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Și cu umeri pînă-n cer 
Și cu visuri ce nu pier,

Potriviți pe fruntea țării, 
Fiii munților și-ai mării,

Douăzeci, ca două mii 
Scriși cu stele-n poezii,

Și cu foc de apă tare, 
Din mirifice izvoare,

Douăzeci de ani avem — 
Numai cintec, nu blestem.

Scriși cu lacrimă de rouă 
In livada țării, nouă,

Douăzeci de ani avem, 
Fiii timpului suprem.

Anii tineri, anii teferi 
Douăzeci de ani-Iuceferi,

Și pe casele ce-și pun‘ 
Un luceafăr drept păun,

Pe pămînt și sub pămînt 
Unde-auzi munții cintînd,

Și pe turle de oțel 
Ce-și pun soarele inel

I PE ClMPI

cînleia 
tineretului
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• Din datele centralizate ale 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor reiese că de la în
ceputul anului și pină acum 
colectivele de munca ale uni
tăților care aparțin acestui mi
nister au produs peste preve
deri 140 000 tone ciment, 
254 000 mp geamuri, 1 800 000 
mp carton și piază asfaltată, 

• 125 tone articole sanitare din 
porțelan și faianță.

Construirea în ultimii 20 de 
ani a 70 de întreprinderi și 
secții noi, introducerea de teh
nologii moderne prin dotarea 
cu linii tehnologice, agregate 
și utilaje cu indici de utilizare 
superiori, mecanizarea munci
lor grele, automatizarea rro-

cese.or de producție. au făcut 
posibil ce volumul producției 
de materiale de construcții din 
an«i IWf sd fie realizat astăzi 
in Muntai SO de rile.

(Aferprtsk

DEZVOLTAREA ENERGETICII
IN ANII PUTERII POPULARE

Sub cer 
de 

august

ni'i

da Fânuț Neagu

JI | noapte, și din balconul ca- 
I I; sei mele ‘privesc peste trei 
i străzi ca trei ramuri ale 

T orașului (cit îmi îngăduie 
J i șirurile de blocuri care, spre 
111 depărtare, se înalță într-un 

[el de cascadă de beton și
lumini și închid orizontul) în care pulsa
țiile . zilei s-au stins, fără să se piardă 
cu totul.. E liniște — în dedesubturi fră- 
mîntaia necontenit — din cerul de august 
plouă cu stele, amintindu-mi de nopțile 
copilăriei, mari poteci de lumina,'pornite 
din reflectoare, se mișcă pe cer și se în
crucișează, din parc urcă răcoarea brazi
lor și, mireasma florilor — privesc, ascult 
și simt cum pătrund în mine febrilitatea, 
entuziasmul și neastîmpărul plăcut ce 
i-au' cuprins pe toți oamenii noștri îna
intea marii sărbători a poporului.

Încheiem douăzeci de ani de viață în- 
tr-o orînduire nouă — două decenii gran
dioase, care s-au dovedit pline totdeauna 
de inedit, de farmec, de luptă și creație 
— intrăm în deceniul trei al istoriei noa
stre socialiste și cu noi trec pragul, în 
triumf, viața, îndrăzneala, visul.

Noapte. Din cîmpie, un vînt subțire, 
mirosind a porumburi, învăluie orașul. 
Pe nervurile de oțel ale țării gonesc,-sfî- 
șiind zările, trenuri ; mă simt alături de 
omul răzimat cu brațele de geam și pri
vind arborii metalici care poartă spre sate 
hergheliile luminii. Și gîndul fuge. Aspre 
amintiri din anii fragezi ai copilăriei se 
îngrămădesc la hotarul dintre închipuire 
și viață. Văd. satul meu din cîmpie. Așe
zat între salcîmi, mirosind a secară și a 
tizic, se cufunda, după asfințitul soarelui, 
într-o tăcere fantorpatică. Și doar glasul 
bunicii, lungită în patul de sub pruni, 
zicea domol, obosit : „Auzi, iar s-au por
nit caii singurătății". Și le asculta tro
potul neauzit de nimeni, pe urmă înce
pea să viseze pentru nepotul culcat ală
turi, sub pernă cu un mănunchi de pelin: 
„După caii singurătății, or să vină, poate 
și caii griului. Trebuie să vină, apăsa. 
Caii griului, au trup de grîu, cap de griu, 
picioare de grîu. Dacă trec pe sub pogoa
nele noastre o să crească holda înaltă. 
E-hei, și sînt înhămați la o căruță cu roți 
de floarea-soarelui, spițe din cotolani de 
porumb și coșul din viță de vie împletită. 
Trebuie să vină, îi aștept mereu".

Legenda era abur și negură și fluturare 
de vis; dimineața, bunica avea ochii us- 
cați; în fiecare dimineață legenda se de
monetiza. Dar noaptea, la răsăritul lu- 

_ ceafărului, cînd urcam în pat așteptam 
din nou caii griului. Și ei nu veneau. 
„Vin domol, zicea bunica. Hei, căruțașule, 
grăbește, desfă biciul și trosnește peste 
armăsarii tăi, dă-i zor, osiile Carului 
mare se răstoarnă, vin-o pîn’.nu bate

Calitatea lucră
rilor executate 
de strungarul 
Constantin .Co- 
drea, de la Uzi
na metalurgică- 
Bacău este cu
noscută tovară
șilor de muncă. 
Ultimul control 
făcut de mais
trul Romedea 
Petru, arată că 
tinărul munci
tor își îndepli
nește cu perse
verență angaja
mentul de a nu 
coborî sub cali
ficativul „ foar

te bine“
Foto : FLORIN 
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xaminînd evoluția 
energeticii romî- 
nești pină la sfîr- 
șitul celui de-al 
II lea război mon
dial, constatăm că 
Rominia deținea

unul din locurile ultime din 
Europa. Astfel, în anul 19.18, 
considerat anul de vîrf al 
,,prosperității* burgheze, pu
terea totală instalată în cen
tralele electrice era de 500 MW 
dispersată in 600 de centrale 
care au furnizat în acel an 
1,13 miliarde kWh. Producția 
de energie electrică pe cap de 
locuitor a Romîniei abia atin
gea 72,4 kWh, față de 380 kWh 
în Cehoslovacia. 550 kWh în 
Anglia și 1 351 kWh în Suedia.

Acestei stări de înapoiere 
partidul i a opus un program 
concret de dezvoltare, din pri
mii ani de după eliberare, 
încă în 1945, la Conferința 
Națională a P.C.K., tovarășul 
Gheorghe Gheorgblu-Dej ară-

ing. Adrian
secretar general în Ministerul 

ta că electrificarea este consi
derată una din pîrghiile prin
cipale în industrializarea so
cialistă a țării. In anii urmă 
tori, sub îndrumarea partidu
lui, s-a trecut la pregătirea 
planului pe 10 ani (1050—I960) 
de electrificare a țării.

îh elaborarea acestui plan 
partidul s-a călăuzit după teza 
leninistă potrivit căreia elec
trificarea trebuie să meargă 
cu un pas înaintea celorlalte 
ramuri ale indusiriei. Astfel, 
obiectivele planului de 10 ani 
au fost orientate spre valorifi
carea rațională a resurselor 
energetice, pentru a asigura 
alimentarea cu energie elec
trică a industriei, electrifica
rea principalelor lucrări agri
cole, a transportului, utilizarea 
tot mai largă a energiei elec 
trice.

Georgescu
Minelor și Energiei Electrice

Pe baza planului de electri
ficare, statul a alocat investi
ții însemnate cu ajutorul că
rora s-a desfășurat o vastă ac
tivitate de construcții hidro
energetice. în cei 10 ani, ai 
planului de electrificare s-au 
construit mari obiective ener
getice ca Uzina hidroelectrică 
„V. I. Lenin* de la Bicaz, — 
cel mai mare obiectiv energe
tic prevăzut în planul de elec
trificare — hidrocentralele 
Moroeni, Sadu V etc ; s au 
pus în funcțiune mari centrale 
termoelectrice la Doice.ști, Bor- 
zești, Sîngeorgiu de Pădure, 
Paroșeni, avinil fiecare peste 
120 MW. Aceasta a permis ca 
prevederile planului de elec
trificare să fie nu numai înde
plinite, dar și depășite. In 
1960 produceam aproape 7,7 
miliarde kWh — cu 10 la suta 
mai mult decît se stabilise în 
planul de electrificare.

Politica partidului nostru de 
dezvoltare a energeticii și a 
găsit u nouă reflectare în pre
vederile planului de 6 ani de 

.dezvoltare a economiei națio- 
jnale, elaborat pe baza Directi
velor Congresului al 111 lea al 
PA1.R. Directivele prevăd ca 
in șese nai, față de o creștere 
!e 2,1 ori a prodneției indus-

triale, producția energiei elec
trice să crească de 2,7 ori. Bi
lanțul primilor patru ani ai 
șescnalului confirmă pe deplin 
dezvoltarea pe care o cunoaș
te energetica în țara noastră. 
Anul trecut s a realizat o pro
ducție de 11,7 miliarde kWh, 
cu 16 la sută mai mult decît 
în 1962. Producția de energie 
electrică pe* cap de locuitor 
înregistrează astfel o creștere 
de peste 8 ori față de anul 
1938.

Creșterea producției de e- 
nergie electrică în acest ritm 
a fost realizată pe două princi
pale căi : folosirea mai depli
nă a agregatelor din centralele 
electrice existente și construi
rea de noi capacități de pro
ducție. în această perioadă au 
fost puse în funcțiune o serie 
de obiective de mate impor
tanță : centrala electrică de 
termoficare Brazi, primul grup 
de 100 MW de la Centrala 
electrică Luduș, hidrocentrale
le Bicaz, Koznov și Koznov II, 
s-a mărit cu 800 MW puterea 
instalată a unor centrale elec
trice de termoficare și indus
triale.

Paralel cu construirea cen
tralelor hidro și termoelectrice, 
aproximativ 30 la sută din in
vestiții s-au repartizat con
struirii de linii de transport și
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E TINEREȚEA NOAS
TRĂ PARTIDULUI DA
TO ARE'

Vedere de ansamblu a Corn

n minte, proiectez 
înflorirea de azi a 
meleagurilor mu
reșene pe fondul 
întunecat al 
cutului. Cît 
puțin le păsa cîr- 
de odinioarămuitorilor 

soarta ținutului nostru, în ce 
paragină și înapoiere îl lăsau 
— de aceasta își pot aminti 
numai locurile. Și oamenii 
mai vîrstnici. Tinerii însă, din 
generația celor care au crescut 
în clocotul șantierelor și-au 
luat în primire agregatele noi
lor întreprinderi, și au văzut 
cîmpiile brăzdate în lung și-n 
lat de mașini agricole la vola
nul cărora au și urcat atîția 
dintre ei, tinerii care au tre
cut, fiecare, prin felurite for
me de învățămînt unde și-au 
ridicat calificarea, și-au lărgit 
orizontul, au devenit prieteni

științei, în 
un trai nu numai asigurat 
și tot mai confortabil, ei 

bine, mă întreb, cum și-ar pu
tea închipui ei dezolantele 
priveliști și stări de fapt 
dinainte vreme ?

Hotărît: regiunea noastră, 
altădată cu dispreț uitată, 
abandonată cîndva într-o 
inerție istorică, a devenit, în 
anii puterii populare, un țesut 
viu, activ, dinamic, pe deplin 
integrat în uriașele prefaceri 
socialiste ale Republicii Popu
lare Române. O dovedesc în 
chip strălucit construcții in
dustriale de însemnătate re
publicană de felul Combinatu
lui chimic din Tg. Mureș, Fa
bricii de zahăr și termocentra
lei de la Luduș, o dovedesc

atîtea întreprinderi 
toare de bunuri de i 
sum. Și ce pecete 
timpul nostru pe aceste unități 
industriale în plin avînt! In
stalații ultramoderne, condiții 
optime de igienă, o producție 
tot mai variată dau colectivelor 
muncitorești satisfacția și im
boldul de a se depăși necon
tenit în muncă.

Cu un cuvînt se poate spune 
că la apelul industrializării 
și ținutul Mureșului răspunde 
cu putere : „prezent!“

Deslușesc în toate acestea 
politica înțeleaptă, clarvăză
toare, plină de fierbinte pa
triotism a partidului nostru, 
edilul țării noi și frumoase 
— din ce în ce mai frumoase 1

— în care trăim. E o mîndrie 
să fii fiul acestei republici, e o 
mîndrie să te încolonezi celor 
care, cu brațele și cu mintea, 
participă la înfăptuirea mă
rețelor planuri trasate de fău
rarul de frumusețe al țării
— partidul nostru. Resimțin- 
d-o adînc în suflet, împrospă- 
tînd-o cu fiecare zi de con
strucție, cu fiecare nouă pri
veliște înflorită ,pe harta țării, 
mîndria de a fi ostaș al parti
dului e o puternică temelie 
pentru victoriile anilor noștri.

★
Cum aș face să înfățișez cît 

mai pregnant «renașterea aces
tor ținuturi ? Frămîntat de a- 
ceastă întrebare bag de seamă 
că peisajul însuși e un simbol. 
Să mergem, așadar, la fața 
locului!

De la Gheorgheni, să por-

Sîmbătâ dimineața a avut < &&& 
loc la Tg Mure? solemnita- 
tea dezvelirii Monumentului ,, 
ridicat in memoria ostașilor . -t’':
romîni căzqți în lupta pentru 
eliberarea patriei de sub ju
gul fascist.

La solemnitatea dezvelirii 
monumentului au participat 
activiști de partid și de stat, 
generali și ofițeri, oameni de 
știință și cultură, delegați ai 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile 
șui ui .

S-a intonat Imnul de 
al Republicii Populare 
mine.

Solemnitatea a fost 
chisă de tov. Mihai Gere, 
ședințele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regio
nal.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Iosif Banc, membru al CC. 
al P.M.R., prim-sccretar al 
Comitetului regional de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
și general-colonel Ion Tuto- 
veanu, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate ale R. P. 
Romine.

După dezvelirea monu
mentului, o gardă de onoare 
a piezentat onorul. Miile de 
participanți la solemnitate 
au păstrat un moment de re
culegere in memoria ostași
lor căzuți pc cimpul de lup
tă.

La monument au fost de
puse coroane de flori din 
partea Comitetului regional 
de partid, Ministerului For
țelor Armate, Sfatului popu
lar regional, din p. ea unor 
organizații de masă și ob
ștești, întreprinderi și insti
tuții din Tg. Mureș.

Monumentul pjsera

sculptorilor Izsak Martin și 
Csorvassy Ștefan — repre
zintă silueta unui ostaș ro- 
mîn înălțînd drapelul patri
ei. Pe soclul monumentului, 
construit din piatră de tra- 
hit, se află doua basoreli
efuri înfățișînd imagini din

lupta de eliberare a poporu
lui nostru. Tot pe soclu, se 
poate citi inscripția : „Glo
rie eternă ostașilor romîni 
care și-au jertfit viața pen
tru Eliberarea patriei".
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Aurul Mihale

„Dramaturgia romînă
contemporană44

O I

„Podul de aur"

Tipografiile au adus cel mai fru
mos omagiu lui Eminescu prin 
grija cu care la Editura pentru li
teratură a fost scos volumul de 
„Poezii" Eminescu, cu text stabilit 
de Perpessicius și ilustrații de Li- 
gia Macovei. Totul, de la dimen
siunile cărții, alegerea hîrtiei și li
terei, vorbește de prețuirea pe care 
graficienii și tipografii au înțeles 
s-o acorde operei celui mai mare 
poet romîn. Autograful emines
cian însoțește, filigranat, în hîrtia 
fiecărei pagini, versurile. Acad. 
Perpessicius a introdus în acest 
volum omagial, unele din cele mai 
cunoscute poezii eminesciene.

Ele sînt însoțite de desenele ex
presive ale Ligiei Macovei, care 
insistă asupra chipului frămîntat 
al poetului, a agitației lui lăun
trice pe care încearcă s-o facă vi
zibilă printr-o transfigurare a pei
sajului caracteristic ^poeziilor emi
nesciene. Imaginile pe care le în
chipuie desenatoarea pentru „Sin
gurătate", „Mai am un singur 
dor', sau „Dintre sute de catarge", 
ca și celelalte ilustrații dau 
torului adevărate satisfacții 
tice.

Editura pentru literatură
un frumos dar celor care iubesc 
poezia lui Eminescu.

Unitatea de conținut a întregu
lui vplum o dă emoționanta rela
tare a unor oameni de categorii 
diferite, care au participat la ac
tul insurecției. Sînt evocate mo
mente din lupta eroică a munci
torilor, ostașilor, țăranilor romîni, 
petrecute în noaptea de 23 August 
1944, în localități de pe tot cu
prinsul țării. Narațiunile acestea, 
emoționante prin chiar evenimen
tele din care se inspiră, transmit, 
într-un stil direct, reportericesc, 
chiar starea de spirit în care oa
meni de condiții diferite, însă toți 
profund nemulțumiți de război, 
întîmpină comunicatul cu privire 
la întoarcerea armelor împotriva 
armatei hitleriste. Toți au senti
mentul că participă la un mare 
act istoric, la un moment de răs
cruce în viața lor, începutul unui 
drum spre lumină. Cu acest sen
timent profund patriotic participă 
plutonul de tunuri antitanc, ală
turi de muncitori, la apărarea „po
dului de aur’ de la Băneasa, la fel 
mecanicul de pe locomotiva 1000, 
care transporta sub cărbuni lăzi 
cu armament pentru detașamen
tele muncitorești din apropierea 
Ploieștiului. Cu un pronunțat ca
racter epic, aceste povestiri — 
care amintesc prin simetrie șeză- 
torile sadoveniene — urmăresc să 
sugereze, toate la un loc, imagi
nea ridicării întregii țări, a mase
lor largi populare împotrivi ar
matelor cotropitoare. Eroii lor na
rează simplu, cu multe detalii — 
între care fixarea coordonatelor 
geografice, pozițiile de luptă, re
plieri de trupe etc. — păstrind 
mereu însă, fiorul autentic al parti-

cipării la un grandios act elibe
rator. Modul în care scriitorul reu
șește uneori să sugereze forța mo
rală a luptătorilor, unitatea lor de 
acțiune, este remarcabil. Prietenia, 
legătura eminesciană a oamenilor 
cu „rîul, ramul", constituie o pre
zență, o coordonată etică funda
mentală pentru țăranii dintr-un sat 
de munte care își apără cu o tena
citate impresionantă satul, famili
ile, locurile de invazia cotropito
rilor. In toate gările, haltele, în 
ușa cantoanelor de cale ferată 
,.Trenul de seară' este întîmpinat 
cu tainice recunoașteri dc siluetele 
ceferiștilor, ale locuitorilor care 
Știu că încărcătura periculoasă, 
muniție, este destinată detașamen
telor muncitorești de pe Valea 
Prahovei. Imaginea luptei antifas
ciste capătă în asemenea locuri o 
amploare epopeică.

