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Propaganda tehnica

în regiunea Maramureș

SĂ FIE GRĂBITE LUCRĂRILE

în

consfătuirile 
cadrelor di

re!
25

de 
pro- 
des- 

revin

uzină

vară pentru pio
nieri și școlari. In 
tabără de la Șina; 
ia își petrec o par
te din zilele va
cantei peste 700 
pionieri și școlari 
din regiunile Plo
iești și

S-au deschis tot
odată 
pentru 
de la 
naia

Ta b e r a 
de vară
în ultimele zile

la Sinaia, Bușteni, 
Cheia, 'Teiega și 
în alte locuri pito
rești din regiunea 
Ploiești s-au des-1 
chis tabere de

București.

si taberele 
preșcolari, 

Bușteni, S>- 
t>i . Breaza.

Sub semnul 
prieteniei frățești

In gospodăria de stat Urziceni, 
regiunea București, prășitul po
rumbului se face la timp și de 
bună calitate. în fotografie 
(dreapta) : tractoristul Gheorghe 
Lumineanu iși depășește zilnic 
norma de lucru ia prășit.

ss.y'3«!

Cu planul semestrial
Aîndeplinit

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile apa-- 
finind Direcției generale a silviculturii, exploatării și indus
trializării lemnului au îndeplinit — cu patru zile mai devreme 
— planul producției globale pe primul semestru. Folosind 
metode înaintate de lucru, acordînd atenjie sporită manipulării 
și sortării lemnului, ei au obfinut o creștere a indicelui de 
utilizare — fafă de aceeași perioadă a anului trecut — la 
fag cu 2,7 la sută, iar la stejar cu 2,6 la sută. Totodată, 
indicele de utilizare a masei lemnoase, planificat pe anul 
în curs, a fost realizat și depășit.

Bune rezultate în această perioadă au obfinut în aces' 
sens D.R.E.F.-urile Suceava, Bacău, lași, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Maramureș și Ploiești,

Și-au îndeplinit sarcinile la producția globală pe semestrul 
I și o parte din întreprinderile aparfinind Direcției generale 
a produselor finite din lemn, cum ar fi : C.I.L. Reghin, 

I.P.R.O.F.I.L.-urile ,,Bihorul"-Oradea, ,,Steaua roșie"-Odorhei, 
„ButoiuT'-București etc.

Poporul romîn păstrează o amin
tire de neșters vizitei delegației de 
partid și guvernamentale sovietice. 
Atmosfera sărbătorească în care s-a 
desfășurat vizita, sutele de mii de 
oameni care au întîmpinat cu bucu
rie și cu o deosebită însuflețire pe 
solii poporului frate sovietic, ma
nifestările de sinceră și caldă prie
tenie prilejuite pretutindeni în 
' ”ă de prezența oaspeților în mij
lociii oamenilor muncii au arătat 
încă o dată cît de adînc sînt înră
dăcinate în inima poporului romîn 
sentimentele de frăție internaționa- 
listă față de poporul sovietic.

Comunicatul cu privire la vizita 
de prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice în R. P. Romînă constituie un 
document remarcabil al dezvoltării 
necontenite a prieteniei romîno- 
sovietice și al întăririi coeziunii la
gărului socialist. El este o nouă 
expresie _ a _ prieteniei frățești și 
unității indisolubile dintre popoa
rele romîn și sovietic pe temelia 
principiilor internaționalismului so
cialist, consfințește deplina unitate 
de vederi în problemele dezvoltării 
relațiilor între R. P. Romînă și Uni
unea Sovietică, ale mișcării co
muniste mondiale, vieții internațio
nale.

„Convorbirile pe care le-am avut 
cu delegația de partid și guverna
mentală sovietică, a arătat tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
marele miting al oamenilor muncii 
din Capitală, au reflectat preocu
pările noastre comune : înflorirea 
țărilor noastre, asigurarea unei 
vieți îmbelșugate celor ce muncesc, 
întărirea continuă a prieteniei din
tre popoarele noastre și a unității 
întregului lagăr socialist, triumful 
cauzei comunismului, lupta perse
verentă pentru promovarea relații
lor de înțelegere și colaborare cu 
toate țările, pentru pace și colabo
rare între popoare“.

Salutîndu-i pe oaspeți, poporul 
romîn .și-a exprimat înalta prețuire 
față de succesele istorice ale po
porului sovietic în construirea co
munismului, în înfăptuirea Progra
mului P.C.U.S. Aceste realizări 
aduc un aport uriaș la întărirea în
tregului lagăr socialist, Ia creșterea 
puterii de atracție a socialismului 
în lume. Partidul Muncitoresc 
Romîn, oamenii muncii din țara 
noastră nutresc o profundă sti
mă față de gloriosul partid făurit 
de Lenin, detașamentul de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale care desfășoară o 
gigantică activitate în slujba cauzei 
comunismului, păcii și progresului 
și a cărui experiență bogată și mul
tilaterală constituie un bun de preț 
al tuturor partidelor marxist-leni- 
niste.

