un monument 
în amintirea regretatului conducă
tor al poporului indian.

LONDRA. — Citind surse apro
piate conferinței pentru viitorul 
constituțional al Arabiei de sud. 
agenția Reuter anunță că vineri 
convorbirile particulare de infor
mare dintre reprezentanții englezi 
și arabi au continuat și „par să se 
desfășoare favorabil". Ședința ple
nară a conferinței nu a avut loc.

Purtătorul de cuvint al Ministe
rului Coloniilor al Angliei, a anun
țat că ministrul pentru relațiile cu 
Commonwealthul și pentru colonii,

Daacn Saadys, a continuat con
vorbirile ta-e cu conducătorii de- 
legației arabe, dar nu a dat nici un 
ie! de amănunte în legătură cu 
aceste convorbiri.

După cum se știe, de mărfi de la 
deschiderea conferinței a avut loc, 
de iapt, o singură ședință plenară 
și de atunci tratativele se desfă
șoară in cadrul unor „contacte de 
iniormare" despre care nu se dau 
nici un iei de informații.

O noua împărțire 
a regiunii pariziene

PARIS. — Adunarea Națională 
Franceză a adoptat în cursul dez
baterilor de vineri noaptea cu 272 
de voturi, contra 113 și 86 de ab
țineri proiectul de lege guverna
mental privind reorganizarea re
giunii pariziene. Potrivit proiectu
lui de lege, in regiunea Parisului 
vor ii create în locul departamen
telor Seine, Seine et Oise, și Seine 
el Marne, șapte departamente noi 
care vor purta următoarele denu
miri : Le3 Hants de Seine, La Plai
ne Seine Denis, Le Val de Marne, 
Le Val de Seine, L'Essonne, Le 
Val d'Oise și La Seine et Marne.

Proiectul de lege va fi supus în 
continuare aprobării Senatului, ur-

mind ca în cazul unui vot afirma
tiv, să fie pus în practică în anul 
1968.

Conferința de presă 
a lui Gus Hali

NEW YORK. — Luînd cuvîntul 
la o conferință de presă, Gus Hali, 
unul dintre conducătorii Partidului 
Comunist din S.U.A., referindu-se 
la însemnătatea hotărîrii Curții 
Supreme a S.U.A., prin care se 
anulează de fapt, „sentința de con
damnare" împotriva Partidului co
munist pentru refuzul de a se înre
gistra, în conformitate cu faimoasa 
lege Mc Carran, a caracterizat a- 
ceastă hotărîre a Curții Supreme 
ca „o mare victorie a luptei pen
tru drepturile civile ale poporului 
american și o ripostă serioasă dată 
complotului Goldwater și Birch".

Gus Hal! a subliniat că, deși 
hotărîrea Curții Supreme îngăduie 
Partidului comunist să-și desfășoa
re activitatea întrucîtva mai nes
tingherit, totuși ea se referă numai 
la un singur capitol al legii Mc 
Carran. Legea McCarran, a decla
rat el, ar trebui aruncată la arhiva 
istoriei. Aceasta ar ii o măsură 
necesară în vederea consolidării 
democrației.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Agenția TASS transmite că la 
Moscova a sosit o delegație a 
cercurilor de afaceri din Me
xic. Ricardo Sevada, director 
general al Băncii comerțului 
exterior, șeful delegației, a de
clarat că vizita este întreprin
să pentru dezvoltarea legături
lor economice ale Mexicului 
cu U.R.S.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
TASS transmite: Exprimînd 
intenția fermă de a contribui 
la cauza consolidării păcii în 
Europa și în întreaga lume și 
de a urma în mod statornic o 
politică de coexistență pașnică 
între state cu orînduiri socia
le diferite, Uniunea Sovietică 
și Republica Democrată Ger
mană au semnat Tratatul de 
prietenie, asistență mutuală și 
colaborare. Tratatul a fost în
cheiat pe termen de 20 de ani. 
Dacă el nu va fi denunțat cu 
un an înainte de expirare, el 
va rămîne în vigoare încă 10 
ani.