Urmărind să reconstituie ceva 
din atmosfera acelor zile, povesti
rile relevă pregnant rolul hotărî- 
tor pe care l-a avut P.C.R. în or
ganizarea și desfășurarea insurec
ției, activitatea eroică a comuniș
tilor care au ridicat masele la 
luptă. Ofițerul de stat major din 
„Sfîrșitul bateriei" este întîmpinat 
în pozițiile ostașilor noștri de o 
bucurie reținută, de o încordare ce 
nu era decît semnul stării de spi
rit al unor oameni care veniseră 
în contact cu cuvîntul Partidului, 
cu chemarea $a la luptă. In plu
tonul locotenentului Dumitrescu 
pătrund manifestele Partidului 
iar un soldat, bănuit de legături 
cu comuniștii, vorbește oamenilor 
în parabole periculoase, fa 
tru care și este ridicat intr- 
te. Povestite

cestea sînt far’e care 
fără urmări, d. din 
rămas întipărite in co: 
căruia, au provocat o 
dine și, în ultimi 
mobilizat la luptă pen 
rea unor aspirat»: lunu 
ismul și spiritul de s 
care au dat dovadă în 
lor insurecției stau la 
cestui drum lumfno*.

»

Culegerea apărută la Editura 
pentru literatură are un caracter 
antologic întrucit oferă spectato
rului puncte de reper care au mar
cat momente însemnate în evolu
ția dramaturgiei originale în ulti
mele două decenii. Tocmai de a- 
ceea criteriile care au stat la baza 
alcătuirii sumarului au urmărit să 
sublinieze mai cu seamă valorile 
polemice ale dramaturgiei realist- 
socialiste, vizibile în modificarea 
fundamentali a datelor pieselor 
de teatru antebelice.

Punctul de vedere adoptat este 
unul istoric, adică acela din per
spectiva căruia într-un peisaj dra
matic bogat, deosebit de complex, 
se pot distinge cu siguranță di
recțiile cele mai fertile și lucrările 

cea mai puternică rezonanță. 
Explicînd o asemenea firească 
re srcctivă. Valerin Ripeanu — al- 
ituitor al culegerii — stabilește 

î-tr-o prefață judicioasă căile de 
dczroltare a dramaturgiei noastre 
realist-socialiște, valoarea semnifi- 
z:vz- a înaintării calitative pe 
z-e aceasta o cunoaște. Subliniind 

semnificația cultivă- 
mi de după Eliberare 
satiră politică și so- 

ir.du-se astfel direc- 
cu inegalabilă forță 

mediile lui Caragialc. 
este atent înnoirea 
dramaturgiei romi- 
'crar.e, exprimată de 
n creațiile autorilor 
nri viziuni noi asu-

tn a

pro. relației omului cu societatea, 
mai întîi în drame'de inspirație 
istorică („Michelangelo” de Alex. 
Kirițescu, „Bălcescu" de Camil 
Petrescu) și apoi în piese cu su
biecte contemporane. Sentimentul 
responsabilității sociale a eroului 
— focar al multor creații — este 
completat organic de acela al res
ponsabilității colective față de 
erou („Șeful sectorului, suflete" de 
Al. Mirodan, „Secunda 58" dc 
Dorel Dorian — aceasta însă lip
sește din culegere !). Creația dra
matică inspirată din viața clasei 
muncitoare a cunoscut în cele 
două decenii o evoluție interesan
tă, al cărei prim moment, de în
semnătate indiscutabilă, e apariția 
„Cetății de foc" a lui Mihail Da- 
vidoglu.

Un loc aparte în dezvoltarea 
dramaturgiei noastre noi îl ocupă, 
cum observă prefațatorul, destră
marea mitului familiei burgheze, 
proces căruia dramaturgii noștri 
i-au dat replica constituirii noilor 
relații dintre oameni, posibile prin 
atmosfera creată de marea încre
dere a omului contemporan în for
țele sale și ale celorlalți.

Din asemenea puncte de vedere, 
selecția propusă de această antolo
gie este binevenită. Deosebit de 
utile sint succintele portrete care 
se fac fiecăruia din dramaturgii 
culegerii, cititorul luînd cunoștință 
sumar de evoluția autorilor, de 0- 
biectul constant al preocupărilor 
lor.

C. S.

lin înaintaș al muzicii romînești
Dupi C.tK 

fost prezenta 
personalități alt istovi 

tcție a Ed 
în imagimcale „Viața 

gățește cu 
a pune la 
muzicii, citeva dare biog~f 
serie de cons: 
și o bogată ier 
dintre cei ma 
ei muzicii ro 
dru Flechtenmi

In cultura 1 
lui trecut, A. 
înscrie nu nu
nent organizator el 
cale d și drept un a 
lentat, creator el cin

Flei

::

‘lor ;i 
trJor rovuiarf. militant no- 
— iurprotni cu Costache Ca- 
r «î .Matei Millo — pentru 

în care răsună 
nevoilor sceneiaii

istoria teatrelor 
i. Craiova. isto- 

serv^toa-dor din Iași și 
t ața corner tist :ci ra- 

i a ost indtsolM legată 
cnaia activitate a Iui Flech- 
irr. (,Jm existat pentru 

romînesc — va spune 
Varile A’.ecsanâ'i — nu- 

1 cină abJntrile mele au 
șzo arcușul lui Flechten-

tuc

de-a lungul uitai succint dar sub
stanțial studiu, drumurile vieții și 
creației Iui Flechtenmacher, știind 
întotdeauna să discearnă elemen
tele caracteristice, să precizeze ro
lul ocupat de fiecare dintre crea
țiile muzicianului în viața artistică 
a veacului trecut.

O amplă suită de fotografii, ce 
conturează sugestiv cititorului 
crimpeie ale unei interesante pa
gini ale istoriei muzicii romînețti, 
întregește lucrarea, care demon
strează din nou Editurii necesita
tea de a completa cu precădere, 
în anii viitori, colecția „Viața în 
imagini" cu o serie de lucrări de
dicate tuturor reprezentanților 
istoriei muzicii romînești.

IOSIF SAVA

viitoare pe ecrane
face

citi- 
este-

_î-f cercetitcare pe iârimul 
«rich rominefti, dujea- 

'.x Orza Pop, recompune.

O •*

Sechestratul
din Altona

Primul troleibux Bărbații

■W-

Foto: FLORIN ȚAGAÎncă puțin și... l-am reparat n

(«Geu 
JiOeRf

rew ri ,

apare Inna Gubanova („Dama 
de picaj.

Unul din roluri este deținut 
de Aleksandr Demianenkb pe 
cart J-am rârut in filmul

Sâptămîna

Cu acad. G. OPRESCU despre:

SECHESTRATUL DIN AL
TONA — o coproducție italo- 
franceză cu un scenariu de 
Cezare Zavattini și D’Abby 
Mann după piesa lui Jean- 
Paul Sartre.

Regia aparține lui Vittorio 
de Sica, cunoscut publicului 
nostru ca regizor („Sciuscia", 
„Hoții de biciclete’, „Umberto 
D“, „Acoperișul") și ca actor

Studio^ dx* Odos * 
după >c»*xri*X 3X2 I S-'w 
Leoniddr J*-
troleibuz*.

Regie es*.e itwici îi 
An nenjki

ln rol si pnMerp

C'T’-.exri* „Bărbații", produc- 
".e « iugoslave, a
’3s: de regizorul Milo
Dtkaaorici.

Isîerprct* pri*cipa!ă, cunos- 
--•t OH r era Mareorie.

.’t z’.te roluri : Mija Aleksie, 
SZcboda» Perovic și Bota 
Ztrojraorie.

Recoltatul piersicilor la G.A.S. Nicorești

Foto : AGERPRES

PE TEME ȘTIINȚIFICE

„Drumuri noi“

în importuri...
Transporturi cit mai rapide, 

în condiții de maximă secu
ritate și cu cheltuieli cît mai 
reduse : iată condiții ideale pe 
care le caută astăzi cu înfrigu
rare specialiștii din acest do
meniu.

Chimia, fizica, tehnica mo
dernă din zilele noastre vin 
tot mai mult în ajutorul celor 
ce vor să asigure transpor
turi ideale.

AJUTORUL „CHIMIEI"..,

De curînd, în presa de spe
cialitate a apărut o dare de 
seamă asupra rezultatelor a- 
plicării materialelor plastice 
în construirea căilor ferate. în 
Franța, pe traseul dintre Paris 
și Lille, există o porțiune a 
căii ferate construită pe un 
teren argilos.

în vederea consolidării aces
tei porțiuni, s-a folosit un pro
cedeu nou, ieftin și foarte e- 
ficace. S-a așternut un strat 
de nisip, peste care s-au așe
zat plăci din material plastic. 
Deasupra acestor plăci, s-a 

construit terasamentul obișnu
it pestte care se așează traver
sele și șinele de cale ferată.

în acest fel, s-a reușit să se 
împiedice pătrunderea argilei 
în postament. De asemenea, se 
înlătură pătrunderea apei în 
solul argilos și se micșorează 
stratul de postament.

Metoda a fost folosită pe o 
lungime de cîțiva kilometri.

Dincolo de datele seci ale 
tehnicienilor, această știre ne 
lasă drumul deschis spre fan
tezia creatoare. Materiale plas
tice — elastice, impermeabile, 
practic neatinse de vreme și 
de factorii corozivi — oare nu

— Cititorii noștri își amin
tesc, desigur, de momentele 
importante ale itinerariului 
plastic realizat cu ajutorul 
dumneavoastră, tovarășe pro
fesor. Ne aflăm astăzi la în
ceputul unei noi etape în evo
luția peisajului în pictura ro- 
mînească, etapă ce va fi ca
racterizată de preocuparea 
continua de înnoire a temati
cii și mijloacelor artistice.

— Este adevărat. Vorbind 
de o asemenea preocupare va 
trebui să reamintim insă mai 
întîi faptul că peisajul prin
sese puternice rădăcini în țara 
noastră, așa cum am văzut, 
încă înainte de Eliberare. 
Asemenea tradiții se datoresc, 
în primul rînd, faptului ca 
peisajul romînesc, pitoresc și 
impresionant, găsise adinei e- 
couri în inima unor pictori de 
mare talent și plăcuse amato
rilor. Să nu uităm, încă o dată, 
că statul se interesa prea pu
țin de artă și, nu cred că mă 
înșel spunînd că, între cele 
două războaie, puține opere 
au intrat în pinacoteca sa. Cel 
mai fericit artist, reprezentat 
acolo, tocmai în acea vreme, 
era directorul artelor din mi
nister. Astfel ne putem forma 
o părere despre motivele și 
„calitatea estetică" care deter
minaseră selecția tablourilor.

Evident, artiștii pe care Eli
berarea i-a găsit în plină acti
vitate, vor continua să pic
teze și în această perioadă, iar 
în expozițiile din primii ani 
de după 1944, ei vor fi mereu 
prezență, dominînd sălile cu 
lucrările lor. Steriadi, Potraș- 
cu, Pallady, Dărăscu — iar a- 
cestora se va adăuga în cu-

rind H. Catargi — se vor im
pune atenției iubitorilor de 
pictură. Ultimul — H. Catargi 
se dezvoltase așa de armonios 
în anii precedenți Eliberării, 
incit cîțiva ani după acest e- 
veniment, adică exact în acel 
timp în care arta noastră de
pășise ezitările vremelnice ale 
unor atit de fundamentale 
schimbări, alegîndu-și precis 
direcția adică orientarea sa 
estetică — își va da seama 
printre primii, că nu există 
decît un singur drum în pic
tură, cel al realismului. Spre 
realism arta plastică este con
dusă nu numai de necesitatea 
de a exprima natura țării 
noastre, așa cum o făcuseră și 
mai înainte în peisaj pictorii 
la care ne-am referit, dar și 
de faptul că schimbările poli^ 
tice. sociale și economice, ale 
căror efecte se vor simți foar
te curînd și vor pătrunde 
foarte repede în mentalitatea 
artiștilor și a publicului, nu se 
pot potrivi cu alte tendințe. 
Se cere acum de la artă alt
ceva decit numai o plăcută 
senzație vizuală ce nu trebuie 
neglijată niciodată, desigur, 
dar care trebuie completată 
cu ceea ce frămîntă conștiin
țele. Se va trece la un peisaj 
de altei categorie, în circ vor 
apărea nouătăți tematice, fi
rești peisajului pe care-l ofe
ră dezvoltarea tării.

în trecut, se uitase ca nu 
este suficient să alegem un 
subiect numai plăcut vederii, 
că există mii de subiecte tot 
atit dc plăcute și interesante. 
Acum, pămîntul țării, fructi
ficat superior de țărani. va 
face din anume părți ale teri
toriului niște subiecte de pei

saj deosebite și mult mai in
teresante decît cele aparținînd 
simplului peisaj pitoresc. Le 
place artiștilor și marelui pu
blic să privească și să înfăți
șeze ogoarele arate, și pe cei 
care le-au arat, precum și fe
lul cum sînt arate acum ; îi 
impresionează faptul că însă- 
mîhțarile făcute după norme 
științifice, dau holdelor un as
pect frumos și omogen; îi e- 
moționează secerișul și strîn- 
gerei recoltelor, bărbații și fe-

letei artistului — va cunoaște 
apiobarea unanimă a publi
cului. Același lucru se poate 
spune și despre Aurel Ciupe. 
Acesta, în Trasilvania, va a- 
vea același rol pe care în 
București îl au cei doi mai 
sus amintiți.

De multe ori, de la înfățișa
rea cimpului lucrat și făcut 
roditor cu mijloace tehnice 
noi, în scopul satisfacerii ne
voilor creseînde ale țării, ar
tiștii plastici se vor îndrepta 
spre zugrăvirea vieții satului 
care, și ea, va interesa mult 
m.ai mult ca în trecut. Tîrguri 
piețe în care apar mulțime de 
țărani, figuri memorabile de

scria numele pe ert-
strucțiilor. Tn aceste r
mine lucrau osmewi rîxjofi F 
curajori. La cere IbzHz:* • 
dirzenie și o a în
credere în Hațl. pe care ««■« 
orînduirea socialuK le p«te* 
da. Atari carecter-Lstiti psihice 
vor fi prezente în pict-’-e drn 
această perioadă.

Poate ar fi interesant de 
constatat ci totuși c axirix: 
un pictor care « încerca? pei
saj industrial in anti anteriori 
Eliberării: Ștefan Popesc*. El. 
vizitind Hunedoara, și-a dat 
seama de importa”.;! «nvi a-

PEI S A J
meile muncind cu mașini com
plicate, care efectuează din- 
tr-odată toate operațiile nece
sare. Un asemenea fel de pei
saj in care, spre deosebire de 
trecut, nu va mai lipsi o- 
mul — factorul determinant 
al aspectelor naturii surprinse 
de artiști — va fi tot mai mult 
prezent în pictura noastră.

Chiar cei din generațiile 
trecute se vor simți prinși de 
asemenea subiecte și le vor 
trata, în fel și chipuri, fiecare 
după temperamentul lui. Ală
turi de H. Catargi, un succes 
deosebit va cunoaște Lucian 
Grigorc: ca care, — trccînd de 
la o fază ușor fantezistă, dar 
toiodeauna bine executată. Io 
o nouă etapă, caracterizata de 
îmbogățirea tematică a lucră
rilor ca și de îmbogățirea pa

muncitori ai timpurilor, vom 
întilni foarte des în expoziții 
către dnvl 1950, înainte și 
după acest an. Evident, cel 
care se apropie cel mai mult 
de realitate și înțelege mai 
bine cum să redea aceste a- 
glomerări vii, și de incontes
tabil interes folcloric, va fi în 
continuare Dimitrie Ghiață.

Aceste citeva considerații, 
privesc o anumită nouă direc
ție în peisajul romînesc. Mai 
interesantă încă mi se pare o 
altă categorie de peisaj, care 
aproape un existase înainte, 
prezentă acum în expoziții — 
așa-numitul peisaj industrial. 
în țară se înălțau în toate 
părțile uzine și fabrici, sa des
chideau mine noi, apăreau noi 
bazine petrolifere, țara își

(VII)
sețnenea subiect pentru pictu
ra. Ghiață, de asemenea, și el, 
impresionat de locurile în care 
se ridicau sondele, in regiuni
le petrolifere, a creat citeva 
admirabile vederi, în care son
da va ocupa locul principal.

Firește, cînd este vorba de 
un complex atît de greu de 
definit în pictură, cum ar fi, 
de pildă, unul din detaliile in
dustriale ale combinatelor, 
este necesar ca artistul să fie 
un admirabil și un foarte 
exact și abil desenator. în în
fățișarea unui asemenea pei
saj nu încape aproximativul 
și nici imaginația. Este absolut 
obligatoriu ca artistul care în
cearcă să transpună pe pînză

arzuxse *n combinat de di- 
wevixxue și patere* exp*esi- 
rd « C—btnariilw de U H«- 
nedocr* , ce pildă. H eibd 
maxrice peri t:: de expre-
rie. suina, așa cum
ie-« er*t Ștefan Popesc*.

D**pi EZiberare asemenea 
n^biecte cor fi intilnite din ce 
in ee ssai freerent, tn Incri- 
rile e-n expoziții. înfățișării 
patscj*!» ind* rti isl în pictu
ri i se va adâspa, natural, 
redarea nor scene de inte
rior, reprezentind aspecte din 
viața vmcttorilor din fabrici 
și ai diferitelor profesiuni, 
malta din ele rod al anilor 
noștri. Mcry, bunăoară, se va 
interna de pescari, dar nu e 
ringsml Espen Popa, de ase
menea, va eborda asemenea 
subiecte. Peisajele lui de 
noapte, cu aspecte ale fabrici
lor, ca niște balauri aruncind 
foc pe gură, ca tn povești, 
sint foarte impresionante. 
Un consecvent amator de 
vederi luate din uzine și fa
brici este și Angheluță. Moti
vul acesta, după cum vedem, 
cunoaște aderența tot mai 
multor artiști plastici, virst- 
nici și tineri. Se intimplă însă 
cit codată un lucru, care nu fa
vorizează redarea unor ase
menea subiecte, mai ales la 
unii dintre tineri. Am apre
ciat la vremea lor. talentul și 
reușitele în abordarea unor 
asemenea teme și ale altora, 
de către foarte talentații Bră
duț Covaliu. Piliiiță. Rițan și 
alții. Uneori însă, afectînd un

fel de nonșalanță fn desen, 
poate crezind că aceasta duce 
la o impresie de ceva mai mo
dem, aceștia tratează astfel 
de teme puțin la voia întîm- 
pîării, ceea ce face ca elemen
tele reprezentate să nu se 
armonizeze întotdeauna și-nici 
să corespundă realității. Desi
gur, perseverența fn aborda
rea unor asemenea subiecte, 
mai multă profunzime și rnai 
multă atenție la desen, vor 
face ca acești tineri să-și în
scrie tot mai multe realizări 
valoroase.