în cursul vizitei, siderurgiștii 
Hunedoarei, muncitorii și tehni
cienii petrochimiști de la Borzești, 
constructorii de aparataj electric de 
la „Electroputere“, ceferiștii de la 
Grivița Roșie și minerii Văii Jiului, 
colectiviștii din Ceacu, cercetătorii 
Institutului de la Fundulea au ară
tat oaspeților rezultatele muncii 
lor însuflețite, de zi cu zi, în opera 
de construcție socialistă, pentru în
florirea patriei.

Dînd o înaltă apreciere rezultate
lor muncii harnice a poporului no
stru, tovarășul N. S. Hrușciov 
spunea la mitingul prieteniei romî- 
no-sovietice : „Republica Populară 
Romînă este un mare șantier socia
list. Sufletul acestui șantier sînt tenia de nezdruncinat 
comuniștii romîni, sub a căror con- vietică, unitatea și coeziunea lagă- 
ducere poporul repurtează victorii rului socialist și a mișcării comu- 
strălucite în construcția socialistă... niste mondiale sub steagul mărețe- 
Este plăcut să vezi că poporul ro- lor idei ale marxism-leninismului.

mîn consideră politica marxist-le- 
ninistă a partidului său drept po
litica sa și nu precupețește eforturi 
pentru traducerea ei în viață. Nu 
încape îndoială că oamenii muncii 
romîni, care au fost în stare în- 
tr-un termen scurt să creeze baza 
tehnică materială a socialismului, 
vor desăvîrși cu succes construcția 
societății socialiste, vor ridica pe 
o nouă culme economda, cultura, 
nivelul de viață în țara lor".

Realizările poporului nostru în 
construirea noii orînduiri sociale 
sînt inseparabil legate de avantaje
le relațiilor de colaborare și întra
jutorare tovărășească dintre țările 
socialiste și în primul rînd de ma
rele sprijin acordat de Uniunea So
vietică țării noastre, ca și celorlalte 
țări socialiste. Adîncirea relațiilor 
de colaborare și întrajutorare sta
tornicite în cadrul lagărului socia
list accelerează dezvoltarea fiecărei 
țări socialiste în parte și a sistemu
lui mondial socialist în ansamblu, 
contribuie la grăbirea victoriei so
cialismului în întrecerea cu capita
lismul.

Vizita, convorbirile dintre cele 
două delegații, Comunicatul comun 
constituie o contribuție la întări
rea continuă a unității lagărului so
cialist — chezășia invincibilității 
țărilor socialiste, a asigurării păcii 
în lume —, la întărirea coeziunii 
mișcării comuniste sub steagul 
marxism-leninismului și al interna
ționalismului socialist.

Convorbirile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale R. P. 
Romîne și Uniunii Sovietice au pri
lejuit un cuprinzător schimb de 
vederi asupra principalelor proble
me ale situației internaționale. în 
Comunicat este reafirmată poziția 
Uniunii Sovietice și a R. P. Romîne, 
comună cu a celorlalte țări socia
liste, care promovînd cu consec
vență politica de coexistență paș
nică, militează pentru rezolvarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a tutu
ror problemelor internaționale, 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare între state, a schimburi
lor economice fără discriminări. în 
cadrul vizitei, delegațiile Uniunii 
Sovietice și R. P. Romîne și-au ex
primat din nou voința de a depune 
toate eforturile pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, pen
tru lichidarea rămășițelor sistemu
lui colonial, rezolvarea problemei 
germane și încheierea Tratatului de 
pace german, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare și rachete, în inte
resul cauzei păcii. Convingerea că 
pacea poate fi menținută inspiră 
încredere în viitor, mobilizează po
porul nostru, ca și popoarele tu
turor țărilor socialiste la cucerirea 
de noi succese în opera de con
struire a noii orînduiri sociale, in 
lupta pentru triumful cauzei păcii 
și comunismului.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice a adus o însemnată con
tribuție la întărirea marii prie
tenii care unește prin legă
turi trainice, indisolubile, popoa
rele Uniunii Sovietice și R.P. Ro
mîne în cadrul familiei țărilor so
cialiste. Pășind cu hotărîre, sub 
soarele dătător de viață al socialis
mului, umăr la umăr cu poporul 
sovietic, cu popoarele celorlalte țări 
socialiste, poporul romîn este ho- 
tărît să întărească și pe viitor prie- 

romîno-so-

La revizia de vagoane Bucu- 
rești-Triaj, un număr de 1 145 va
goane au fost gata reparate pen
tru transportul cerealelor din 
noua recoltă. în fotografia de 
jos : se fac ultimele verificări la 
un nou lot de vagoane.
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Consfătuirile 
ale cadrelor