Cele două țări au încheiat 
tratatul pentru ca, sprijinin- 
du-se pe Tratatul de la Var
șovia din 1955, să cotracareze 
în mod eficient pericolul la a- 
dresa securității și păcii in
ternaționale din partea revan
șarzilor și militariștilor, care 
urmăresc revizuirea rezulta
telor celui de-al doilea război 
mondial, să apere integritatea 
teritorială și suveranitatea ce
lor două țări împotriva orică
rei agresiuni.

Părțile au încheiat tratatul, 
străduindu-se să înlesnească 
încheierea tratatului de pace 
german și să contribuie la în
făptuirea unității Germaniei

Reprezentanții industriei chimice japoneze
vor vizita Polonia si Cehoslovacia

MOSCOVA. — Comentatorul 
TASS pentru problemele eco
nomice scrie că reprezentanții 
Asociației japoneze a industriei 
chimice continuă studierea pie
ței țărilor socialiste. Cei 22 de 
reprezentanți — directorii prin
cipalelor societăți chimice și 
comerciale, și-au încheiat vizita 
de zece zile în U.R.S.S., și la 12 
iunie au plecat cu avionul în 
Polonia, de unde intenționează 
să plece în Cehoslovacia.

In cercurile de afaceri de la 
Moscova se crede că prima vi
zită a reprezentanților Asocia
ției japoneze va fi urmată de 
tratative comerciale concrete. 
Firma „Itotiu* a și obținut din 
partea organizației sovietice 
„Tehmașimport" caietul de sar
cini pentru un combinat de ce-

luloză. La Moscova se crede că 
și alte firme vor putea obține 
comenzi, bineînțeles, în cazul 
ci nd oamenii de afaceri japo
nezi vor oferi condiții optime.

Observatorii subliniază im
portanța acestui factor, deoare
ce în comerțul cu Uniunea So
vietica, 
chimic, Japonia are concurenți 
serioși, de pildă, Anglia. In 
timp ce oamenii de afaceri ja
ponezi abia intenționează să 
obțină din partea guvernului 
japonez aprobarea de a acorda 
Uniunii Sovietice credite pe 
termen lung (5—6 ani), firmele 
britanice au și obținut această 
aprobare și au pus la dispoziția 
Uniunii Sovietice credite pe 
termen de 12 și 15 ani.

în privința utilajului
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pașnice și democrati-baze _
și călăuzite după țelurile 

și principiile Cartei O.N.U.
Tratatul este alcătuit din 11 

articole. In articolul 1 se spu
ne că cele două părți vor dez
volta și întări și pe viitor re
lațiile de prietenie și de cola
borare strînsă în toate dome
niile. Articolul 2 prevede că 
părțile vor urmări neabătut 
lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
încheierea tratatului de pace 
german și normalizarea pe 
baza aceasta a situației din 
Berlinul occidental.

în virtutea articolului 3, 
cele două părți vor lua toate 
măsurile care depind de ele 
pentru a contribui la rezolva
rea problemelor internaționale 
esențiale pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

In articolul 4, cele două 
părți declară în mod solemn 
că integritatea frontierelor de 
stat ale R.D. Germane consti
tuie unul dintre principalii 
factori ai securității europene. 
In cazul unui atac armat în 
Europa din partea vreunui 
stat sau grup de state împo
triva uneia dintre părți, cea
laltă îi va acorda un ajutor 
imediat.

în virtutea articolului 6, 
cele două părți consideră Ber
linul occidental drept unitate 
politică de sine stătătoare. în 
tratat se reafirmă că crearea 
unui stat german iubitor de 
pace, democratic și unit poate 
fi obținută numai prin organi
zarea unor tratative bazate pe 
egalitatea în drepturi și prin- 
tr-un acord între cele două 
state germane suverane.

Cele două părți își asumă 
obligația ca, potrivit principii
lor C.A.E.R., să dezvolte și să 
întărească pe toate căile re
lațiile economice, tehnice- 
științifice, să aplice principiile 
diviziunii internaționale so
cialiste a muncii.

Se prevede că, în cazul creă
rii unui stat german unit, de
mocratic și iubitor de pace 
sau al încheierii tratatului de 
pace german, prezentul tratat 
poate fi revizuit înainte de 
expirarea valabilității lui, la 
dorința oricăreia dintre părți.

Tratatul va intra în vigoare 
după schimbul instrumentelor 
de ratificare, care va avea loc 
într-un viitor apropiat la 
Berlin.
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