Vom avea prilejul la vre
mea cuvenită să vorbim și 
despre ele.

— Cu aceste citeva intere
sante considerații despre pre
zența peisajului in arta plasti- ■ 
că romîneased de la inceputu- I 
rile sale și pină azi. încheiem, | 
tovarășe profesor, convorbirea | 
noastră, pentru care în nu
mele cititorilor tineri ai ziaru
lui vă aducem mulțumiri. Ră- 
mîne ca în viitor, pornind de 
la ecoul pe care această con
vorbire l-a găsit în rindul ci
titorilor, de la problemele * 
care-i frămîntă pe iubitorii 
artei plastice, să vă rugăm a 
răspunde invitației noastre de 
a veni și în continuare cu în
drumări și sfaturi competente 
ce vor constitui un ajutor în
semnat în educația estetică a 
tinerilor, un prestigios ghid 
plastic.

— Cu plăcere ’

NICOLAE DRAGOȘ

aici se găsesc, în germene, dru
murile viitorului ?

Și, pentru că vorbim despre 
materiale plastice în domeniul 
căilor ferate — să amintim căi 
în Cehoslovacia, la uzina „V. I. 
Lenin“ din orașul Plzen s-a 
construit, de curînd, o locomo
tivă din... material plastic, ar
mat cu fibre de sticlă.

Firește, nu este vorba des
pre o locomotivă cu aburi, cl 
despre o locomotivă electrică. 
De altfel, se știe că astăzi ten
dința este de a electrifica în 
măsură cît mai mare căile fe
rate. Locomotiva din plastic 
poate fi folosită atli pentru 
tracțiunea trenurilor de pasa
geri, cît și pentru trenurile de 
marfă. Viteza maximă, pe care 
o poate atinge este de 200 de 
kilometri pe oră.

„METROU’ SUSPENDAT..,

Despre căile ferate suspen
date (aeriene) s-a mai vorbit 
în presă. Se știe astfel, că în 
Franța, la Chateau-Neuf-sur- 
Loire, s-a realizat o linie ex
perimentală de „metro suspen
dat" ; calea de rulare este al
cătuită din grinzi de oțel, sus
pendate pe stîlpi. O linie în 
lungime de vreo 13 km se 
construiește actualmente la 
Tokio, cu prilejul Olimpia
dei : alta, la Veneția.

Această metodă este astăzi 
utilizată și în transportul sub
teran.

O linie subterană suspendată 
pentru transportul materiale
lor a fost astfel construită în- 
tr-o mină^de cărbuni din Lan
cashire, în Marea Britanie. 
Este vorba de locomotive elec
trice care circulă suspendate 
în aer, pe niște grinzi de sus
ținere.

Avantajul acestor linii este 
că exploatarea lor costa puțin 
iar instalarea se face foarte 
repede : într-un schimb se pot 
monta 45—55 metri de linie !

CIRCULAȚIA VIITORULUI

Dar să ne ridicăm din nou 
Ia suprafața pămîntului, și în 
încheiere să vedem ce se pre
vede în legătură cu transpor
tul în viitor. De curînd, o an
chetă făcută în Anglia în rîn- 
dul specialiștilor a condus la 
o serie de concluzii interesan- 
te.~ Astfel, se arată că în ur
mătoarele decenii dimensiu
nile automobilelor vor scădea 
iar cele ale autocamioanelor 
vor crește. Mijloacele auto vor 
fi dotate cu sisteme automate 
de comandă, electronice : ten
dința este ca intervenția omu
lui să fie redusă la minimum. 
Pe de altă parte și reglemen- 
tarea circulației se va face 
prin mijloace electronice.

în sfirșit, se prevede gene
ralizarea transportului pe căi 
suspendate, cu o singură șină, 
precum și apariția ..trotuare
lor mobile14, mult citate de au
torii de romane științifico- 
fantastice. Acestea nu vor re
prezenta, de fapt, decît un fel 
de benzi transportoare... pen
tru oameni. Trebuie știut că
deocamdată ele au fost utili
zate doar în citeva locuri: de 
pildă, la tîrgul de mostre din 
Hanovra, în 1963, făcînd legă
tura dintre intrarea princi
pală și unele săli. Viteza de 
mișcare a trotuarelor rulante 
va fi de aproximativ 10 km 
pe oră, ceea ce va mări viteza 
noastră de circulație... pedes
tră de două sau trei ori.

LEONID PETRESCU



„SCÎNTEII

TINERETULUI"

• MUNCA
• DRAGOSTE
• IDEALURI
Dialog 1964

Strungarul Bota Ștefan din Brașov 
tehnicianul biochimist Constantin 
nic din Călimănești nu s-au întîlnit 
niciodată. Desenatoarea Maria Ionescu 
de la Uzinele „23 August" n-a auzit nici
odată pînă azi de numele Irinei Antal de 
la Fabrica de țigarete din Sf. Gheorghe. 
Lăcătușul Moșoiu Leonte de la Uzinele 
„Tractorul", filațoarea Maria Țăranu de 
la Fabrica „11 Iunie" din Cisnădie ori 
Doina Bularca de la G.A.C. Nehoiu, ra
ionul Cislău vor fi și ei surprinși ce 
această apropiere și convorbire ciudată, 
dialog în timp, la zeci și sute de kilo
metri. Nu se cunosc personal, nu și-au 
vorbit nicicînd — recunoaștem — și 
totuși replicile le aparțin, convorbirea, 
în cej mai bun sens, fiind autentică, con
semnată în scris în răspunsuri emoțio
nante prin multiplele semnificații.
Maria Țăranu (foarte tînără — nu 

știm vîrsta exactă — și foarte roman-

Capitală
Finaliștii Spartachiadei re

publicane s-au apropiat de li
nia startului. După pasionan
te întreceri la care au luat 
parte 4 700 000 tineri și tinere, 
cea mai grandioasă competiție 
sportivă de masă a ajuns la 
ultimul act, cînd cei mai ta- 
lentați, cei care au fost tot 
timpul pe primul plan, vor 
îmbrăca tricourile de campi
oni ai Spartachiadei, sau, așa 
cum este cazul la unele spor
turi, și pe cel de campion re
publican.

Astăzi încep întrecerile fi
nale, prilej minunat de tre
cere în revistă a strălucitelor 
succese obținute de tineretul 
nostru sportiv în cei 20 de ani 
care au trecut de la Elibera
rea patriei.

Motocicliștii sînt cei care

și 
Les-

tlcă, asta știm!). Ce-mi doresc de la 
viață ? Mi-ar trebui zile întregi să 
răspund...

Bota Ștefan (25 de ani, ultra-laconic), 
îmi sînt deschise azi toate drumurile.

Mereuță Mihai (18 ani, strungar, com
pletare firească la primele două răs
punsuri). Datorez totul partidului. (Și 
pentru că vîrsta Ii creează unele mici 
complexe) Vreau să ajung un om de 
nădejde!

Moșoiu Leonte 
și el). Pentru 
muncesc.

Maria Ionescu
colectiv, unanim) Vreau 
bui la construirea socialismului.

Tănăsescu loan, (25 de ani, sculer, 
replica fiind legată organic de prece
denta). îmi doresc fericirea !

Constantin Lesnic (biochimist, 27 de ani). 
Urmăresc să devin folositor semenilor 
met

Ecaterina Ma'ea (asistent medical). 
Posibilitățile reale de realizare a visu
rilor noastre sînt tocmai noile condiții 
de muncă și viață.

lui) ne sugerează — participanții fiind, 
fără excepție» sub 30 de ani — o justifi
cată confruntare retrospectivă*

Din presa de acum

(lăcătuș, foarte tînăr 
a-mi atinge

30 de ani
idealul —

(25 de ani, asentiment 
să contri-

„Cuvînul liber" — 1934 : „Catastrofele 
mizeriei nu sînt individuale, mărginite 
la caz, ci la regim social..." „Și din ace
lași ziar, legat de o situație tragică a 
vremii : „Nu mai poate fi vorba de o 
sinucidere — întîmplare izolată și ne
urastenică, ci de sinucideri... cu o pro
fundă semnificație socială și cu mobiluri 
concrete, obiective. De sinucideri care 
nu’mai sînt isprăvi personale, roman
țioase și pline de mister ci crime preme
ditate și tolerate de legi."

La mica publicitate, puteam citi pe 
atunci, caz frecvent „vînzarea" fiind ab
solut acoperită de legi: „Tinără drăguță 
dar săracă, dorește căsătorie domn bine 
situat, indiferent etatea. Ziar U. („Uni
versul1 — 17 ianuarie 1935). K

„E TINEREȚEA

EHsabeta Bodo (filatoare. 20 de anL 
lirică). Vreau să scriu un roman în 
care să-mi descriu toată viața... Va fi 
interesant și frumos ’

Biro Miklos (muncitor textilist, de 
aceeași vîrstâ cu Bodo). Sinrf că pot 
să-mi realizez azi toate dorințele.

Ștefan Cornelia (sentimentală, directă, 
ca pe o dorință personală care nu 
mai poate suferi aminare). Ce-mi 
doresc ? O familie, vreau să spun un 
cămin și un copil— Vom fi O ' 
fericită.

Doina Bularca (25 de ani. cu 
se preocupări profesionale), 
intr-o gospodărie, la Nehoiu. Totodată 
învăț. Sînt în clasa a XI-a la seral. 
Vreau să devin inginer agronom.

Faust Petru (tehnician, 28 de ani, 
îndrăgostit de natură). Vreau să cu
nosc frumusețile noi ale patriei.

Maria Țăranu (ca și la început). Mi- 
ar trebui zile întregi ca să răspund— 

Mereuță Mihai (ascultind totul și 
trecind. cu bună știință, de la singular 
la plural). Datorăm totul partiduîuL 
Intervențiile celor amintiți, absolut 

conforme cu răspunsurile primite la an
cheta ziarului (Ce-mi visez, ce-am rea
lizat, cum lupt pentru realizarea ideaiu-

I *

familie

serioa- 
Lucrez

Blocuri-turn din centrul orașu lui Piatra Neamț

Scrisoare deschisă
strungarului Vlad Alexandru,

„Dragă Vlad, ai 17 ani și o meserie 
frumoasă. Mai mult chiar, „datorită no
ilor condiții create", cum le denumești 
tu, subliniindu-le parcă firescul, ai reu
șit să te înscrii și la o școală medie se
rală, hotărît fiind să lichidezi, oricît de 
greu ți-ar veni, adică „să-ți acoperi la
cunele". Bine gîndit, mai ales că lacu
nele astea ne încurcă, vorba ta, „în rea
lizarea minunatelor perspective".

Dar, în sfîrșit, de ce toată această scri
soare în continuarea unui dialog colec
tiv, al anului 1964 și a unor relatări, mai 
mult decît elocvente, din presa de acum 
30 de ani ? Există vreo legătură între 
toate acestea ? Care ar putea fi ?

Ț Ai 17 ani. Adică te-ai născut cam la

punsul acesta, ar fi cea mai gravă la
cună.

Tot așa și cu visul de a ajunge pilot 
în aviația țării. E nevoie de antrenamen
te serioase, de algebră și istorie, de 
multă voință și istorie, de curaj și isto
rie. Nu se poate fără istorie ! De altfel, 
linia de helicoptere pe care o întrevezi 
tu ca făcînd legătura între Brașov și Po
iana Brașov spre anul 2 000, va fi gata, 
n-ar fi deloc de mirare, cîțiva ani buni 
mai devreme. Și trebuie să fii pregătit.

Iar cît privește faptul că în problema 
iubirii — întrebarea nr. 3 — nu-ți este 
totul clar și n-ai prea avea ce să răs
punzi... nu e nimic, Vlade. Pentru iubire 
mai avem vreme destulă.

Fii sănătos și mai scrie-ne. Cu drag 
prietenii tăi**.

P. S. Același răspuns și Elenei Ignă- 
tescu, 16 ani, eleva Școlii profesionale 
din Sf. Gheorghe, recomandare din ini
mă, mai cu seamă acum, cînd te pregă
tești, cum ne scrii în anchetă, să strigi 
spre cele patru zări: „La revedere, co
pilărie. Rămîi cu bine

vîrșească pregătirea — o calificare me
reu mai înaltă, și să îmbine activitatea 
curentă cu cea de cercetare științifică. 
Inginera Adalgyza Geanguș, de la Com
binatul siderurgic Reșița, în vîrstă de 23 
ani, are intenții nu mai puțin înalte : 
„să creez ceva nou... ceva uluitor... Și 
pentru asta ;rebuie să învăț mult, de la 
oamenii cu care lucrez".

— In rest? — întrebăm noi prin in
termediul anchetei.

Răspunsul nu întîrzie :
— Vreau să am doi copii pe care să-i 

ajut să devină, cu adevărat oameni ai 
zilelor noastre.

Inginerul Teutsch Ulrich de la Uzinele 
„Tractorul" își sintetizează răspunsul — 
dorință, raportat la întreaga sa activitate, 
sub forma unui angajament: „Să nu-mi 
pară rău de nici o clipă trăită". Ceea ce 
este comun și arhitectului Ion Lucines- 
cu, tinzînd spre deplina maturitate pro
fesională, care-și propune să contribuie, 
cu toate puterile sale, la desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Orașul viitorului

NOASTRĂ
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Iar ca un fapt divers, printre nenu
mărate fapte diverse : „Studenții cămi
nului „Cantacuzino" au fost evacuați în 
stradă cu ajutorul unei companii de 
soldați, după ce plătiseră cei 300 lei 
pentru dreptul legal de a dormi cite 
doi într-un pat..." („Cuvîntul liber" — 
1934).

Și, în sfîrșit, într-o moțiune publicată 
în ziar, în același an : „...astăzi — pe 
fondul necesităților culturale ale țării, 
niciodată satisfăcute — cînd analfabe
tismul e în creștere iar procesul tuber
culozei, al sifilisului și al pelagrei ia 
proporții din ce în ce mai mari..." (și, re
venind, în dorința de a preciza situația 
gravă a momentului, n.a.) „. .astăzi cînd 
după modelul statelor fasciste din apus 
— Germania și Italia — se urmărește a 
se limita numărul cunoscătorilor de car
te prin împiedicarea accesului fiilor de 
țărani, muncitori și țărani sărac: la cul
tură, e de mare însemnătate a se ști (~) 
cine luptă pentru ameliorarea condițiilor 
de trai și ușurarea mijloacelor de stu
diu".

Faptele refuză comentariul și lotuși...

vreo trei ani după actul Eliberării șl, 
dacă ne socotim bine, cum ar veni chiar 
în preajma instaurării Republicii. La 
școală, se înțelege, ai început să mergi 
abia în 1954, cînd „noile condiții", cum 
le denumești tu, erau în cea mai mare 
măsură create iar „perspectivele" și ele, 
la fel de clar, se întrevedeau. Dar care 
a fost drumul — și am spune drumul de 
luptă și muncă — spre aceste noi con
diții (de neimaginat în 1934) ? Cine a 
deschis larg orizont perspectivelor — vi
se de care amintea mai înainte tovarășul 
tău de uzină, strungarul Bota Ștefan ? 
Și cine ar fi îndrăznit, bunăoară, în 
1934, să lanseze o anchetă : Ce-ți visezi ? 
Care ți-e idealul în viață ?

Nu, pe atunci ar fi fost o ancheta an
tistatală. Iar cei care îndrăzneau, cei care 
luptau să schimbe starea de lucruri, cei 
mai buni fii ai poporului, comuniștii, 
erau urmăriți, aduși în fața instanțelor 
judiciare, încarcerați. Tu ai dreptate : 
tocmai ei. care au continuat să lupte în 
pofida terorii, care au cutezat să acuze 
nedreptatea, exploatarea, războiul, iar la 
ceasul potrivit să întoarcă armele, 
și nu alții sînt adevărații părinți ai 
..condițiilor noi" și ai „minunatelor pers
pective".

De aceea întreabă-i pe acești oameni... 
învață de la ei istoria acestor „noi con
diții". Istoria anilor care au urmat, isto
ria anilor de construcție socialistă, isto
ria cea mare a „perspectivelor"... Și 
întreabă-ți despre toate aceste lucruri pă
rinții, frații mai mari, vînstnicii lîngă 
care lucrezi. Și gîndește-te... Nu-ți în
chipui că știi totul... Sau că s-ar fi putut 
obține ceva fără luptă... Pentru că a nu 
te gîndl, a nu înțelege „cum" și „prin 
cine" s-au realizat — a nu cunoaște răs-

Emilia Jianu, 19 ani, studentă își do
rește fericirea — cu precizarea emoțio
nantă prin simplitate și semnificație: 
„făcînd pe alții fericiți". „Posibilități de 
realizare — continuă ea — există ; de
pinde de mine transformarea lor în rea
litate". Apoi, în continuare, în aceeași 
manieră laconică, poetico-telegrafică: 
„orice mi-am dorit — s-a împlinit. Iar 
pentru realizarea idealului (cu puterea 
de convingere și sugestie a lui E = MC2) : 
„muncesc".

Virginia Bălan, de la Institutul peda
gogic de 3 ani, încearcă să-și explice 
succesele prin felul organizat de a munci; 
„învăț pentru fiecare seminar", în timp 
ce Titu Ciutina — preocupat de aceleași 
probleme — ne vorbește pe larg despre 
planul unei viitoare lucrări științifice. 
Crăciunaș Petru ajunge zilnic „la 8 ore 
de studiu, în afara celor 3—4 ore acor
date activității culturale și obștești". Și, 
mai înainte de a fi avut timpul să-l în
trebăm dacă nu sînt prea multe ore de 
studiu, Mihai Popovici ne demonstrează 
că „anii studenției sînt prin excelență 
ani de muncă asiduă". Egry Eugen, stu
dent și el, întîrzie îndelung asupra noilor 
condiții de muncă și viață : „Sînt bur
sier, am cameră și cantină gratuit. Sălile 
de lectură și bibliotecile îmi stau la dis
poziție. Depinde doar de mine să devin 
ceea ce mi-am propus".

Sbîrciog loan, timișorean, viitor ingi
ner mecanic, pare să tragă concluzia le
gitimă a tot ce s-a spus pînă aici: „avem 
tot viitorul în față", iar Luca Florin, de 
la același institut politehnic, preluîndu-i 
parcă replica : „și-un singur țel, pentru 
întreaga viață, să fim utili patriei".