Azi încep 
raionale ale 
dactice la care participă 
profesorii și învățătorii 
din. școlile de cultură ge
nerală, cadre didactice 
din învățămîntul profesio
nal și . tehnic. în cadrul 
consfătuirilor vor ,fi ana
lizate rezultatele obținute 
în anul școlar recent în
cheiat, probleme ale mun
cii educative în rîndurile 
tineretului școlar, precum 
și noile sarcini ale școlii 
și ale cadrelor didactice în 
lumina Hotărîrilor plena-

raionale 
didactice
C.C. al P.M.R. din 23— 
aprilie 1962 și ale se

siunii extraordinare a Ma-, 
rii Adunări Nationale din 
27—30 aprilie 1962. în Ca
pitală și în alte orașe de 
subordonare republicană 
sau regională, participan
tă la consfătuiri vor face 
bilanțul realizărilor
bîndite în ce privește le
garea învățământului 
practică, de munca 
ductivă, vor discuta 
pre sarcinile care le : 
în noul an școlar.

Pe estradele 
dîîi pai’CiBîl
Pe estradele din 

Parcul de cultu
ră și odihnă „He
răstrău” șl parcul 
,8 Mai” vor fi 
prezentate azi du- 
pă-amiază specta
cole susținute de 
artiști amatori. Co
rul, soliștii, orches
tra și echipa de 
dansuri a Casei de 
cultură a tineretu
lui din raionul „Tu
dor Vladiinirescù” 
vör da ’ spectacole 
pe estrada de la 
Herăstrău. Tn par
cul „8 Mai" vor e- 
volua formațiile de 
la Casa de cultură- 
a raionului „1 
Mai”, clubul „Jus
tiția”, întreprinde
rea „Pîsla” ș. a.

AGRICOLE DE VARA
In regiunea Maramureș se lucrează 

intens la întrefinerea culturilor prășitoa- 
re, recoltarea fînefelor și la terminarea 
pregătirilor în vederea campaniei de re
coltare. Pînă în prezent, peste 120.. de goș- 
podării colective din regiune au termi
nat prașila a ll-a la porumb. Mai slab 
merg lucrurile în raioanele Oaș, Cehul 
Silvaniei și Lăpuș. In unele gospodării 
colective din aceste raioane (Negrești, 
Boinești, Tg. Lăpuș, Bogdand șl altele), 
abia a început prașila a ll-a la porumb.

Odată cu lucrările de întreținere a 
culturilor, colectiviștii din Căuaș, Seini, 
Lazuri, Sighet, Vișeul de Jos și din mul
te alte comune, dau o mare atenfie re
coltării tinetelor. Pînă acum s-a cosi*, 
strîns și depozitat finul de pe o supra
față de peste 4 000 ha. Recoltarea fi
nefelor trebuie intensificată în raioanele 
Oaș, Șomcuta Mare șl Vișeu,

Pregătirile pentru recoltarea păioase- 
lor constituie în aceste zile o preocupa
re de seamă a mecanizatorilor, La 
S.M.T. Carei, de exemplu, s-au termi
nat de mult reparafille combinelor șl ba
tozelor.

La indicafia Consiliului agricol regio
nal, consiliile agricole raionale au orga
nizat de curînd o suprarevizie a combi
nelor și batozelor de către echipe for
mate din specialiști din S.M.T,, gospodă
rii agricole de sfat și colective.

Consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective din Tășnad, Ambud și 
altele din raionul Satu-Mare au stabilit 
locurile pentru arii, au luat măsuri pen
tru instruirea colectiviștilor care vor lu
cra la batoze.

In unele gospodării colective însă, mai 
ales din raioanele Oaș, Lăpuș și Cehul 
Silvaniei, pregătirile pentru campania de 
recoltare și treieriș n-au fost terminate 
încă. .

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole raionale au datoria să 
mobilizeze toate tortele pentru grăbirea 
lucrărilor de întreținere a culturilor și 
terminarea pregătirilor pentru recoltare.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Strînsul recoltei 
gospodăriiîe de stat

'In gospodăriile de stat se desfă
șoară intens lucrările agricole de 
vară. Cele mai avansate la recolta
rea orzului sînt gospodăriile de stat 
din regiunile din sudul țării : Bucu
rești; Ploiești, Galați, Dobrogea și 
Oltenia. Pînă la 27 iunie s-au re
coltat peste 12 000 ha orz. Un nu
măr de peste 30 de gospodării de 
stat au și terminat această lucrare.

Gospodăriile de stat din sudul țării 
au recoltat de asemenea peste 10 000 
ha cu grîu. Folosind windrovere, gos
podăriile de stat execută recoltarea 
în două faze evitînd prin aceasta 
pierderile de boabe prin scuturare. 
Cele mai mari suprafețe cu grîu au 
fost recoltate în gospodăriile de 
stat Dragalina, Slobozia, Belciuga- 
tele, Ivănești, I. L. Caragiale, To- 
poru și altele. Ieri a început recolta
rea

în ziua de 27 iunie a.c. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a pri
mit pe tovarășii Doka Lâszlo, Ko- 
văcs Sândor, Illyés Jôzsef, Kalauz 
Istvân, Găti György, Vilcsek Jănos, 
Fenyö Imre, Egressi Kâroly, Szilâgyi 
Sândor, Zsidi Gyula, Tômôr Jözsef, 
Moszkovics Ferenc, Benedek Zol- 
tân, Szâsz Jôzsef, Répasi Gellért și 
Luczo Mihâly, activiști de partid, 
conducători de întreprinderi și mun
citori de la Fabrica „Beloianis” din 
Budapesta, Uzinele de aluminiu „Ino- 

Combinatul metalurgic

Uzinele „Semănătoarea“ din 
Capitală s-a încheiat „Decada pro
pagandei tehnice“ — organizată de 
comitetul sindicatului din această 
întreprindere în sprijinul creșterii 
calificării și ridicării nivelului de 
cunoștințe tehnice al întregului co
lectiv de muncă.

în cadrul decadei au avut loc con
ferințe, simpozioane, reuniuni, întîl-

naujvăros” și Uzinele ungare de va
poare și macarale, aflați în țara noa
stră ca invitați ai delegației de 
partid-și guvernamentale a R. P. Ro
mîne care a vizitat R. P. Ungară în 
toamna anului trecut.

Oaspeții au vizitat întreprinderi 
industriale, șantiere de construcții 
și unități agricole în regiunile Bucu
rești, Bacău, Brașov, Dobrogea, lito
ralul Mării Negre, MuZeul de Istorie 
a Partidului și Muzeul Doftana.

Ei au împărtășit impresiile culese 
în timpul vizitei în țara noastră.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă și prietenească.

niri și schimburi de experiență în
tre muncitori, tehnicieni și ingineri, 
prezentări de cărți și filme tehni
ce, seri de întrebări și răspunsuri 
cu teme de producție etc. Strunga
rii, de pildă, și-au împărtășit expe
riența în ce privește aplicarea unor 
procedee moderne, în scopul reali-. 
zării unor produse de cea mai bună 
calitate, iar turnătorii și-au împăr
tășit experiența în domeniul asigu
rării calității bune a pieselor, redu
cerii consumului de metal și a a- 
daosului la prelucrare.

De asemenea, în uzină au fost des
chise expoziția „Cartea tehnică în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor de 
producție“ și standul pieselor de ca
litate superioară realizate în diver
se secții.

Experiența sindicatului Uzinelor 
„Semănătoarea“ a fost preluată de 
sindicatele marilor întreprinderi in
dustriale din București. Acestea 
și-au propus să organizeze și ele în 
cursul lunii viitoare decade ale pro
pagandei tehnice.

griului și cu combinele.

urmă cu cliva timp, PetroșeniulTn urmă cu cîtva timp, Peiroșeniul 
fost orașul gazdă al întîlnirii mul-a

tor mineri fruntași, maiștri și ingineri 
din exploatările carbonifere ale Văii 
Jiului, a unor activiști sindicali din re
giunea Hunedoara. Intîlnirea amintită 
n-a fost întîmplătoare. S-a jinuf atunci 
un schimb de experiență — organi
zat de Consiliul regional al sindica
telor — între colectivele exploatări
lor miniere, carbonifere și de minereuri, 
în scopul mai bunei 
trecerii socialiste și 
a. metodelor înaintate

Cînd schimbul de
terminat și oamenii s-au întors fiecare 
la locurile lor de muncă, ei s-au între
bat pe bună dreptate: „Ce am învă
țat"? întrebarea este legitimă. Aseme
nea întîlniri bine organizate sînt ade
vărate școli ale experienței înainfale.