Să adăugăm însă acestor mărturii ale 
unor viitori specialiști și pe cele ale spe
cialiștilor aflați de cîțiva ani în cîmpul 
producției.

Inginerii Victor Ciobanu și Dumitru 
'Alexa din Iași se străduiesc să-și desă-

Cornelia Ștefan de la Uzina „Rulmen
tul" Brașov ne oferă o descriere de-a 
dreptul poetică a orașului din anul 2000 : 
„S-au făcut atîtea transformări uimitoa
re în acești 20 de ani de muncă liberă 
sub conducerea partidului, încît în anul 
2000 orașul meu va fi exact ca un măr 
înflorit și va străluci ca un chihlimbar în 
razele strălucitoare și libere ale soa
relui".

Schmidl Uta întrevede în peisajul 
noului oraș „clădiri mari, impunătoare, 
din sticlă și oțel". Irina Antal ne vor
bește ceva mai succint despre oraș dar, 
după ea — pentru că atunci vom fi în 
cdmunism — „oamenii vor lucra doar 
cîteva ore pe zi..." Și, implicit, ne vom 
plimba mult mai mult pe străzile ora
șului „care vor fi și ele foarte frumoase". 
Diz. Dietrich, tehnician sculerie, ghicește 
chiar și linia modernă a mașinilor care 
vor circula pe aceste străzi, într-un cu- 
vînt: „ultramoderne". Maria Țăranu
presupune că lumea va fi progresat în- 
tr-atît „încît și ploaia va cădea la co
mandă". De traseele sutelor de helicop
tere, de care amintea Vlad Alexandru — 
de aici, poate și dorința de a se face 
pilot — nu se îndoiește nimeni. Cu atît 
mai mult cu cît, ne spune loan Sinu, 
student: „povestirile științifico-fantastice 
vor deveni atunci realitate".

Tinerii colectiviști, fără excepție, își 
văd satele transformate în orașe — și e 
firesc ! în timp ce inginerul Victor Ciur- 
tin, 25 de ani, își „argumentează" așa-zisa 
lipsă de fantezie : „Vizitatorii străini re- 
văzînd Bucureștiul la interval de un sin
gur deceniu, nu l-au mai recunoscut. 
Cred că îmi cereți prea mult să-1 pot 
recunoaște în anul 2000, după 36 de ani... 
știut fiind că transformarea și evoluția 
orașului au intrat într-o progresie geo
metrică față de trecerea timpului..." Cu 
atît mai mult, însă, tovarășe inginer, dv. 
ați putea calcula. De altfel Bota Ștefan 
care, într-un anumit sens, a și terminat 
calculele, ne transmite fără 
fi un oraș de basm".

ezitare : „va

★

întrerupem cu aceasta 
noastre propunîndu-ne — 
decurs din anchetă 
statări:

Socialismul l-a învățat pe tineri să 
viseze. Le-a înaripat aspirațiile. I-a în
vățat să-și realizeze chemarea prin 
muncă.

Socialismul Ie-a dat, pentru prima 
oară, accepția adevărată a noțiunii de 
etic și demn. Le-a deschis drum larg 
spre creație, i-a învățat să înainteze cu 
pași mari, mereu mai exigenți, pe dru
mul realizării idealurilor. Pentru că i- 
dealurile lor se contopesc într-un singur 
mare ideal : Să contribuie din toate pu
terile la 
liste.

Nu ne 
dialogul 
ajung un om de nădejde* 
chise toate drumurile" și, ca un leit mo
tiv al tuturor acestor răspunsuri, cuvin
tele lui Mereuță Mihalț „Datorăm totul 
partidului".

însemnările 
așa cum au 

cîteva simple con-

desăvîrșirea construcției socia-

mai r^mîne decît să reluăm din 
inițial emoționantul „Vreau să 

„îmi sînt des-

Foto: FLORIN ȚAGA

• LA START PESTE 3 OOO SPORTIVI, 
CEI MAI BUNI DIN 4 700 OOO PARTI
CIPANT! LA ETAPA I A SPARTACHIA
DEI REPUBLICANE.

• MAEȘTRII EMERIȚI ȘI MAEȘTRII 

SPORTULUI, OLIMPICII, IN ÎNTRE
CERI ALATURI DE „SPERANȚE".

• FINALIȘTII VOR EVOLUA IN CELE 

6 ZILE PE 6 STADIOANE, IN 4 SĂLI DE 
SPORT, DOUA BAZINE DE ÎNOT ȘI LA 

PATINOARUL ARTIFICIAL „23 AU 
GUST*.

• MOTOCICLIȘTII DESCHID SERIA 
ÎNTRECERILOR.

FINALELE SPARTACHIADEI
REPUBLICANE

vor deschide seria întreceri
lor pe traseul din str. Maior 
Coravu (în apropierea Stadio
nului „23 August"). Astăzi, la 
ora 9,30 vor lua startul 150 
de concurenți printre care se 
află numeroși campioni repu
blicani din anul 1963, maeștri 
ai sportului. Vom putea ur
mări îndemînarea lui T. Po
pa, V. Szabo, M. Dănescu, Gh. 
Ion, T. Macarie, FI. Sărățeanu 
precum și a unor tineri rele
vați cu prilejul întrecerilor 
Spartachiadei republicane : V. 
Rotaru (Oltenia), M. Ivan 
(Bacău), N. Berloiu (Brașov), 
A. Kadar (Cluj) etc.

După-amiază, stadionul și 
sala Dinamo vor fi gazdele. 
unor noi întreceri. La sală, 
luptătorii, după ce vor parti
cipa la festivitatea de deschi
dere, se vor întrece între ore
le 17-21 în cadrul primului 
tur, urmînd ca a doua zi, luni 
17 august, să continue tururi
le II, III și IV.

Amatorii de fotbal vor fi 
prezenți pe Stadionul Dinamo 
începînd de la orele 17. Pri
mul joc din cadrul turneului 
de fotbal va opune pe repre
zentativa regiunii Iași, celei 
a regiunii Cluj. In ambele 
formații sînt jucători consa- 
crați, de categoria A, care nu 
mai au nevoie de o prezentare 
specială. Semifinalele se vor 
desfășura tot pe Stadionul 
Dinamo, în ziua de 19 au
gust, între Dobrogea—Cluj 
sau Iași și oraș București— 
Banat. Finala pentru locurile 
3-4 și 1-2 va avea loc sîmbă- 
tă 22 august pe Stadionul Re
publicii.

Marți 18 august încep între
cerile la majoritatea probelor. 
Baschetul se va disputa pe 
terenul Știința „V. Pîrvan", 
începînd de la ora 8 dim.; 
gimnastica în Sala Floreasca 
de la orele 8,45 ; halterele la 
Sala Recolta (ora 8,40), hand-

balul pe terenul Dinamo (po
ligon) și terenul II. Printre 
jucători se vor număra, fireș
te, și campionii mondiali ceea 
ce va constitui un mare inte
res în jurul acestui sport. Tot 
în aceeași zi se vor desfășura 
întrecerile de înot, la bazinul 
Dinamo, săriturile — la Ștran
dul Tineretului. In Sala Dina
mo vom cunoaște, începînd 
de la orele 10, primii campi
oni ai Spartachiadei la lupte 
clasice. întrecerile de volei au 
drept loc de desfășurare Sta
dionul „Progresul".

Festivitatea de deschidere a 
finalelor Spartachiadei repu
blicane va avea loc pe Stadi
onul Republicii la orele 17, 
după care vor urma întreceri 
de atletism (800 m femei, serii 
și 1 500 m serii), ciclism și 
călărie (demonstrații).

Miercuri 19 august, pe Sta
dionul „23 August" încep 
probele atletice. Iolanda Ba
laș, Lia Manoliu, Viorica Vis-

copoleanu, Maria Dîaconescu, 
Ana Sălăgean, Gh. Zamfires- 
cu, Ș. Ciochină, A. Barabaș, 
V. Jurcă, Al. Spiridon, P. A- 
stafei, sînt numai cîteva nu
me ale celor care reprezintă tot 
ceea ce are mai bun atletismul 
nostru. O bună parte dintre 
aceștia ne vor reprezenta la 
Jocurile Olimpice de la Tokio, 
eveniment pentru care s-au 
pregătit cu multă atenție. 
Alături de acești fruntași ai 
atletismului nostru, vor 
concura tinerii noștri atleți 
care s-^u evidențiat la recen
tul „triuhghiular" de la Subo- 
tica, precum și un mare nu
măr de tineri relevați în eta
pele anterioare.

Pe terenurile și pe stadioa
nele amintite, vor continua 
întrecerile de baschet, fotbal, 
gimnastică, haltere, handbal, 
lupte libere, înot, tenis de 
masă, volei. La patinoarul „23 
August", pc ringul special 
amenajat, se vor disputa înce
pînd de la orele 17.3G două 
semifinale la box.

Joi 20, vineri 21 și sîmbătă 
22 august, vor continua între
cerile la sporturile amintite. 
In aceste zile, numărul cam
pionilor Spartachiadei și celor 
republicani se va mări. In 
ziua de 22 august, la lumina 
reflectoarelor, în cadrul unei 
mari serbări cultural-sportive, 
se va desfășura festivitatea de 
închidere a celei mai gran
dioase competiții sportive or
ganizată în țara noastră.

P'
• Astăzi, în junii o- 

rei 18, stațiile noastre 
de radio vor transmite 
de pe stadionul ,,Dina
mo" repriza a doua a 
meciului de fotbal sel. 
regiunii Iași — sel. re
giunii Cluj din cadrul 
Spartachiadei republi
cane. Transmisia se va 
face pe programul I.

• în zilele de 22, 23 
și 24 august Comisia

E S C U R
centrală de turism și al
pinism organizează Fes
tivalul alpin internațio
nal la care vor partici
pa alpiniști fruntași din 
R. P. Bulgaria, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugo
slavia și R. P. Romînă. 
Țara noastră va fi repre
zentată de loturile aso
ciațiilor și cluburilor 
sportive : Caraimanul
Bușteni, Casa ofițerilor

T
Brașov, I.T.B. București, 
Minerul Lupeni și altele.

• Au început meciuri
le semifinale interzonale 
ale „Cupei Davis". La 
Baastad, după prima zi, 
Suedia conduce cu 2—0 
în meciul cu Filipine. 
Lundquist l-a învins cu 
6—1; 3—6; 6—1; 6-0
pe Juan Jose, iar Ulf 
Schmidt a cîștigal cu 
6-0; 6-1; 6 -2 în fala 
lui Ampon.



A ȘASEA
ZI A

FINALEI
Semnificația
unei premiere

Prezența în concurs a Uzi
nelor „Tractorul" nu putea fi 
intr-adevăr alta decît opera, 
prima operă reprezentată de 
o formație artistică de ama
tori.

Evenimentul are o semnifi
cație aparte, căci el vine să 
împlinească o suită de reali
zări impresionante în istoria 
acestei uzine de frunte a țării-

Arta de a face acele zvelte 
și puternice tractoare se îmbi
nă armonios aici cu poezia și 
filmul, cu teatrul și opera.

Iată acum, acești destoinici 
făurari ai tractoarelor,___  _ _____ , ca un 
prinos de recunoștință adus 
‘-1* —__—de fa.

cu 
de 
de 

vibrația limpede a oțelului, 
momente din lupta eroică și 
glorioasă a partidului — „Tran
dafirii Doftanei".

Revedeam, în 
tentații interpreți evocau lupta 
neînfricată a cjm"":;.*’ 
zvîrliți în bezna îngrozitoare 
a celulelor Doftanei, noile hale 
ale uzinei lor: cea mecanică 
și cea de montaj. Și inima Șț 
gindul mă îndemnau s'ă-mi 
închipui această operă aure
olată de curcubeul de lumini 
care scaldă chipurile oameni
lor din aceste hale.

bînzi, au ținut să reînvie, 
vocile lor calde, pătrunse 
dogoarea cuptoarelor și

timp ce ta-

comuniștilor

celor douăzeci de ani

Prilejul de a asculta un a- 
semenea cor, cum e acela băr
bătesc din Alămor, constituie 
o rară plăcere pentru oricine. 
Emoția și bucuria sînt cu atît 
mai firești pentru mine, care 
am cunoscut pe acești harnici 
colectiviști și artiști înainte 
de a li se fi dus faima din
colo de hotarele satului lor.

Se întîmpla aceasta într-o 
seară de primăvară a anului 
1963, pe cind întregul sat se 
întorcea de la prășitul porum
bului. Mă întovărășea în a- 
ceastă călătorie chiar dirijo
rul de atunci și de azi al co
rului, tovarășul Suciu, care de 
mai multă vreme batea săp- 
tămînal de cîteva ori drumul 
de la Sibiu la Alămor. Entu
ziasmul acestui tînăr om de 
artă mărturisesc că mă cople
șise și văzînd cum oamenii se 
întorc de la muncă mi-era tea
mă că repetiția nu va avea 
loc în acea seară. N-am apu
cat eu bine să vizitez noul lor 
cămin cultural care rivalizea
ză ca. dotare și construcție cu 
orice casă de cultură din țară, 
că de pe ulițele satului au si 
început să apară unul ci:e 
unul coriștii, toți r.iște b □ ■: i 
cu adevărat ca brazii. Palme
le încă ardeau desprinse de 
pe coada sapei, fetele mai păs
trau rumeneala sănătoasă a 
soarelui dispărut după dealu
rile care înconjoară satul, dar 
în sufletul lor se aprinsese, 
ori mai bine zis se întețise, o 
altă văpaie, aceea a cîntecu- 
lui.

Am simțit-o aceasta nu nu
mai din tragerea de inimă cu 
care zeci și zeci de bărbați ve 
niseră la repetiția corului, ci 
și din numărul mare al celor 
care stăteau pe margine și-i 
urmăreau cu conștiința că pre
zența lor face parte intrinse
că din cîntec. Parcă ar fi fost 
niște cutii de rezonanță care 
făceau să răsune mai puter
nic, mai melodios vocile ace
lea bărbătești intrînd in cin-

tec cu o siguranță și o sete ca 
a plugului despicînd pămin- 
tul primăvăratic.

Cîntecul pentru partid al 
alămorenilor sună ca un ju- 
rămînt; cuvintele au o dis
tincție rară și o căldură izvo- 
rîtă din 
zînd de 
fericirea 
condiții 
veacuri, ... .

Suita de melodii creată de 
dirijorul Suciu, pe baza fol
clorului local, are de aseme
nea vivacitatea porumburilor 
și grînelor care izbucniseră ca 
un incendiu pe cîmpuri în 
acea înserare cînd le-am fost 
oaspete.

Tîrziu, cînd repetiția a luat 
sfîrșit, nu m-a răbdat inima 
să nu le mărturisesc tuturor 
bucuria de a-i fi ascultat 
Le-am urat totodată să ne in- 
tilnim la București, în finală.

Iată că urarea mea s-a irr 
plinit așa că. dragi alămoren 
treceți-mă și pe mine 
inimile c: 
de 
pe

adîncul inimilor ar- 
recunoștință pentru 
de a fi învins niște 

de viață vitrege de 
de cind se știe satul.

Scenă din opera „Trandafirii Doilanei

(Urmare din pag. 1)

■ B/o<ov.
Foto: O PLEC AN

OASPEȚI STRĂINI DESPRE
ARTA NOASTRĂ POPULARĂ

'Așa cum s-a mai anunțat, la Finala celui de c 
curs al formațiilor artistice de amatori au fost 
cipe oaspeți din numeroase țări.

Ne-am adresat unora dintre ei solicitînâu-'e 
această sărbătoare a cîntecului, dansului 
popular. Ne-au răspuns cu amabilitate. ln> 
azi publicăm din impresiile 
amatoare.

,Mi-au incintat
acestora asm

sc ,.E minunată arta poporului romin“
x La Cea V [R. P-

privirile și suflete -
— director al Muzeufan Nard

i»1
C. H. Tillhagen — Suedia 

din Stockholm :
— N-am văzut niciodată 

Romînia, și costume populare atit de frumoase. 
Mie și soției mele mi-au încintat privirile suS 
mațiile artistice, virstnici și tineri au ir.:errreia: j
dansul în diverse genuri, într-o frumc-asâ rar». I>xp
părerea mea este foarte bună transmiterea culîuru fswraraa 
în acest fel, din generație in generație. .

Cînd am văzut dansurile mi-am dat seama că pc£*crr±x 
mîn îi place să danseze, și-și exprimă 
dans.

Participanții, cu toții foarte buni — 
greu să evidențieri pe unul sau pe al 
poate mai bun. Coriști sau memb 
simț dezvoltat al muzicii și d 
bune. Dansatorii, fiecare in 
vioiciunea și dăruirea tra 
foarte plâcut-

Sint pentru a d 
nou Buc

atit de frumos
sece.

■-eje

sa

zxle. primele impresii sint foarte frumoase, 
in același timp. Pentru că diferite sint for- 
1 una după alta ne oferă noi frumuseți ale 
amin. Corurile au un repertoriu foarte va- 
uricalâ perfecta. Ascultindu-i interpretînd 
August, despre patrie, despre partid, des- 

ie noi simți câ artiștii cîntă viața lor nouă 
această viață este bună și ei o construiesc.

La acest festival am ascultat foarte multă muzică din atît 
de filricr munca 1 rocninesc. de rară frumusețe. Im-
pceTi-rar^ de asemenea, orchestrele populare, care
stat foarte paternâee — numeric dar și ca stăpinire a parti- 
tarm Ape. fanfarele Apoi soliștii Și dansatorii. Emoționanți 
— artiftn amatori — de la. cel mai tînăr la cel mai vîrstnic 
—âmpta wflrtui cu vinorinnfia, pasiunea, talentul și dă- 
rum jot.

r«esueur evădezxtierea cekc mai buni va fi o problemă a 
lanataL Șl na dtatae cele mai ușoare. Nu cred să-l influen

tă am noi in caiet pe mulți și
âm Oițe Bacău, solista de-o

ti — Bîrlad. cu mi- 
Și altele, și altele.

■ i la Institutul de muri-

Noi sate electrificate

Specialiști cu pregătire superioară se fora

r.

mure pn 
ftlnzime și 
lor. B
țcogra

cc oțel s 
Înscrie, i
mii de oameni, acetașt 059: -
>prc frumos fi trUmcie cot 9e~e 
smuls nu n 
d tot atitea

Ne-au râ 
fiindcă in 
„dirijat"

romln. Vreau să transmit tine- 
rimis la concurs atît de 
succese tot mai mari in

distribuție și stații de trans
formare și conexiuni. Astfel, 

: în perioada planului de elec
trificare, lungimea liniilor de 
înaltă tensiune de 110 kV a 
crescut de 17 ori, iar a liniilor 
de 35 kV de 5,6 ori.

Datorită creșterii considera
bile a consumului din ultimii 
ani a apărut necesară și intro
ducerea tensiunii de 220 kV. 
In anul 1961, după punerea în 
funcțiune a centralei de la 
Bicaz, a apărut necesară o li
nie de 220 kV între sistemele 
energetice Moldova și Ardeal 
prin care să se transporte ex
cedentul de putere al centra
lei spre zonele deficitare din 
sud-vestul țării. Pentru acest 
motiv s a construit și pus în 
funcțiune în anul 1962 prima 
linie de 220 kV din țara noa
stră — Bicaz-Sîngeorgiu. A- 
ceastă tensiune urmează să se 
extindă în anii următori și la 
liniile Craiova-Slatina, Bor- 
zești Galați și Paroșeni-Craio- 
va. Totodată se construiește 
linia de 400 kV Luduș-Slatina, 
obținindu-se astfel o puternică 
legătură între zonele din nor
dul și sudul țării și o alimen
tare de rezervă pentru Uzina 
de aluminiu Slatina. Această 
linie va trece pe la șantierul 
viitoarei centrale de pe Argeș 
și va servi și la evacuarea în 
sistem a puterii acestei hidro
centrale.

Dezvoltarea rețelelor de dis
tribuție este strîns legată de 
dezvoltarea electrificării rura
le. domeniu în care moștenirea 
preluată de la regimul bur
ghezo moșieresc era foarte 
grea. Realizările în acest sector 
al 
de 
ca 
dă 
tării S.M.T. și G.A.S. cu 
toare electrice, s-au luat 
suri de accelerare a ritmului 
de electrificare a satelor ; în 
timp ce în etapa 1945—1960 
s-au electrificat în medie 195 
sate pe an, s-a ajuns ca în 1963 
să se electrifice 908 sate, iar in 
1964 se* 
energiei 
sate.

electrificării sînt deosebit 
importante. Pentru a face 

energia electrică să pătrun- 
în agricultură, în afara do- 

mo- 
mă-

prevede introducerea 
electrice în 1000 de

In prezent se află în con
strucție noi obiective hidro
energetice de mare însemnă
tate : două grupuri de 100 MW 
la centrala electrică Luduș, 
un grup de 50 MW la centrala 
Grozăvești etc. Au fost date 
in exploatare hidrocentralele 
Pîngărați și Zărnești, iar pină 
la sfîrșitul anului, vor intra in 
exploatare Costișa și Piatra- 
Neamț — în aval de Bistrița, 
echipate cu grupuri hidroge
neratoare produse în țară. Se 
află, de asemenea, în construc
ție centrala hidroelectrică de 
pe rîul Argeș — cel mai im
portant obiectiv energetic al 
planului de 6 ani.

Experiența proiectanților și 
constructorilor romîni, oiști- 
gata în decursul celor 10 ani 
ai planului de electrificare, și-a 
spus din plin cuvîntul în ridi
carea acestui obiectiv. Cen
trala ,,16 Februarie'4 se situea
ză — din punctul de vedere al 
parametrilor și al soluțiilor 
tehnice alese — la nivelul ce
lor mai avansate lucrări hi’ 
drotehnice din lume. Puterea 
instalată a acestei centrale 
este de 220 MW, iar producția 
de energie ' ‘ 
este de 400

Sectorul 
va cunoaște în anii următori 
— conform schiței programu
lui economic de perspectivă 
pe 15 ani — o dezvoltare ver
tiginoasă. Se vor valorifica cît 
mai complex bogatele resurse 
energetice ale țării. între țara 
noastră și Republica Socia
listă Federativă iugoslavia s-a 
semnat acordul pentru con
struirea și exploatarea în co
mun a sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier pe Dunăre. în prezent se 
fac studii pentru crearea unor 
altor centrale hidroelectrice.

Rezultatele obținute pină 
acum, perspectivele care se 
deschid în fața noastră sint o 
garanție că Romînia va de
veni o țară cu o industrie 
energetică puternică care va 
permite dezvoltarea multilate
rală a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, ridicarea ne’ 
contenită a nivelului material 
și cultural al poporului nostru.

intr-un an mediu 
milioane kW.
energetic al țării

In eînsfea Zilei de 23 August

întrecerea micilor înotători
rare au bă 

voi de-a 
de ccncir

NIC

Geografia lirică a Hunedoarei

cgâsit cpîix-s-K^.
■a a cart

(Urmare din pag. I) 

nim la drum odată cu Mure
șul, neostenitul martor al 
vremilor și intimplărilor... Nu 
departe de oraș a cărui viață 
se scurgea altădată atit de 
monoton dar care azi e cople
șit de lumină și culoare — mă 
gîndesc la neon și la pastelul 
viu al blocurilor noi — dăm 
peste minunatele vile de la 
Obîrșia Mureșului..Alături — 
vesela tabără a tineretului. Cit 
de greu le-ar veni acestor tineri 
frumoși să-și imagineze pe 
burtaverzii care tronau în ace
ste vile, mizînd la jocul de 
cărți -sumele imense obținute 
prin defrișarea codrilor de prin 
preajmă ! Tinerii ce își petrec 
vacanța pe-aici, cintă și joacă 
fără griji, Ia focul de seară al 
taberei, pentru ca apoi, în zori, 
să dea o raită pe la „leagănul 
Mureșului44. Izvorașul ăsta are 
trăsături pline de semnificații: 
aici e firav, îngust și puțin 
adine, incit și un copil îl 
poate trece cu piciorul. Pentru 
ca puțin mai încolo, chiar de 
pe la Iernuteni, să zicem, să 
devină rîu lat cu apă adîncă. 
în care se vede bine chipul 
răsturnat al termocentralei 
clădite pe malul lui. Dar 6ă

mai zăbovim o p?
mile GheorghenLor 2»L-e 
plin sufletul de bucunJe 
întregi zile de hoinărei^. ~~. 
aceste meleaguri. în orsș r 
clădește un grup de blocuri cq 
încălzire centrală. Ia noile clă
diri se trag, de la începu*, a*. . 
firele telefonice, cit și cele 
pentru aparatele de radio și c ~ 
televiziune. Pe-aici, pe unde 
prin anul- treizeci ghimeșer.:. 
fuseseră siliți să se răscoale, 
riseîndu-și viața, pentru a-;, 
apăra ultima bucată de pline 
și țoala de sub cap de lăcomia 
perceptorului, azi e de necon
ceput ca din casa omului să 
lipsească televizorul. Pe-aici. 
prin Gheorgheni, trăia cîndva 
un poet comunist, care lucra 
la fierăstraie. Poemele lui ce 
vorbesc despre viața de pe la 
fabricile de cherestea, despre 
muncitorii acelor întreprin
deri sînt icoanele unei ului
toare mizerii și exploatări. 
Fasciștii l-au ucis. N-a mai 
ajuns ziua cind putea să cinte 
viața nouă, biruitoare pe acest 
pămînt. Cu ce elan plin de 
prospețimea înCîntării ar scrie 
el azi, de pildă, despre semnele 
puternice ale prefacerii pă- 
mînturilcr printre care își 
poartă apele Mureșul tînăr !

Ml-1 pot închipui cum ar

Kznata si incintatâ

?nată și Incîntată în același timp de 
, artă de care am prilejui să mă bucur 

toate colțurile țării au venit artiști ama- 
â joace — în toate genurile, cu multă 
Eleat și desâvîrșita disciplină.
fâzut o mare varietate de dansuri și cin
am cunoscut munca și viața oamenilor, 
tara dv. Cunosc — prin specialitatea mea 
: de bogat Dar acum l-am văzut pe viu 
mare revelație și prilej de studii. Am vă- 

generațiile reprezentînd munca și arta 
rele populare sint minunate. Mi-au plăcut 
afurile populare, cu atît de mulți artiști, 
u un mare simț muzical înnăscut al po- 
elenți soliști vocali și instrumentiști.

n-a preocupat în mod special coregrafia dan- 
>ar la acest concurs, scena a fost întotdeauna 

area n ru ampla, impetuoasa desfășurare a dansato-
C * zi a concursului am văzut lucruri noi, minu-
o regiune mai frumoasă ca alta. Talentul tinerilor este 
mare Am avut impresia că tinerii pe care i-am văzut 

tăscuți pentru scenă, cu atîta dăruire joacă și cîntă, 
și și pasionați.

Am văzui Capitala, care m-a impresionat prin frumusețea 
blocurilor, florilor și a locuitorilor. Pe scena concursului am 
văzut fete foarte frumoase, ca și pe străzile pe care m-am 
plimbat. Vizita la Institutul de folclor m-a impresionat. îl 
socotesc cel mai bun institut din Europa nu numai prin bo- 
gâția arhivei ei ci și prin organizarea științifică. Aștept să 
vizitez cunoscutul — numai prin lectură și albume — Mu
zeu al satului.

Salut toți tinerii și tinerele și le urez să continue succesele 
nu numai în munca de fiecare zi,,ci și în munca artistică. Și 
le mulțumesc pentru clipele de desfătare artistică dăruite.

Sîmbătă 15 august 1964, o- 
rcle 9. Ștrandul din curtea Pa
latului pionierilor răsună la 
semnalul goarnelor. Pentru a 
14-a oară are loc finala con
cursului de nătăție dotat cu 
cupa „Scinteii pionierului44.

în fiecare an cele șase cu- 
ldare ale bazinului au cunos
cut o aprigă luptă pentru ocu
parea primelor locuri, pentru 
ciștigarea cupei, prilej minu
nat prin care copiii cinstesc 
marea noastră sărbătoare.

Anul acesta, numărul parti- 
cipanților, ardoarea cu care 
s-a luptat, numărul spectato
rilor, au fost deosebit de mari 
deoarece victoriile erau în-

chinale celei dc-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei 
noastre. Iată și numele celor 
care s-au •■•lasăț pe primul loc 
în diferite probe : Cîrtojan 
loan, Leonte Lucian, Lorenț 
Mihai, Aronovici Sorina, Dro- 
geanu Traian, Sailer Mariana, 
Chioreanu Mariana și alții.

Cupa a fost cîștigată de co
piii din
cere au ..___ __  ___
număr de puncte (84). Pe 
locurile
sat raioanele V. I. Lenin și 
1 Mai.

raionul 30 Decembrie 
obținut cel mai mare

următoare s-au cla-

DORIN NISTOR 
student

PE MUREȘ ȘI PE CIMPIE
privi» ca;X pe spate,
r Torte ,ie floare ale
Cocri.LÂriduî chimic din Tg. 
Mareș, risnind vertical din 
păsarea de schele a șantieru- 

Tumul de răcire înalt de 
îă de metri, coloanele albe 
care vor prelucra materiile 
pr-me; toate aparițiile acestea 
de rr^ri proporții l-ar îmbia 
des.pur să vină, să vadă mai 
îndeaproape cum muncesc oa- 
menii in ziua de azi. Ar face 

rțâ nu numai cu pro- 
ceaeele mecanizate, de mare 
productivitate care ușurează 
atit de mult efortul construc- 

r : ar face cunoștință cu 
entuziasmul și inițiativa unor 
muncitori liberi, stăpîni pe 
viața lor. Ei, chemîndu-1 în 
mijlocul lor, i-ar povesti des
pre întreceri: cum s-au 
hotărî: să lucreze la cofrajele 
cățărătoare, dulgherii moiitînd 
lemnăria, apoi, în urmă lor 
fierarii betoniști instalînd ar
mura, în urma lor betoniștii 
tumînd betonul, totul, inel 
după inel, un inel în 48 de 
ore, pentru ca mai repede să 
se nască aici combinatul chi
mic.

Și î-ar mai povesti poetului 
cum învață oamenii, viitori 
operatori chimiști, cu cochete
le lor halate albe, printre in-

staiafii complicate și tablouri
e •: -: l-?.r .-p.ir.e cum

încă de pe acum, de pe cînd 
combinatul se clădește, tineri 
din Tg. Mureș învață la un alt 
combinat, frate bun cu al lor, 
aflat la Roznov. La fiecare 10 
tineri — un tehnician sau un 
maistru, la fiecare 20 tineri — 
un inginer se ocupă de ei, 
instruindu-i cu migală, eu 
grijă, cu dragoste.

„Uite, poete, așa se con
struiește, uite așa se învață, 
uite asta înseamnă să fii mun
citor la 20 de ani după ce țara 
a fost eliberată. E o țară fru
moasă și puternică, iar frumu
sețea și puterea ei sporesc 
mereu, cu astfel de uriași ai 
industriei, ca acela la care lu
crăm noi aici44.

Așa i-ar spune ei omului 
care a visat atît libertatea.

Valea Mureșului e unul din
tre importantele ținuturi ale 
producției forestiere din tara 
noastră. Am colindat destul 
pe aici: fie atras de dorința 
de a cunoaște viața celor ce 
muncesc la pădure, fie rîvnind 
să dobor un falnic cocoș de 
munte, din cei ce, pe la sfîrși
tul lui aprilie, se află în uitată 
d« tine rotire, prin tainițele

străjuite de brazi și stînci. Am 
notat în carnețelul meu o 
mulțime de nume. Sînt nume 
de-ale oamenilor care, folo
sind mașini moderne, doboară 
copacii cei uriași. Oameni care 
doar din auzite de mai știu de 
mizeria pe care părinții lor
— muncitori forestieri, ca și ei
— o îndurau pe-aici. La o fa
brică de cherestea mi-am no
tat, printre altele, observația că 
patul în care se culcă azi tăie
torul de pădure acolo, în cre
ierul muntelui, e aidoma ce
lui din casa lui din vale. Că 
și în munte, ca și la el acasă, 
ascultă în orele de odihnă ra
dio, sau se >lesfată cu cartea 
pe care o ia dim raftul așezat 
intr-un colț al dormitorului. 
Că bucătăreasa de la cantină 
îi pregătește o masă, vorba a- 
ceea, „ca la mama acasă44. Cel 
ce cunoaște rînduiala lucrului 
la pădure știe bine că înainte 
vreme muncitorul forestier 
nlînca toată săptămîna hrană 
rece, că era bun dumnezeu 
dacă își putea fierbe, la focul 
de vreascuri din fața colibei, 
numai din cînd în cînd, o bia
tă mămăligă, că adesea vifo
rul dezvelea adăpostul ca vai 
de lume în care era nevoit să 
doarmă.. Și nu i-au stins încă

de tot din amintire tristele 
povesti cu femei și copii făcuți 
zob ae grinzile prăbușite peste 
ei, în adăposturile încheiate de 
mîntuială, în care familiile 
muncitorilor erau chipurile 
„cazate".

Să mergem mai departe, în 
prezent. Vreau să povestesc ce 
am văzut la combinatul 
pentru prelucrarea lemnului, 
de la Gălăuțaș. Nici urmă din 
vechile, din primitivele me
tode de lucru din trecut. Ha
lele sînt scăldate în albă lu
mină de neon, printre mașinile 
automate forfotesc fete în blu
ze proaspăt călcate. în fața 
uneia dintre acele mașini — 
mașină al cărei fierăstrău cir
cular ține isonul suratelor ei 
de alături producînd o muzică 
bizară, dar de fel neplăcută 
urechii, s-au adunat o mul
țime de muncitori tineri. Mă 
dau mai aproape. Au luat în 
amănunțită cercetare noua 
mașină-minune. îmi vine în 
minte — fapt notoriu — îm
prejurarea că în vremea capi
talismului protecția muncii era 
vorbă goală. Cîți bieți munci
tori nu cădeau victimă huriii- 
toarelor mecanisme ce își rîn- 
ieau dinții ! Cîte trupuri schi
lodite n-au dat jertfa singelui 
lăcomiei fără saț a patronilor,

obtuzi pînă la nesimțire la su
ferința ori moartea lucrători
lor care-i îmbogățeau.

Azi celula fotoelectrică e 
mereu trează ; ochiul ei 
stă de veghe, observînd 
fiecare mișcare a celui ce de
servește mașina, asigurîndu-i 
o ideală protecție. Tocmai a- 
ceastă instalație stîrnea entu
ziasmul tinerilor ce se buluci
seră prin preajma ei. Cînd 
unul, cînd altul apropia dege
tul de dinții fierastrăului. Dar 
mașina se oprea de fiecare 
data, instantaneu. ,.Tiii. da 
deșteaptă mai e chicoteau 
cei din jurul ei.

în fabrica asta cheltuirea 
forței fizice nu mai e solicitată 
ca altădată. împinsul bușteni
lor — muncă ce înainte vreme 
frîngea spinarea omului și îi 
vătăma miinile și picioarele — 
e uitat. Ca și"* ,.hei-rup“-urile 
ce răsunau, toată ziulica. Toate 
astea aparțin unei forme de 
viață ce s-a scufundat în ne
guri. Azi lucrează macaraua. 
Iar cuiul sau bucata de fier 
rămasă prin cine știe ce îm
prejurare în lemn e detectată 
de dispozitive ingenioase. Oa
menii de aici afirmă cu mîn- 
drie că fabrica lor e una din

tre cele mai moderne ce se pot 
imagina.

+
Mureșul străbate meleaguri 

ce își schimbă mereu înfățișa
rea. Iată îneîntătoarea pano
ramă a Reghinului! Umblat-am 
și de copil, pe-aici: am picotit 
în vîrful carului de fîn desju- 
gat în piața plină de ogrinji 
de nutreț și de gunoaie, unde 
se tinea tîrgul. Acolo își vin
deau vechii meseriași marfa 
pe care o produceau. Produ
ceau ?... DaFăceau papucărie, 
căciuli, gîrbace.frumos împle
tite. Asta le era producția. Ba 
mai făceau și cuțite și bri- 
cege...

Numele orașului e cunoscut 
azi pentru altă categorie de lu
cruri făurite aici ; obiecte care 
cheamă la sine iscusința și 
măiestria omului, curajul ori 
sensibilitatea lui. Adesea, pe 
deasupra urbei, se văd pla
noare. Sînt noile produse ale 
fabricii locale, produse pe 
care făuritorii lor le .încearcă. 
Muncitorii adunați în curtea 
fabricii le urmăresc ; „Tiii, da 
frumos mai zboară" ! se aude 
și de ici, și de colo. Iar vorba 
e spusă cu vădită satisfacție. 
„Lin mai alunecă !...“ observă

(Continuare în pag. a V-a)



Adunarea festivă consacrată

Zilei presei romine
Sîmbătă după amiază, în 

sala de concerte a Radiotele- 
viziunii a avut loc adunarea 
festivă a ziariștilor din Capi
tală, consacrată Zilei presei 
romîne.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. ' 
numeroși ziariști, _ __
denți și difuzori voluntari, 
muncitori tipografi.