Din expuneri ca acelea ale mine
rilor fruntași luliu Șomogyi de la mina 
Petrila, Emeric Nagy, de la mina Lo

nea, Sabin Gheoancă de la Lupeni ei 
au luat cunoștință despre unele me
tode de muncă interesante care au a- 
dus brigăzilor respective rezultate fru
moase.
altele dau un bun 
nerul 
pre 
ca brigăzii pe care o conduce pentru 
ca ea să realizeze viteze mari de îna
intare la lucrările de deschideri,

Aceste brigăzi ca și multe 
exemplu. Mi- 
a vorbit des- 

cum organizează mun-
luliu Șomogyi 

felul

să
organizări a în- 
promovării largi 
în produejie. 
experiență s-a

însemnări pe marginea 
unui schimb de experiența

(Foto s M. Alexandru)Seara 1« Mamaia.
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efectueze un volum însemnai de be- 
tonări ale galeriilor, obfinînd în ace
lași timp randamente sporite și însem
nate economii de materiale. Sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, multe colective de muncă s-au 
ridicat la nivelul celor fruntașe, sînt în 
fruntea întrecerii pentru sporirea pro
ducției de cărbune, a randamentelor, 
pentru îmbunătățirea calității cărbuni
lor și reducerea prefului de cost.

Desigur, ordinea de zi a unei ast
fel de consfătuiri ar putea fi foarte 
„încărcată", dacă s-ar lua . în discufie 
toată experienja bogată a minerilor 
fruntași. Așa ceva nu este posibil. Prin
cipalul însă constă- în priceperea de a 
releva ceea ce este mai valoros, mai 
folositor pentru tofi.

Or, după cum bine spunea un parti
cipant la schimbul de experiență din 
Petroșeni „Consiliul sindical, organiza
torii schimbului de experiență — au 
vrut să împuște dintr-un glonj o du
zină de iepuri”. S-a discutat mult, des
pre multe lucruri dar fără ca vreo pro
blemă să fie adîncifă. Ar fi tre
buit să se aleagă cele mai bune 
metode de muncă și initiative care au 
un efect economic maxim și apoi dez
bătute sub toate aspectele, analizate 
pe toate fejele. Și mulfi ar fi avut ce 
învă{a. Schimbul de experiență și-ar fi 
atins mai bine scopul.

Să ne oprim la una din inifativele 
îmbrățișate de mulfi mineri. Anul 
trecut din abatajul brigăzii conduse de 
loan M. Popa de la mina Teliuc a por
nit inițiativa „Nici un vagonet de mi
nereu rebutât pentru steril vizibil". în- 
tr-un timp scurt ea a fost însușită de 
multe brigăzi de la Teliuc, a fost pre
luată de minerii vecini de la Ghelar 
și a ajuns pînă în Valea Jiului. Au a- 
plicat-o sute de brigăzi. Prin selectio
narea atentă a sterilului încă din a-

bataj, prin pușcarea selectivă a straielor 
și podirea mai bună a abatajelor, ei 
au îmbunătă(it calitatea minereurilor și 
a cărbunelui. De eficacitatea acestei 
initiative nu se îndoiește nimeni. Ea 
și-a cîșfigat o apreciere unanimă. Și 
totuși, de un timp încoace se vorbește 
tot mai rar de inițiativa brigăzii con
duse de loan M. Popa. După cîf se 
vede ea a fost uitată. Pînă și schim
bul de experiență de la Petroșeni a 
trecut-o cu vederea. Se pune întreba
rea: „a îmbătrînit” oare initiative, ea 
nu mai poate da rezultate? Invitații 
la schimbul de experiență — activiști 
sindicali de la exploatările miniere 
Ghelar și Teliuc, de la Gurabarza, ar 
fi putut răspunde la această întrebare : 
„Inifiativa este bună, își păstrează ac
tualitatea și e nevoie ca ea să fie larg 
extinsă“. De altfel, în acest sens, ple
dează și faptele.

La ultima plenară a Comitetului re
gional de partid Hunedoara, unul dintre 
vorbitori a spus: Pe lîngă minereul 
bun, cu un confinut ridicat de fier și 
pufin steril vizibil, minerii din Ghelar 
și mai mult cei de la Teliuc, ne-au li
vrat și minereu de slabă calitate. In 
primele patru luni sterilul care „s-a 
plimbat" prin furnale degeaba a cîn- 
fărit peste 10 000 tone. Pentru topirea 
lui au fost consumate în plus 8 500 
tone de cocs. In loc de fontă, din 
furnal a curs zgură. Dacă în locul ste
rilului s-ar fi introdus în furnale mine
reu noi am fi putut obfine în plus 4 000 
tone de fontă”. Furnaliștii spun pe 
bună dreptate: „Succesele noastre în
cep încă din abatajele minerilor”.