Au participat ca invitați 
corespondenți ai presei stră
ine la București și atașați de 
presă ai unor misiuni diplo
matice.

Adunarea a fost deschisă 
de tov. Țeodor Marinescu, re
dactor șef al ziarului „Scînte- 
ia".

A luat cuvin tul tov. Nestor 
Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă. 
Arătind că în acest an ..Ziua 
presei romîne" este sărbători
tă în condițiile remarcabilelor 
succese obținute de întregul 
nostru popor în cinstea celei 
de-a 20-a aniversărj a Elibe
rării patriei, vorbitorul a e- 
vocat lupta neînfricată a co
muniștilor, în condițiile ilega
lității, pentru tipărirea și 
răspîndlrea euvîntului parti
dului comunist, creatorul pre
sei de tip nou din țara noas
tră.

Presa noastră — a spus vor
bitorul — este păstrătoarea 
tradițiilor înaintate, însufleți- 
toare. ale presei comuniste ile
gale și ale reprezentanților de

al P.M.R.,
corespon-

frunte ai presei democrate și 
progresiste, militanți pentru 
izbînda idealurilor de luptă 
ale poporului. Vorbitorul s-a 
referit la modul în care presa 
noastră a oglindit succesele 
obținute de oamenii muncii în 
cei 20 de ani de la Eliberare 
și a subliniat că presa este o 
adevărată si emoționantă cro
nică a mărețelor realizări în
făptuite de popor, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, 
pe calea construirii socialis
mului.

Ocupîndu-se de ‘ r.datoririle 
care revin presei în tratarea 
profundă, la un înalt nivel pu
blicistic. a problemelor econo
miei si culturii. în dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, vorbitorul a în
cheiat arătind că lucrătorii 
din presă nu-si vor precupeți 
eforturile în lunta pentru în
făptuirea politicii partidului si 
statului nostru de desăvârșire 
a construcției socialiste.

Adunarea a adoptat în una
nimitate o telegramă a dresa :ă 
C.C. al P.M.R.. tovarășului 
Gh. Gheorghiu-De; Tr. care se 
arata că lucrătorii presei Hm 
țara noastră se angajează să 
muncească cu abnegație pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului. pentru înflorirea conti
nuă a patriei socialiste. p*r.t?u 
triumful cauze?
și păci:.

In încheierea adunir-.: a 
loc un program artistic.

CINEMATOGRAFE
ZILELE FILMULUI RONÎÎNESC : 

Carpați (orele 18,15), Gradina 
Arta (Calea Călărași nr. 153 — 
orele 20), Grădina Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 143 — orele 20). REBE
LUL MAGNIFIC : Patria (10; 12;

ȘAPTE MAGNIFICI — cinema
scop :
14,30; 18; 21,15), Luceafărul fio 
13,30; 16,30), Excelsior 81
11,15; 14,15; 17,15; 10,15). Fero
viar (9,30; 12,30; 15,30; 1$ 30;
21.30) , Aurora (9; 12; 15; 1S; 21),
Melodia (9; 12; 15; i£. 21),
Grădina Festival (Pasajul Eforie 
— orele 1945). ?atinoarul 23 Au
gust (Bd. Mundi — orele 20). Gră
dina Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Stadionul Dinamo 
(Șos Ștefan cel Mare — orele —
20) . VARA ÎN NORDUL SĂLBA
TIC : Carpați (10; 12; 14; 16;
20.30) , Capitol (10; 12; 14;
16,30; 18,45; 21 > la grădijiă —
orele 20), Giadina Progresul (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : București 
(9,15; 11,30; 13,45; ’Mi;
21) , Miorița (10,15; 12,30;
15,30; 17,45; 20)» Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (&15; 
11, jo; 1345; 16; 18,30; 21),
Arenele Libertății (Str. 11 iunie — 
orele 20). ÎNTUNERIC ÎN PLINA 
ZI : Festival (10; 12; 14.K: 16,30; 
18,45; 21). CĂLIȚI ÎN FOC —

16,30; 18,45; 21)- CEI

Republica (8.50; 11,30;

dnemasco; 
16; 18.15; 
12; ii 
UNUI 
Central

ho; u; 14 
Grnrtț» fie: 
IVENTURIU6; 18;

TIN AR
I f9-<"‘ U” K!t: 18: 

ÎMBUNZITORH DE BI
CICLETE : (io 12; 14.
16; 18.15; ravo^ CERUL 51 
MOCIRLA Union H6 iS.n:
20.30) PROGRAM DE FILME
PENTRU COPII Doina (orek k>). 
M-AM INDRAGOSTTT LA CO
PENHAGA: Doina (11.30; 114^; 
16; 18.15; 2^.30). Tnfritirea intre 
popoare fio; 16. 18.15. 20,30), 
Bucegi (10; 12: 14; 16; 18.1c:
20.30) . INSPECTORUL $1 NOAP
TEA : Ciulești (10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,15). Rahova (15: 17: 19; 
20,15; 1* grădini — Calea Raho- 
vei nr. 105 — orele 20). SOSEȘ
TE CIRCUL DOUA POVESTIRI : 
Timpuri Noi (10—21 în continua
re). ANOTIMPURI : Cultural 
(16; 18,15; 20,36). GERMANIE,
STELUȚELE TALE ! : Dacia (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). LA
SȚRADA : Buzești (14,30; 16,45; 
19; 21,15), Arta (1545; 18; 20,15). 
TOTUL
Buzești
Gingași 
Adesgo
Ji.,5). DOI COLONEI 
(16; 18; la grădină —

’4;

DESPRE EV A : grădina 
ora 20; COMISARUL:

(16; 18,15; 20.30),
(1445; 16-45; 19;

: Unirea
orele 20).

Vizitele delegației 
de partid 

și de stat 
a R.P.D. Coreene

InformațiiI

Birmane 
Populară

basado; 
oîențiai 
I Repu-

w a fost 
Ionescu,

Proto-
Af aceri -

ambasadorului 
in Republica

Sosi rec 
Is landei

Populară Romînă

La 15 aveust. a sosit în Ca
pitală Kristinn Gudmundsson, 
ambasador extraordinar si 
•^rrcotentiar al Islandei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire. Kristinn Gud- 
’rundsson a fost salutat de 
Dionisie Ionescu. ambasador, 
directorul Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe.

*
Ministrul petrolului și chi

miei al Indiei. Humayun Ka
bir care se află în țara noas
tră. a vizitat în cursul dimi
neții de sîmbătă Combinatul 
de îngrășăminte azotoase Roz- 
nov-Piatra Neamț.

După amiază au fost vizita
te Cheile Bicazului și stațiu
nea de odihnă Lacul Roșu.

In încheierea vizitei pe care 
a făcut-o în regiunea Bacău, 
ministrul petrolului și chimiei 
din India a declarat că a ră
mas impresionat de obiectivele 
industriale pe care le-a vizitat, 
de dotarea lor tehnică cît și 
de frumusețea peisajului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. a IV-a)

un. altul, urmărind plutirea 
uneia dintre vestitele caiace, 
ce se fabrică la Reghin, pe un
dele Mureșului. „Bine mai zi
ce.,spun cei ce trag cu ure
chea la acordurile de încercare 
a lăutei sau altui instrument 
muzical, din multele ce ies din 
această fabrică. Unii, arătind 
spre codrii ce albăstresc în za
re, exclamă : „Acolo cresc re- 
numjții noștri copaci de rezo
nantă !“ Și în glasul lor răsună 
aceeași mîndrie, care răsuna 
și pe buzele muncitorilor de 
la fabrica de prelucrare a lem
nului, atît de mîndri de noile 
lor mașini.

Pe aici pe aproape e și Ba- 
toșul. Zi de vară... îl cuprind 
de pe deal cu privirea. Seceri
șul e în toi. Pe ogoarele odi
nioară arate cu plug de lemn 
(statistica agricolă ținea evi
denta a 1000 pluguri de lemn 
în raion, în primul an după 

. Eliberare) se leagănă acum 
combinele argintii. („Din o 
sută de cuirasate d-astea e 
alcătuită „flota" noastră 1“ ni 
se spune la raion). în urma 
combinelor se string paiele, se 
greblează. Camioanele cară 
bucatele gata treierate, Mun
cind la recoltare, oamenii 
cîntă. Fapt caracteristic pentru 
aceste locuri, unde se înfră
țesc pe ogoarele socialismului 
romîni. unguri și sași : cîntecul 
răsună în tustrele limbi. în 
locul urii „naționale" de pe

vremuri, în locul manifestări
lor șovine, cu bunăștiință stîr- 
nite de reacțiunea cea mai de
șănțată," înflorește — rod a! 
politicii partidului — prie
tenia trainică dobindită în 
munca dusă umăr la umăr 
pentru bunăstare și viată 
fericită. Și parcă numai pe la 
Batoș stau astfel lucrurile ? 
Am umblat, recent, și prin 
Libănfalva. L-am căutat pe cel 
mai vîrstnic fluieraș al satului. 
M-a primit cu prietenie, ospă- 
tîndu-mă cu rachiu, cu pîine și 
cu brînză. Mi-a „zis“ — înflo- 
rindu-le cu mare măiestrie — 
minunate melodii. „Hai la 
Tîrgu-Mureș, i-am zis, să va
dă și cei de-acolo ce meșter în 
ale muzicii are satul dumnea
voastră". Că echipa de dansuri 
a fosț... Cînd au prins a bate 
cu talpa cizmei în podeaua 
sceinei Palatului cultural, cînd 
i-au dat fluierașii drumul me
lodiei, cînd au prins a juca, o 
dată cu ei, și dansatorii din 
Gheorghemi, din Miercurea- 
Ciuc, din Luduș și din Tîrnă- 
veni, inimile noastre au fost 
copleșite de caldul simțămînt 
al înfrățirii. Iar noi, auzindu-i 
și privindu-i ne-am dat seama 
că pe aripile cîntecului și jocu
lui popular omagiem cei două
zeci de ani de viață liberă prin 
dragostea față de patria socia
listă, a noastră, a tuturor.

Pentru că în cîntec. în joc, 
în sărbătoare, oamenij nu pot 
fi altfel decît sini in viața de

toate zilele. Iar în viața de 
toate zilele — cine nu frie ? — 
oamer..: noștri sînt tovarăși de

preună pun temeliile noilor 
construcții si string recoltele, 
împreună și numai împreună 
învață să-și ridice caliLcarea 
pentru ca rezultatele străda
niei lor comune să fie mai 
mari. Aici este temeiul ade
vărat al înfrățirii. în efor
turile tuturor îndreptate către 
o țintă unică. Ca firele stri-i 
unite într-o țesătură, așa sin- 
tem — și nici cînd nimeni și 
nimic nu ne-ar putea desface 
pe unii de ceilalți.

W

Mereu și mereu mâ îmbie 
priveliștile Mureșului. Hai. 
dară, să mă țin după el pir.l 
la Luduș. Ce îmi sare mai îr.:’: 
în ochi e fabrica de zahăr al 
cărei colorit viu, luminos, stră
punge zările. Tovarășii de-aici 
ne întîmpină cu... cifre. Nu se 
sfiesc însă să ne spună că. tot 
atît de mult ca și fabrica lor. 
casele țărănești de prin preaj
mă reflectă pregnant marile 
schimbări intervenite *în mo
dul de viață al omului. Cea 
mai mare parte a raionului e. 
totuși, agricolă. Abia mai gă
sești gospodărie colectivă care 
să nu poată spune despre ea 
însăși că e milionară — și de
monstra practic adevărul afir
mației. Notez în pripă cîteva 
cifre : — cinci sute de tractoare 
— sînt exact 522 — cinci mii 
de aparate de radio, două zeci

A apărut

Foto: AGERPRES Tînârul leninist
nr. 8 1964

Cnșana. Se examinează s 
ului de pe cele 200 de ha ale gos[ 

colective.

cu „Steaua Republicii Populare Romîne44
clasa I, a acad. Dezideriu Miskolczy

Manifestări consacrate
Eliberăriianiversarii

M BEN1UC — Copiii cintâ 
CRĂCIUN ii L BABÎCI — Ins 
nătitea insurecției armate d« 
23 August.

GENERAȚI A LUI AUGUST 23

Pe agenda manifestărilor 
organizate de Centrul univer
sitar București în cinstea ma
rii sărbători de la 23 August 
a figurat ieri vizitarea locu
rilor istorice legate de insu
recția armată condusă de par
tid pentru Eliberarea patriei.

Primul popas : casa de pe 
strada Armenească nr. 15 unde 
— în memorabila ședință din 
13—14 iunie 1944 — a fost a- 
doptat planul insurecției pro
pus de partid.

La Academia militară, în 
fața plăcii care cinstește me
moria eroilor căzuți. studenții 
urmăresc cu emoție exolicații- 
le : aci îsi avea sediu! Coman
damentul terestru al armatei 
germane.

In fata clădirii Sfatului 
popular al regiunii București, 
studenții se opresc mai mult 
încercînd. cu ajutorul explica
țiilor. să reconstituie bătălia 
de pe locul unde se afla Misi
unea hitleristă pentru armata 
aerului. Aici, în ajutorul uni
tăților militare au venit mun
citorii care, la chemarea parti
dului, s-au constituit în for
mațiuni de luptă.

Trecînd de la un obiectiv la 
altul, martori ai luptelor eroi
ce din august 1944, studenții 
aveau în permanență imaginea 
Bucureștiului de astăzi, fru
mos, inundat de flori și ver
deață, modern. Eroismului .cu 
care a fost apărat atunci i s-a 
adăugat eroismul cotidian cu 
care locuitorii săi l-au recon-

struit și înfrumusețat în cei 
20 de ani de putere populară.

M V.
*

Sîmbătă. în Capitală s-au 
desfășura1 lucrările simpozio
nului tehnico-științific al In
stitutului de cercetări alimen
tare consacrat celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei.

GH. STOICA — Tineretul — par
ticipant activ la construirea socia
lismului GH. RO$U — Ajutor 
credincios și de nădejde al parti
dului ; I. DINCĂ — De strajă cu
ceririlor revoluționare ; I. BERCA 
— Căi largi spre învățătură ; T. 
NEGOIȚĂ — Bucuria muncii în 
colectivă ; R. BĂLAN — Cresc fe
riciți copiii patriei.

RAPORTĂM PARTIDULUI

*

BACĂU. — Peste 350 de 
pionieri și școlari din orașul 
Bacău s-au întîlnit cu tov. 
Gheorghe Roșu, prim-secretar 
al Comitetului regional Bacău 
al P.M.R.. care le-a vorbit 
despre lupta partidului nostru 
pentru înfăptuirea actului re
voluționar de la 23 August și 
despre principalele obiective 
industriale și social-culturale 
construite în regiune în cei 20 
de ani care au trecut de la 
eliberare.

★

DEVA. — în regiunea Hu
nedoara s-au tipărit trei foto
montaje într-un mare număr 
de exemplare. Acestea ilus
trează prin grafice, fotografii 
și cifre, realizările obținute în 
regiune, pe liniă dezvoltării 
industriei, agriculturii, învă- 
țămîntului și culturii în cei 20 
de ani de la eliberarea patriei.

(Agerpres).

Expoziție permanentă cu vînzare 
de manuale și

Sîmbătă, la Librăria nr. 17 
din Capitală, s-a deschis o ex
poziție permanentă, cu vînza- 
re. de manuale și rechizite 
școlare. Sînt prezentate ma
nuale tipărite în acest an pen
tru școlile de cultură generală, 
tehnice și profesionale, în lim
ba romînă și în limbile mino
rităților naționale, un bogat 
sortiment de rechizite școlare,

rechizite școlare
cărți de literatură recomanda
te elevilor prin programa ana
litică. Sînt expuse, de aseme
nea, materiale didactice cu 
care au fost dotate în acest an 
școlile : mulaje din material 
plastic, aparate automate pen
tru proiectarea diafilmelor, a- 
parate de emisie recepție etc.

(Agerpres)

M. LUCACÎU — Economii 
produse de înaltă calitate ; 
CONSTANTIN — Holde înfloritoa
re — recolte bogate : T. ClRSTOA- 
IE — Avintul muncii patriotice ; 
C. CHIȚIMIA — Slăvim măreața 
sărbătoare.

si 
I.

TINERI AI ZILELOR NOASTRE

— Stăpini pe tehnica nouă ; —
Brigadierul colectivei; — Un tînăr 
muncitor obișnuit ; — Pasiunea Iui 
Toma ; — Propagandista : — In-
structoarea regională ; — Prietena 
celor mici.

Sfatul 
Mureș 
oferit o 
prilejul împlinirii a 70 de ani 
ți decorarea cu „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa 
I, a academicianului Dezide
riu Miskolczy, șeful Clinicii de 
neurologie din Tg. Mureș, pre
ședintele Filialei regionale a 
Uniunii societății științelor me
dicale, conducătorul bazei de 
cercetări științifice din Tg. Mu
reș a Academiei R. P. Romîne.

Tovarășii Ioșif Banc, prim- 
secretar al Comitetului regional 
de partid, Mihai Gere, președin
tele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, prof, 
univ. Tiberiu Andrasofszky, rec
torul 'Institutului de medicină și 
farmacie, prof. univ. Zeno Bar

bu, șeful clinicii de fțiziologie, 
prof. univ. Ludovic Cșogo, șeful 
catedrei de stomatologie de la 
I. M. F., dr. D. Popa loan, pro
rector al I.M.F., au elogiat bo
gata activitate științifică și di
dactică a academicianului Dezi
deriu Miskolczy, urîndu-i viață 
lungă, fericire și noi succese.

Mulțumind pentru urările 
adresate, acad. Dezideriu Mis
kolczy a spus :

In săptămînile care au urmat 
după ziua de 23 August 1944, 
cînd se dădeau lupte pentru 
eliberarea orașului Cluj, auto
ritățile fasciste maghiare au 
ordonat evacuarea orașului și 
a universității. Fiind rectorul 
universității, s-a prezentat la 
mine o delegație muncitoreas
că, rugind prin mine consiliul 
profesoral sa rămînă pe loc 
pentru că se vor crea condiții
le necesare continuării activi
tății universității. Răspunzînd 
acestei cereri am rămas, la 
posturile noastre. Abia după 
Eliberare am aflat că delega
ția care ne-a făcut această 
propunere era din partea Par
tidului Comunist din Romînia.

In anii care au urmat am 
simțit Intr-adevăr sprijinul 
efectiv al partidului în activi
tatea noastră. După 20 de ani 
de la Eliberare, miile de inte
lectuali pe care i-am pregătit 
dovedesc la locurile lor de 
muncă, plini de răspundere, 
grija pe care Partidul Muncito
resc Romîn a acordat-o și o

popular al regiunii 
Autonoihă-Maghiară a 
masă tovărășească ..cu

-----•-----

In prim plan muncitoarea Maria Domo — de la Fabrica de con
fecții și tricotaje București — evidențiată în întrecerea socia
listă desfășurată în cinstea zilei de 23 August, lucrînd la una 

din mașinile de tricotat.

acordă problemelor de învăță- 
mînt superior.