Minerii n-au epuizat nici pe departe 
toate posibilitățile de a îmbunătăți ca
litatea minereurilor. Unul din mijloacele 
prin care se poate realiza acest lu
cru este selecționarea atentă încă din 
abataje a sterilului vizibil. Am răsfoit 
în luna mai, la mina Ghelar, registrul 
analizelor de laborator al calității. A- 
nalizele diferă de là o zi la alta. Să 
dăm un exemplu: în ziua de 10 mai 
a.c. sterilul vizibil reprezenta 2,61 la 
sută din totalul producției, pentru ca 
în ziua următoare el să salte la 7,54 
la sutăl Se vede bine cît de necesară 
este urmărirea calității producției pe 
schimburi și brigăzi. Și unde, dacă nu 
în abataje, trebuie să se acționeze cu 
hotărîre pentru eliminarea sterilului? 
Cum trebuie să intervină în asemenea 
situații grupele sindicale, comitetele 
sindicale de secție ? în cadrul schim-

CONSTANTIN MORARU

(Agerpres)

mecanice din 
anul acesta 
activitatea sa.

Fruntașii uzinei
Colectivul uzinei 

Cîmpina a obfmut 
succese însemnate în 
In primele 6 luni sarcinile de plan 
la producjia globală și la produc
ția marfă au fost îndeplinite și de
pășite. Au fost livrate, peste plan, 
în această perioadă un număr în
semnat de pompe de extracfie, 
scule pentru forajul sondelor, piese 
de schimb pentru utilajul petrolier. 
Preful de cost al produselor a fost 
simfitor redus, obfinîndu-se econo
mii suplimentare în valoare de 
1 238 C00 lei și beneficii peste plan 
în valoare de 381 000 lei. Vă pre
zentăm cîfiva dintre fruntașii uzinei.

Nicolae Rota- 
este rectifica- 
în atelierul 

finisare a 
pieselor pentru 
pompele de adin
cime. Pe lingă 
succesele sale în 
realizarea -sarci
nilor de produc
ție trebuie amin- 

NICOLAE ROTARII fff cg
se ocupă cu multă căldură de edu
carea și ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a tinerilor muncitori 
din secjie.

(Continuare In pag. n-a)

ji, fof- 
sus- 

pasionat

piese

STELA MANTA

Vulcanizafoarea 
Stela Manta e 
fruntașă în lupta 
pentru îmbunătă
țirea calită|ii pro
duselor. Anul a- 
cesta ea a execu
tat numai

Maistrul turnă
tor Vasile Bucu- 
rică este un bun 
organizator al 
producției în sec
torul în care lu
crează
odată, un 
tinător 
al aplicării tehni- 

VASILE BUCURICÄ cii no;_ Ef s.g

preocupat în ultimul timp de extinde
rea turnării de precizie în forme cu 
modele ușor fuzibile la noi repere 
pentru pompele de adîncime. în pre
zent pune la punct o mașină pentru 
turnarea prin centrifugare a unor 
piese din fontă pentru pompe.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”
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Nu numai secția forjă- 
matrite se mîndrește cu 
el, ci întreaga uzină.

DAVID DUMITRIU 
muncitor la turnătoria 
de fontă a Uzinelor 
„23 August”-Bucureșt.i

„adăpostit"

In cadrul modernului complex studențesc din orașul Cluj 
a fost construită ți o cantină. Aici iau masa zilnic 
2 500—3 000 de studenți. In fotografia de sus : exteriorul 
cantinei, tn fotografia de jos : aspect dintr-o sală de mese.

1
iSl

0 discuție despre calitatea mobilei
Oricare cumpărător, înainte de a-și 

procura din comerț o mobilă, se uită 
cu grijă dacă ea este bine lucrată, 
frumoasă, dacă nu are defecte. Cum
părătorul dorește ca mobila să fie 
fără cusur atunci cînd o instalează 
in casă.

In magazinele de specialitate din 
Brașov se găsește mobilă de dife
rite tipuri, tot mai apropiată de gus
tul și exigențele cumpărătorilor.

— Am de cîteva luni în casă — 
ne-a spus tov. Ileana Popescu din 
str. Dimitrov nr. 17 — mobilă nouă 
fabricată la întreprinderea indus
trială raională Sf. Gheorghe. Este 
frumoasă, cu o execuție îngrijită. 
Se vede că muncitorii de la această 
unitate, atunci cînd produc mobila 
se gîndesc la cei care o folosesc.

Alte gospodine au lăudat între
prinderea locală Făgăraș, fabrica 
„Măgura Codlei", unde de asemenea 
calitatea stă pe primul plan.

Din discuțiile purtate la 
consfătuire organizată la 
dacția noastră din Brașov cu furni
zori, merceologi și cumpărători, 
au reieșit însă, pe lîngă aceste re
zultate îmbucurătoare, și o serie de 
lipsuri în ce privește calitatea mo
bilei livrate comerțului.

Sînt unele unități ale industriei 
locale din regiune care, și anul tre
cut și în acest an, înregistrează re- 
clamații 
livrarea 
acestea 
raionale 
și cea locală din Brașov. Serviciul 
controlului tehnic de calitate de la 
unitatea din Tg. Secuiesc lasă să iasă 
pe poarta fabricii studiouri și șifo-

o
subre-

nu după mult timp de la 
mobilei. Se numără printre 
întreprinderile industriale 
Tg. Secuiesc și Sighișoara

«o

Prin comenzi telefonice

niere, mese, scaune cu fisuri pe 
suprafața lustruită, uneori cu cră
pături adinei. Nu odată s-a în- 
tîmplat ca picioarele meselor să fie 
prost montate, iar studiourilor să nu 
le poți așeza tapițeria, întrucît so
clul nu se potrivește cu somiera. în
treprinderea raională din Sighișoara 
și cea locală din Brașov furnizează 
uneori produse cu pete albe pe su
prafața lustruită, datorate neglijen
ței în procesul de producție.

Delegații I.C.R.M. șl cei de la 
O.C.L. produse industriale-Brașov 
semnalează aceste defecțiuni. Totuși, 
în depozitele din Brașov se află 
marfă a cărei calitate lasă de do
rit. Se știe că la mobilă unele de
fecte se arată mai tîrziu, după ce 
aceasta a stat un timp în magazie 
sau a fost instalată în locuință. In 
asemenea cazuri, întreprinderea fur
nizoare, pe baza garanțiilor date, 
are datoria să repare în scurt timp 
defectele semnalate. Nu însă toate 
unitățile se achită conștiincios de 
această obligație. Dacă întreprinde
rea raională industrială Sf. Gheor
ghe și cea locală din Ghimbav tri
mit la fața locului delegați să vadă 
ce s-a întîmplat cu produsul lor, 
alte unități ale industriei locale cum 
ar fi cele din Sighișoara, Tg. Secu
iesc, Brașov, nu fac acest lucru.

Această situație ar merita să facă 
obiectul unor discuții în Comite
tul executiv al Sfatului popular 
regional Brașov. Ar fi interesant de 
aflat de ce unele întreprinderi pe 
care le coordonează n-au nici o re- 
clamație sau extrem de puține pri
vind calitatea mobilei, iar altele, cum 
sînt cele amintite mai sus, au înre
gistrat numai în acest an 30—40 de 
reclamații.

Unitățile furnizoare 
bilă ridică și ele obiecții
în legătură cu reparațiile pe care 
trebuie să le execute. Astfel, în de
pozitul O.C.L. din Brașov o parte 
din mobilă iși pierde din calități 
din cauză că este ținută afară, fie 
în ploaie, fie în bătaia soarelui. De
pozitul nu este corespunzător.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional, conducerile între
prinderilor furnizoare de mobilă și 
organizațiile comerciale trebuie să 
acorde mai multă atenție calității 
mobilei, recepționării și păstrării ei.

C. CAPRARU 
coresp. „Scînteii“

RĂSPUNDEM
CITITORILOR

DIȚU DUMITRU — Adamclisi
Direcția rețelei cinematografice și difu

zării filmelor ne-a răspuns la scrisoarea 
trimisă că a luat măsuri pentru îmbună
tățirea programării filmelor la S.M.T.- 
Ostrov și satisfacerea cerințelor lucrăto
rilor acestei unități.

MARIN RISTACHE - Km. Vîl- 
cea

Ne-afi scris că plinea este transporta
tă în condifii neigienice de la întreprin
derea de panificație din localitate spre 
centrele de distribuire. Pentru înlăturarea 
acestui neajuns, Întreprinderea de pani
ficație a început să confecționeze lăzi 
speciale. O bună parte din ele au și fost 
executate.

MIHAI HANUȘ — Hîrlău
Jn urma scrisorii trimise, Sfatul popu

lar al raionului Hîrlău ne-a făcut cunos
cut că a repartizat cadrele calificate ne
cesare sectorului zootehnie de la G.A.C. 
lazu-Vechi.