Alături de munca didactică 
a institutului nostru, s-a dez
voltat, printr-o bună dotare cu 
aparatură de laborator, și o 
rodnică activitate științifică, 
transformînd orașul nostru în
tr-un adevărat centru univer
sitar. Sînt fericit că am rămas 
aici și că am putut să particip 
în acești 20 de ani atît la ope
ra de construire, cît și la cea 
de desăvîrșire a socialismu
lui în Republica Populară Ro
mînă. Sînt mîndru de sarcinile 
obștești ce mi s-au dat ca 
președinte al Filialei Uniunii 
societății științelor medicale și 
în cadrul Comitetului de cultu
ră și artă, devenind martor al 
revoluției cultural-științifice, 
duse în folosul întregului po
por.

Am fost de la început con
știent de faptul că munca mea 
servește în egală măsură între
gului popor, indiferent de lim
ba pe care o vorbește. Sînt fe
ricit că colegii mei romîni 
m-au apreciat și mulți dintre ei 
m-au cinstit cu prietenia lor, 
așa că am putut deveni cola
borator al unor opere care au 
dus faima Romîniei și ’dincolo 
de hotare. Și dacă mă gîndesc 
la faptul că Partidul și guver
nul au apreciat atît de pozitiv, 
activitatea științifică a institu* 
tului nostru incit s-a creat 0 
bază de cercetări academice, &• 
legîndu-mă membru al Acade
miei, mi se umple sufletul de 
mîndrie. Sînt mîndru în același 
timp și de colaboratorii mei, 
dintre care mulți mi-au fost e- 
levi și care au dovedit prin lu
crările lor maturitatea și trăini
cia acestei instituții. Mulțu
mesc Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru ajutorul substan
țial pe care l-am simțit în per
manență în activitatea mea. 
Deși cetățean maghiar, nu 
m-am simțit străin niciodată si 
nici nu m-aș fi putut simți, 
deoarece întotdeauna mi s-a 
acordat o deplină considerație. 
Dar nu numai sarcinile pe care 
le-am primit le-am considerat 
că mă onorează, ci și aprecierile 
activității mele au fost întot
deauna mai mari decît am con
siderat că merit. Și acum, cînd 
am fost distins de către Con
siliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne cu „Steaua 
Republicii Populare Romîne 
clasa I", consider că este în
că o dovadă că atunci cînd « 
vorba de înalta cauză a con
strucției socialismului și de fe
ricirea popoarelor, chiar dacă 
vorbim în limbi diferite, slujim 
aceeași cauză. Sînt profund e- 
moționat de această nouă cin
stire. Mulțumesc tovarășilor 
pentru frumoasele și caldele 
cuvinte ce mi le-au adresat.

Manifest recunoștință pro
fundă Partidului Muncitoresc 
Romîn.

(Agerpres)

—•------

SUB CER
DE AUGUST

(Urmare din pag. I)

PE MUREȘ Șl
dMPIE

îi patru de mii de elevi, patru 
școli medii — înainte vreme 
— niciuna ! — și treizeci de 
mii de abonați la gazete și re
viste. Mi se pare cu totul fi
resc că. pe lîngă cifrele privind 
recolta de porumb realizată, să 
ni se vorbească 
nea lucruri.

Iar acum, hai 
în căminurile 
cele cîteva ore cît zăbovesc, în 
satul meu.

și de aseme-

să pătrundem 
oamenilor, în

W

Neica Ion îl căută pe tata.
— Nu-i acasă, zic, că s-a cam 

îngrămădit lucrul pe la gospo- 
dâria de stat. De ce-1 cauți?

— Ar trebui să vadă ce-i cu 
^aparatul".

— Ce are Z.
— Ei! Asta numa’ taică-tău 

o poate spune !
Lauda ce i se hărăzește pă- 

rintelui meu îmi cade tare bine 
si-s mîndru de încrederea ce 
vădesc veșnicele întrebări : 
..Ia vczi o țîră... Ce zici de 
asta ? Parcă nu-mi place cum 
huruie tractorul— Nu vrei să 
vii puțin să vezi ce-i cu „Ilea
na* noastră, (fiind vorba în 
acest caz. de noua mașină de 
cusut), că i s-a-nțepenit roata. 
Ni s-a rupt manivela mașinii 
de tocat carne. S-a oprit com
bina. Ni s-a găurit cratița aia 
mare. Mi-am luat „aparat" și 
nu știu... unde zici că ar fi 
mai bine să pun antena ?“

Sp văd peste tot antene. 
Cind unuia nu-i ajunge sîrma, 
numa’ ce-1 auzi :

— Mă lași să Iau și eu o 
țîră de muzică de pe sîrma ta?

Apoi urmează codelile : Hai 
să te las ! da' mă-ntreb; biruie 
ea atîta-ncărcătură ? Că și ve- 
cinu-meu tot antena mea o 
mulge. Și la fel și cumnatu- 
meu, și ginerele... Nu i-o fi 
prea mult ?

Ooamenii împart antena, 
cum ar împărți apa din fîntîna 
comună.

Nici chiar de pe cîte o casă 
încă învelită cu paie, răzle
țită printre casele noi, antena 
nu lipsește. Antena e punct 
de reper : „Acolo... acolo stau. 
Unde vezi prăjina aia vopsită 
proaspăt". Proprietarii de a- 
parate de radio se opresc, în 
drum spre casă, pe deal, și își 
desfată ochii privind noua mi
nune ce a cuprins satul. (Nu
mai cel ce a apucat mizeria 
ce domnea pe aici pe vremea 
moșierilor îi poate înțelege). 
Parcă-1 văd pe taica : tocmai 
montează o antenă. îi înalță 
stîlpul, cum ar sădi un copă
cel. Un copăcel care cîntă... 
,.Azi-mîine-a fi un crîng în
treg", zicea cineva.

— Nene Ioane, zic iarăși, 
taica nu-i acasă, dar aș putea 
veni eu să văd...

E o nimica-toată, o legătură 
căzută, și-atîta tot. Aparatul a 
prins iar glas și-acum răsună 
și casa și’ curtea...

Transmitere de la sala de 
concerte a Radioteleviziunii : 
Beethoven... Melodia se răsfiră 
de-a lungul uliței. învăluind 
pe rînd casele oamenilor, a-

dormite sub ploaia de praf a 
verii.

— Nu știu ce muzică-o fi, 
explică bătrînul, da' parcă- 
parcă-i d-aia de-i zice andan- 
te-vivace !

Răsplata, pentru reparație, 
e o țigară. Fumăm. Pe măsură 
ce clipa zboară, simt trecerea 
timpului. A timpului care a 
adus și aici, în Cîmpia Tran
silvană, miile de semne ale 
vieții noi.

★
Și, iată-te din nou la Tîrgu- 

Mureș, acasă, băiete ! Tare ți-e 
dragă priveliștea lui.

Neînsemnatul orășel cople
șit de praf, acoperit cu toate • 
stigmatele fundului de pro
vincie, s-a ridicat, în abia 
două decenii, în rîndul mari
lor orașe ale țării. Minunate îi 
răsar, în fapt de seară, lumi
nile, blocurile, noile cartiere, 
uzinele cu coșuri fumegînde, 
totul văzut de aici, de pe dea
lul pe care mi-am durat și eu 
modestă reședința de vară. Mă 
desfăt de priveliștile orașului 
și privesc mai departe. Ce re
pede crește orașul și ce bogă
ție de semnificații e în creș
terea asta. Iată, de Dildă, învă- 
țămîntul, cultura. în timp ce 
în 1949 au terminat școli teh
nice opt sute de elevi, anul a- 
cesta au terminat două mii 
cinci sute. înainte orașul nu 
avea un singur student, pen
tru motivul că nu exista nici 
urmă de institut superior de 
învățămînt. (Azi are 3 insti
tute, cu 7 facultăți, la care ur-

mează 2 136 studenți). Tîrgu- 
Mureș n-avea nici teatru de 
stat, nici vreo publicație lite
rară, nici ansamblu filarmonic; 
și — mai trebuie oare spus ? 
— nici Academia n-avea pe- 
aici vreun institut de cercetări. 
Douăzeci de ani ne-au dăruit 
toate astea. Numai douăzeci I -

Am pus jos condeiul și am 
luăt-o, agale, în vale. Nimeresc 
în piața centrală ce atît de 
mult și-a schimbat înfățișarea, 
în ultimii ani.

Bag de seamă că trecătorii 
se adună privind ceva ce le-a 
stîrnit interesul. E un enorm 
piedestal pe care se înalță, o 
statuie, cu o zi în urmă a- 
coperită încă cu pînză. Văzută 
așa, sub pînză, aducea a Făt- 
Frumos deghizat în muritor de 
rînd. Doar mîna ce ține palo
șul îi trăda dimensiunea legen
dară... Cînd adia vîntul, pînză 
în care era învelit prindea a 
văluri dîndu-ți impresia că 
acu'-acu' Făt-Frumosul de pe 
soclu va coborî între oameni, 
între noi, trecătorii, care îi 
sîntem strănepoți și urmași, 
pentru ca să ne povestească 
din trecut... Să ne povestească 
despre acel dintîi August, des
pre izbînzi, 
căzuți... Ieri 
fost dezvelit, 
solemnă și i-am văzut chipul. 
E chipul ostașului romîn luptă
tor, în acele zile de toamnă 
învolburată, pentru libertatea 
patriei, chipul nemuritor, veș- 
nicit în piatră, pe seama 
veacurilor viitoare.

despre tovarășii 
monumentul a 
într-o adunare

I

miezul nopții. Căruțaș, vqinicule, 
mină, vino peste stele și pe sub 
vămînțuri".

Bătfîna a pierit. Eu am crezut 
atunci că s-a dus s-apuce de 
zăbală caii griului și să-i întoarcă 
spre locurile noastre. Apoi am ui
tat-o. Dar în 
vară ca aceasta 
cînd pasărea lumii trece peste 
cum'penile fîntînilor din Bărăgan 
și apele cu miros de ismă par de 
argint, aud deslușit cum prin 
câmpie trec galopînd caii griului. 
Alții decît cei de demult — și 
tropotul lor aspru, încordat, de 
fier îmi sună în urechi puternic, 
tulburător. Ziua și noaptea ei 
străbat necontenit întinderile ne
mărginite. Iar în iunie, cînd 
spicele se rumenesc1 în soare, pă
trund între zările cîmpiei mari co
răbii — alți cai ai griului — și 
lopătează fantastic prin' holde și 
prin vîntul depărtărilor. Și simt 
atunci că din tot ceda ce a fost, 
doar mirosul pelinului a mai ră
mas. Melancolica și amara poezie 
a rostogolirii ciulinilor a dispărut. 
Peisajului dezolant și trist i-a luat 
locul o întindere fabuloasă spre 
toate zările -— și simpla rostire 
a euvîntului Bărăgan îți evocă 
în minte belșugul de holde, un 
spațiu al bucuriei și al muncii li
bere, abundentă temă de inspira
ție pentru orice scriitor. Omul 
cîmpiei, clătinat de vînturi într-un 
ciclu tragic de sute de ani, s-a 
statornicit stăpîn adevărat peste 
pămînturi și peste caii griului. 
Cîndva credea și nădăjduia în le
gendă, astăzi le făurește zi de zi, 
și acest salt, realizat în numai 
două decenii, m-am simțit chemat 
totdeauna să-l cînt și să-l aștern 
în cărțile mele, ca un omagiu 
adus Partidului Muncitoresc Ro
mîn, creatorul cel mai de seamă, 
lucid și frenetic, al realității con
temporane.

Țînăr și scriitor ■—• aparțin ge
nerației de scriitori care, cu legi
timă mîndrie, se irtitulează : Ge
nerația lui 23 August — sînt fe
ricit cînd pot da întrupare în 
cărți eroilor celor mai înaintați ai 
vremii noastre : comuniștii. De a- 
ceea, noaptea, cînd liniștea se aș
terne peste lume, mă aplec asupra 
paginii cu nostalgia tuturor oa
menilor care făuresc constelația de 
minuni a Romîniei socialiste.

Este o mîndrie și o datorie pa
triotică — poate cea mai de sea
mă pentru noi, scriitorii — ca 
grijii și atenției pe care ne-o 
acordă partidul să-i răspundem 
prin opere durabile, izvorîte din 
miezul de foc al acestor vremuri.

De fapt, împlinirea unei aseme
nea îndatoriri constituie marea 
noastră bucurie.

nopțile de 
de acum,



Manifestări consacrate încheierea sesiunii
J*

celei de-a XX-a aniversări
a Eliberării Romîniei

15 — Corespon-MOSCOVA 
dentul Agerpres, Silviu Podină 
transmite :

Societatea unională pentru 
răspîndirea cunoștințelor poli
tice și științifice „Znanie", a 
organizat sîmbătă 15 august în 
sala sediului său central din 
Moscova o conferință pentru 
lectorii societății specializați 
în probleme de politică inter
națională.

La invitația prezidiului so
cietății, lecția-conferință des
pre cea de-a 20-a aniversare a 
insurecției armate din august 
1944 și eliberarea Romîniei de 
sub jugul fascist a fost prezen
tată de către ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în U.R.S.S., 
Nicolae Guină.

După expunere, ambasadorul 
R. P. Romîne în U.R.S.S. a 
răspuns la numeroase între
bări puse de asistență.

Au asistat V. N. Zeicikov, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de conducere al societă
ții „Znanie", membri ai Consi
liului de conducere al societă
ții și ai conducerii Casei de 
prietenie cu popoarele din ță
rile străine.

subliniat importanta actului de 
la 23 August 1944, precum și 
principalele realizări ale po
porului romin pe calea constru
irii socialismului. Vorbind des
pre relațiile romîno-belgiene el 
a apreciat ca îmbucurătoare 
acțiunile realizate pînă acum 
exprimîndu-și convingerea că 
schimburile între cele două 
țări vor cunoaște o dezvoltare 
continuă în interesul ambelor 
părți.

Conferința de presă a fost ur
mată de un cocteil care a de
curs într-o atmosferă cordială.

MOSCOVA 15 — corespon
dentul Agerpres Silviu Podipă 
transmite : Intre 14 și 23 Au
gust în Uniunea Sovietică se 
desfășoară decada muzicii ro- 
mînești organizată de radiodi
fuziunea sovietică în cinstea 
celei de-a 20-a aniversări a E- 
liberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

In cadrul emisiunilor deca
dei, postul de radio Moscova 
transmite programe de muzică 
simfonică, ușoară și populară 
romînească, prezintă maeștri 
ai artei din Romînia. Un loc 
de frunte în programul emisi
unilor îl ocupă creațiile lui 
George Enescu. Emisiunea 
„Maeștri ai artei din Romînia 
în repertoriul de operă“ care 
se va transmite în ziua de 18 
august timp de o oră, include 
arii interpretate de Arta Flo- 
rescu, Elena Cernei, Ion Piso 
și Cornel Stavru.

COPENHAGA 15 (Agerpres). 
— La 14 august la Legația R. P. 
Romîne din Copenhaga a avut 
loc o conferință de presă cu 
prilejul celei de-a XX-a ani
versări a zilei de 23 August Cu 
această ocazie, însărcinatul cu 
afaceri ad interim al R. P. Ro
mîne la Copenhaga, O. Gavriși, 
a trecut în revistă principalele 
realizări obținute de poporul 
romin în cei 20 de ani de la 
Eliberare. Au fost prezenți re
prezentanți ai Agenției daneze 
de presă „Ritazu Bureau", ai 
presei centrale și Radiodifuziu
nii daneze, corespondenți ai 
unor agenții de presă străine 
precum și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice din 
Copenhaga. După conferința de 
presă a fost oferit un cocteil 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

GENEVA 15 (Agerpres). — 
La 15 august și-a încheiat lu
crările la Geneva sesiunea 
Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. Pe ordinea de zi a 
sesiunii au figurat peste 40 de 
probleme, printre care rapor
tul secretarului general al 
Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, problema 
consecințelor economice și 
sociale ale dezarmării, finan
țarea dezvoltării economice a 
țărilor eliberate recent și al
tele.

Sesiunea a adoptat în una
nimitate rezoluția în problema 
consecințelor economice și so
ciale ale dezarmării. Sesiunea 
Consiliului Economic 
cial a 
portul 
O.N.U. 
voltare
toarea sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Sesiunea a 
discutat, de asemenea, proble
mele planificării economice pe 
termen lung și problema 
creșterii populației.

și So- 
hotărît să trimită ra- 

asupra Conferinței 
pentru comerț și dez- 
spce discutare în vii-

Recepția de

BRUXELLES 15 (Agerpres).— 
In înlîmpinaiea celei de a 

XX-a aniversări a Eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în Belgia, Ion 
Qancea, a ținut în saloanele 
ambasadei R.P.R, din Bruxelles 
o conferință de presă. Au par
ticipat reprezentanți ai presei 
belgiene. Ambasadorul romin a

DJAKARTA — In saloanele 
Ambasadei R. P. Romine de la 
Djakarta, a avut loc o confe
rință de presă organizată cu 
prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. 
Au participat redactori ai 
principalelor ziare din Djakar
ta, ai agenției Antara, cores
pondenți ai unor agenții de 
presă străine, precum și ata
șați de presă ai unor oficii di
plomatice. Ambasadorul R. P. 
Romîne în Indonezia, V. Gîn- 
dilă, a vorbit despre succesele 
dobîndite de poporul romin în 
cei 20 de ani de la Eliberarea 
patriei noastre în domeniul 
politic, economic, cultural și 
social, precum și despre dez
voltarea relațiilor romino-in- 
doneziene.

PHENIAN 15 (Agerpres) — A- 
genția centrală telegrafica co
reeană transmite că la 15 au
gust. Cabinetul de Miniștri al 
R. P. D. Coreene a oferit o 
recepție cu prilejul celei de a 
19-a aniversări a Zilei eliberă
rii țării. Au participat Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de mi
niștri al R.P.D. Coreene, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
miniștri, membri ai prezidiu
lui Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean, generali 
ai armatei populare coreene, 
conducători ai instituțiilor cen
trale, ai organizațiilor de masă 
și alte persoane oficiale, oa
meni de știință și cultură par
ticipant la lupta de partizani 
împotriva ocupanților japo
nezi, eroi ai republicii și eroi 
ai muncii.

RABAT — Cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării Romîniei, posturile de ra
dio marocane au transmis la 
14 august o amplă emisiune 
consacrată poeziei romînești.

Acord comercial

sovieto-finlandez -

Declarația directorului general

al F. A .O.
LIMĂ.15 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută la Lima 
unde se află în trecere, Eman 
Santacrus, directorul general 
al Organizației Națiunilor Uni
te pentru alimentație și agri
cultură (F.A.O.), a arătat că 
două treimi din populația 
Americii Latine trăiește în 
condiții îngrozitoare, iar trei 
pătrimi nu cumpără aproape 
nimic.

In America Latină, a subli
niat el, se resimte în prezent 
o lipsă acută de produse ali
mentare. In ultimii zece ani 
producția pe locuitor a artico
lelor alimentare s-a redus în 
țările Americii Latine cu 10 la 
sută. Cauza acestei scăderi, a 
subliniat el, este răminerea în 
urmă a agriculturii și nivelul 
de trai scăzut al țărănimii, 
care reprezintă majoritatea co- 
vîrșitoare a populației acestui 
continent.

Dacă această situație nu va 
fi lichidată la timp, a spus el, 
atunci în America Latină se 
poate crea o încordare socială 
și politică foarte serioasă.

Potrivit datelor Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru A- 
merica Latină, in țările latino- 
americane cu excepția Mexi
cului, s-a înregistrat, de ase
menea, în ultimii cinci ani o 
accentuată devalorizare a va
lutei naționale, o creștere per
manentă a scumpetei. In Peru, 
de pildă, viața s-a scumpit în 
această perioadă cu 45 la sută, 
iar valuta s-a devalorizat cu 9 
la sută.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
La Moscova a fost semnat un 
acord comercial pe termen 
lung între U.R.S.S. și Finlanda 
pe anii 1966—1970. Volumul 
comerțului reciproc în aceas
tă perioadă va crește cu 20 la 
sută, în comparație cu acordul 
anterior.

Uniunea Sovietică va livra 
în Finlanda utilaj electroteh
nic și energetic, mașini-unelte, 
automobile, tractoare, combus
tibil solid și lichid, metale, 
produse chimice și alte măr
furi, iar Finlanda va exporta 
în U.R.S.S. nave, mașini pen
tru industria chimică, utilaj 
și aparate electronice, cabluri 
și alte mărfuri tradiționale ale 
exportului finlandez.

Poporul indonezian sărbăto
rește la 17 august împlinirea a 
19 ani de la proclamarea Repu
blicii Indonezia ca țară liberă șl 
independentă. Acest eveniment 
a încununat lupta de veacuri a 
poporului indonezian pentru li
bertate și un trai mai bun.

Pornind pe drumul indepen
denței, al înlăturării urmărilor 
îndelungatei dominații coloni
ale, harnicul și talentatul popor

indonezian a obținut succese de 
seamă spie dezvoltarea unei 
economii proprii, spre făurirea 
unui trai mai bun.

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Indonezia, po
porul iomîn, tînăra sa genera
ție, urează poporului și tinere
tului indonezian, succese în ac
tivitatea sa de dezvoltare eco
nomică și culturală, pentru 
prosperitate și pace.

REPUBLICA INDONEZIA: vedere din orașul Surabaya

R. S. CEHOSLOVACĂ. La Pla
ga a avut loc recent vernisajul 
Expoziției artiștilor plastici ro- 
mlni Alexandru Ciucurencu $1 
Geza Vida. In fotografie : Pri

mii vizitatori la Expoziție.

Discursul primului ministru al Indiei
la Phenian
Au participat, de asemenea 

șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Phenian, precum 
și oaspeți străini aflați în Co
reea.

La recepie a luat cuvintul 
Kim Gvan Heb, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene.

DELHI 15 (Agerpres). — La 
15 august, primul ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri a 
înălțat drapelul tricolor al re
publicii deasupra istoricului 
Fort Roșu — simbolul inde
pendenței Indiei, marcind ast
fel intrarea țării în cel de-al 
18-lea an al existenței sale 
independente.

Shastri a adresat națiunii un 
discurs din locul de unde în 
decurs de 16 ani Nehru și-a 
rostit in această zi discursurile 
către popor.

★
DELHI 15 (Agerpres). — In
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Ambasadorul R.P. Romine in S.II.A.
și-a prezentat scrisorile de acreditare

WASHINGTON 15 (Ager
pres). — La 14 august 1964 
Petre Bălăceanu a prezentat 
președintelui Statelor Unite 
ale Americiii Lyndon B. John
son, scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Romine in S.U.A.

Cu această ocazie, Petre Bă
lăceanu a transmis din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, un mesaj de salut poporu
lui american și președintelui 
Lyndon B. Johnson. Petre Bă
lăceanu a exprimat apoi do
rința guvernului romin de a 
dezvolta în continuare relați
ile romîno-americane în inte
resul celor două țări și cola
borării pașnice între popoare.

In cuvîntarea sa de răspuns,

președintele Lyndon B. John
son a spus: „Sint recunoscător 
domnului. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej pentru bunele sale urări, 
adresate poporului american 
și mie personal" și l-a rugat pe 
ambasadorul romin să trans
mită președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, mul
țumirile sale pentru aceste 
urări. Președintele Lyndon B. 
Johnson a subliniat că guver
nul Statelor Unite va sprijini 
dezvoltarea relațiilor dintre 
R. P. Romînă și Statele Unite 
„în interesul celor două po
poare și al colaborării pașnice 
între toate națiunile".

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Lyndon B. Johnson s-a întreți
nut cu Petre Bălăceanu, amba
sadorul R. P. Romîne în S.U.A»

Evenimentele din Congo

tură constantă. în care copi- 
este ferit de microbi și de 

eventuale loviri, avind însă 
tttodaxă o mare libertate de 
r- jcar*»- Pînă acum, 200 de 
ncu r.ăscuti au fost crescuți 

la etatea de un an în a- 
semenea leagăne* și se pare 
că rezultatele sini excelente.

discursul său, primul minis
tru a subliniat din nou că 
India nu dorește să adere la 
nici un bloc și se pronunță 
împotriva colonialismului, 
pentru eliberarea teritoriilor 
aflate sub dominația colonială 
portugheză, împotriva rasis
mului în Africa de Sud și în 
alte regiuni.

„India, a subliniat Shastri, 
dorește să întrețină relații 
prietenești cu toate țările ve
cine, inclusiv cu Birmania, 
Ceylon, Nepal și Afganistan". 
Referindu-se la relațiile Indi
ei cu R.P. Chineză el a decla
rat că India este gata să re
zolve problemele litigioase pe 
calea tratativelor. Primul mi
nistru a salutat declarația 
președintelui 
privind dorința 
stabili relații 
India.

Pakistanului 
acestuia de a 
prietenești cu

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres). — Primul ministru con- 
golez, Moise Chombe, a avut 
vineri seara o întrevedere în
delungată cu subsecretarul de 
stat al S.U.A. pentru probleme 
africane, Mannen Williams, 
sosit la Leopoldville în dimi
neața aceleeași zile; Agenția 
France Presse relatează că, 
deși nu s-a dat publicității 
nici un comunicat, „este aproa
pe o certitudine că discuțiile 
s-au purtat în jurul probleme
lor ajutorului american" a- 
cordat guvernului congolez. 
Potrivit precizărilor unor surse 
guvernamentale americane, a- 
jutorul va consta în patru 
aeronave militare „C-30", trei 
elicoptere mari, precum și în 
importante cantități de ali
mente pentru trupele guver
nului congolez.

In cursul ultimilor doi ani, 
Statele Unite au mai furnizat 
Congoului avioane ușoare de 
luptă de tipul „T-28", precum 
și avioane de transport „C-45". 
Referindu-se la surse de încre
dere, France Presse relatează 
că sporirea ajutorului ameri-

aii 
tr; 
est de lacul Ciad și la sud de 
Sudan, unde ajung în medie 
la 180-182 cm.

Recordul de înălțime a fos* 
atins de un tînar de 20 de ani 
din Austria — 278 cm și o ti- 
nără din Brenkendorf (Germa
nia) — 255 cm.

Recordul de „micime" l-a 
atins un pitic care avea 78 cm 
și o pitică care avea 56 cm-

• Dna mciimeate

• Casa memerială
„Jawaharlal Nehra"

T ocuința din Delhi în care 
/ y fostul prim-ministru al 

Indiei, Jawaharlal Ne
hru, a trăit timp de 16 ani va 
fi transformată în Casă me- 
morială. Aici vor fi expuse ma
teriale legate de viața și acti
vitatea lui Nehru. Primul mi
nistru al Indiei, Bahadur 
Shastri, a cerut locuitorilor In
diei, precum și persoanelor 
din străinătate care dețin scri
sori ale lui J. Nehru și foto
grafii din viața și activitatea 
acestuia să le trimită d-nei In
dira Gandhi, fiica fostului 
prim-ministru. care se va o- 
cupa de organizarea Casei me
moriale Nehru.

7" a construirea mani pira- 
y mide a lui Keops, din E- 

gipt, au fost folosite 23 
milioane blocuri de piatră, in 
greutate de 2,5 tone fiecare. 
Volumul construcțiilor baraju
lui de la Assuan întrece de 16 
ori volumul marii piramide. 
Înălțimea acesteia din urmă 
este 146 m iar lățimea bazei 
de 230 m; cifrele respective in 
ce privește barajul de la Assu
an sint de 111 m și 1 000 m. 
Durata totală a ridicării pira
midei a fost de 30 de ani, fiind 
folosiți 100 000 muncitori; con
strucția barajului a fost pre
văzută a dura 12 ani, iar nu
mărul personalului folosit este 
de 26 000 muncitori și 8 000 in
gineri și tehnicieni.

• Cele mai lungi canale
din lume

• Leagănul anului 2 000

Sarah Nicole Franklin 
(de patru săptămîni) se 
numește primul copil 

care a experimentat leagănul 
anului 2 000 — o cutie de sti
clă, menținută la o tempera-

n;

Cel mai lung canal naviga
bil din lume este ca
nalul Volga — Baltica 

(U.R.S.S.) în lungime de 361 
km, care a intrat în funcțiune 
în 1964. Urmează în ordine, 
canalul Marea Albă — Balti
ca (U.R.S.S.) — 227 km (intrat 
în funcțiune în 1933). Suez 
(R.A.U.) — 161 km (1869); ca
nalul Moscovei (U.R.S.S.) 128 
km (1937), canalul Volga — 
Don (U.R.S.S.) 101 km (1952), 
canalul Kiel (R.F.G.) — 98 km 
(1895), Panama (Panama) — 
82 km (1914).

JAPONIA. Autostrada olimpică recent construită și inaugurată 
care leagă aeroportul internațional al orașului Tokio de cen
trul metropolei și de alte linii olimpice, va reduce în mod 
simțitor tensiunea circulației pe arterele de comunicație ale 
unuia dintre cele mai mari orașe ale lumii. In fotograiie, o ve
dere parțială (de suș) a orașului Tokyo, capitala Japoniei, cu 

'a de curînd construită.aut

BERNA. Trioul instru
mental, alcătuit din compozi
torul și pianistul Valentin 
Gheorghiu, violonistul Ștefan 
Gheorghiu și violoncelistul 
Radu Aldulescu. a dat un con
cert de muzică de cameră în 
saloanele Ambasadei R. P. 
Romine din Berna.

Trioul, care a dat în acest 
an concerte în diferite orașe 
din Europa și care va parti
cipa luna aceasta la Festiva- 
■ _il de muzică de cameră de 
la Menton, a interpretat ope
re de Schubert, Shumann și 
Valentin Gheorghiu. La con
cert au participat numeroa
se personalități, precum și 
membri ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Berna.

ne di

BAMAKO 15 (Agerpres). — 
Postul de radio Mali a trans
mis un comunicat al Ministe
rului Apărării și Securității 
referitor la acțiunile armate 
desfășurate împotriva a o se
rie de triburi nomade, care 
s-au răsculat în regiunile din 
nordul țării. In cursul acestui 
an, se arată în comunicat, tri
buri nomade izolate, instigate 
și inspirate din afară, au în-

cercat sa provoace dezordine 
și au desfășurat o activitate 
subversivă in rtndul triburilor 
nomade care populează regiu
nile de pustiu din nordul Re
publicii Mali. Comunicatul 
menționează că răsculații au 
fost organizați in grupuri ex
trem de mobile și au acționat 
în munții Ifora, greu accesi
bili. In urma acțiunilor deta
șamentelor forțelor armate, 
continuă comunicatul, princi
palele bande ale răsculaților 
au fost împrăștiate și au sufe
rit pierderi grele. Conducăto
rul operațiunilor comune ale 
răsculaților a fost arestat.

WASHINGTON. — Agenția 
Associated Press transmite că 
președintele S.U.A Johnson, 
a dezmințit el însuși sîmbătă, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, afirmațiile candidatului 
republican în alegerile prezi
dențiale Goldwater, potrivit 
cărora președintele ar fi dat 
comandanților militari ameri
cani dreptul de a folosi în 
golful Tonkin întregul arsenal 
de arme inclusiv armele nu
cleare. Președintele a calificat 
declarațiile lui Goldwater

drept ponsabi-
le“. El și-a e părerea
că declarațiile lui Goldwater 
au făcut un deserviciu secu
rității naționale a S.U.A., pă
cii și întregii lumi.

WASHINGTON. — Preșe
dintele Johnson a cerut Con
gresului să aprobe alocarea 
sumei de 5 milioane dolari 
pentru „inițierea unei inves
tigații în legătură cu costul și 
posibilitatea construirii unui 
nou canal maritim care să lege 
oceanele Atlantic și Pacific".

In urmă cu cîtva timp, pre
ședintele Johnson a anunțat 
că S.U.A. colaborează cu Co
lumbia privind săparea în 
această țară a unui astfel de 
canal.

arabe ce se va deschide la A- 
lexandria în lună septembrie. 
Reprezentanții țărilor arabe 
vor lua în discuție implicațiile 
ce le pot avea pentru țările 
lor asocierea Izraelului la Pia
ța comună și vor preconiza 
măsuri colective pentru a con
tracara influența Pieței comu
ne asupra economiei țărilor 
lor. Printre aceste măsuri, se 
prevede coordonarea economi
ilor naționale ale țărilor din 
lumea arabă, coordonarea po
liticii țărilor arabe in dome
niul exportului de petrol în 
țările Pieței comune.

CA1RO. — Consiliul ^econo
mic al Ligii arabe s-a întru
nit la 15 august la Cairo pen
tru a examina problema adop
tării unei atitudini comune 
față de Izrael, problemă care 
va fi studiată, de asemenea, 
la conferința șefilor de state

LA PAZ. — Cu 14 voturi contra 
două, Senatul bolivian a respins 
o propunere cerînd ca guvernul 
să îndeplinească hotărîrile confe
rinței O.S.A. de la Washington și 
să rupă relațiile cu Cuba. împotri
va propunerii au votat atît parla
mentari guvernamentali cit și opo- 
ziționiști.

MONTEVIDEO. — Aproxi
mativ 6 000 de persoane au 
participat la o demonstrație 
pe străzile capitalei Urugua- 
yului în semn de protest îm
potriva hotărîrilor anticubane 
luate de O.S.A. Demonstran-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sdnteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul î Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil”,

can acordat lui Chombe va 
depinde de „evoluția eveni
mentelor din Congo și necesi
tățile locale".

Apelul lansat de guvernul de 
la Leopoldville în vederea ob
ținerii de ajutor militar străin 
pentru a înăbuși mișcarea in
surgență din țară este conside
rat de numeroși oameni poli
tici congolezi ca un apel direct 
la o imixtiune străină în tre
burile interne ale țării.

în timp ce primul ministru 
conferea cu demnitarul ame
rican, Antoine Kiwewa, pre
ședintele „Frontului Național 
Comun", a organizat o confe
rință de presă în care a de
clarat că „Frontul Național 
Comun“ se opune „politicii ac
tualului guvern de a angaja 
Congoul într-un război fratri
cid ca cele din Vietnam sau 
Laos". El i-a atacat cu vehe
mență pe „conducătorii care au 
făcut apeluri directe, sau in
directe, unor puteri străine 
pentru a-î ajuta să masacreze 
populația congoleză". In ce 
privește „concilierea naționa
lă" promisă de guvernul de 
tranziție condus de Chombe, 
el a spus că aceasta a eșuat.

Consiliul Național de Elibe
rare, cu sediul la Brazzaville, 
a dat publicității o declarație 
în care îndeamnă unitățile mi
litare din țară să se alăture 
forțelor răsculate, „pentru a 
salva Congoul de despotism", 
în declarație se arata ca for
țele militare comandate de ge
neralul Mobutu ucid persoane 
civile sub pretextul că ar fi 
„rebeli". Totodată, se anunță 
că au fost date instrucțiunile 
necesare pentru convocarea 
neîntârziată a tribunalelor 
militare ale forțelor răsculate 
care îi vor judeca pe ofițerii 
și soldații din unitățile arma
tei guvernamentale pentru cri
mele comise împotriva popu
lației civile.

Starea sănătății lui 
Palmiro Togliatti

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că sta
rea sănătății lui Palmiro To
gliatti continuă să rămînă 
gravă. Aceasta este constata
rea consultului specialiștilor. 
Tulburarea ascuțită a circula
ției sanguine centrale este în
soțită de apariția citorva noi 
6imptome cerebrale. Tempe
ratura este subfebrilă, pulsul 
s-a accelerat pînă la 100 de 
bătăi pe minut. Tensiunea ar
terială continuă să se mențină 
în limite normale.

ții purtau pancarte cu inscrip
țiile : „Relații cu Cuba — da, 
O.S.A. — nuI", „Să se extindă 
relațiile cu Cuba!“.

In fața sediului guvernului, 
participanții la demonstrație 
au organizat un miting. Vor
bitorii s-au pronunțat împo
triva hotărîrilor O.S.A. și au 
exprimat sprijinul poporului 
Uruguayan în favoarea popo
rului cuban. Ei au cerut gu
vernului Uruguayului să 
tensifice relațiile cu Cuba.

Mitinguri asemănătoare de 
solidaritate cu Cuba au avut 
loc și în alte orașe ale țării.

in-

ROMA. — Biroul de presă al 
președinției Republicii Italiene 
a dat publicității vineri seara 
un buletin cu privire la sta
rea sănătății președintelui 
Segni, în care se spune: „In 
cursul zilei, starea sănătății 
președintelui Republicii s-a a- 
gravat din nou. Au survenit 
noi tulburări. Ele sint însoțite 
de creșterea tensiunii arteri
ale. Temperatura s-a ridicat 
la 39,5 grade. Președintele se 
află în stare de inconștiență". B 
Buletinul este semnat de me- | 
dicii curanți. $

t
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