ZAHARIA CIULEI — Chltila
Întreprinderea regională de electrici

tate București a ținut seama de propu
nerea făcută cu privire 
fele! electrice pe Bd. 
Chitila. Lucrările vor 
cursul acestei luni.

la extinderea re- 
Muncii,- șoseaua 
fi executate în

Lină și fire economisite

BACÄU (coresp. „Scînteii”). — 
Colectivul fabricii de postav Bu- 
huși, în primele 5 luni ale anului, 
luptind pentru reducerea consu
murilor specifice, a reușit să eco
nomisească circa 1 700 kg lină fină 
și semifină, 3 500 kg fibre sinte
tice

de mo- 
justificate

«Ie ■ Ba forja
Privești chipurile din fo

tografie așezate la panoul 
de onoare al uzinei noas
tre și vezi oamenii așa 
cum sint ei cînd ii înlil- 
nești la locurile lor 
muncă, mereu 
preocupați de 
a) treburilor 
Aici se află
vreme și portretul 
strului Hristache 
nache de la secția 
motrite.

In fotografia de
n-ai să mai recunoști bă- 
ie/andrul care, cu multi 
ani in urmă, împins 
foamete, venise din 
coreștii Moldovei să
angajeze ca muncitor in 
uzina exploatatorului Ma
laxa. De atunci s-au tran
sformat multe în uzină, 
s-a schimbat și viata oa
menilor. Hristache Anto
nache de 14 ani este 
mereu fruntaș în produc
ție. Pentru meritele sale a 
fost promovat ajutor de 
maistru, maistru și apoi 
maistru principal. Preocu
pat de introducerea și ex
tinderea pe scară largă a

tehnicii noi, el a făcut în 
ultimii ani numeroase pro
puneri, care au contribuit 
simțitor la îmbunătățirea 
tehnologiei de forjare și 
malrilare a pieselor. In 
urma aplicării acestor pro
puneri, s-au realizat eco
nomii în valoare de pes
te trei milioane lei.

în timpul său liber, mai
strul Hristache învață, 
se străduiește să-și ridice 
măiestria ■ prolesiona’ă. 
Totodată, el ii învață și pe 
alțiN Comunistul Hrista
che Antonache se ocupă 
cu dragoste de ridicarea 
calificării profesionale a 
muncitorilor din secție. 
El a ajutat pînă acum pes
te 40 de tineri să devină 
forjori de nădejde. Vasile 
Leonte, Alexandru Matei, 
Victor Copiiu și multi alfi 
muncitori, sprijiniți în
deaproape de el, sînt as
tăzi fruntași în producție.

Maistrului Hristache. o- 
mului îndrăgostit de me
talul fierbinte, care a în
vățat să mînuiască tot a- 
tit de bine' rigla

calcul și compasul, ca și 
maneta ciocanului pneu
matic, 1 s-au acordat, 
nu de mult, titlul de frun
taș în producție pe 
mură 
cii cl.

Cum au
grupul electrogen

In toamna anului I960 
minul cultural din comuna 
Crețești, raionul Huși, a lost 
înzestrat cu un aparat de 
proiecție cinematografică și 
cu un grup electrogen, de
oarece comuna noastră 
este încă electrificată.
inaugurare, președintele sfa
tului popular comunal și di
rectorul căminului cultural 
au făcut promisiuni cu 
privire la păstrarea aces
tor aparate. Era nevoie de 
o cabină de proiecție și de 
un adăpost pentru grupul e- 
lectrogen.

Au trecui aproape doi ani 
de atunci. Grupul electrogen 
a suportat 
pezile și 
adevărată
s-a delectat pînă acum. Nu
mai grija operatorului loa
der Droahna îl mai ține în 
funcțiune. Văzînd atîta nepă
sare față de aceste bunuri,

cu eroism ză- 
ploile. E o 

minune că nu

operatorul s-a adresat între
prinderii cinematografice re
gionale lași. Aceasta, la rin. 
dul ei, a cerut sprijinul 
sfatului popular raional. In 
urma tuturor acestor- inter
venții, la slatul -popular al 
comunei s-a ținut o ședință 
in care președintele • a< pro
mis — pentru a nu știu cita 
oară — că va luă măsuri 
de construire a unui adă
post pentru grupul electro
gen. De data aceasta s-a tre
cut la lapte, A început chiaȚp 
și construcfia. Dar s-au răz- 
gîndit cei 
In loc de 
fru grupul 
construit un 
Iul slatului.
grupului electrogen nu i-au 
mai rămas drept acoperiș 
decît... promisiunile.

,X:

de la sfat. $ 
adăpost pen- 

electrogen, au < 
grajd pentru ca- <

Și din nou <

IORDACHE ALECU 
funcționar

êf am Inaă»
(Urmare din pag. I-a)

și celolahă.

bului da experiență minerii din

forului cu raclefe pentru prelungirea 
lui pînă la „ort", organizînd cu pri- 

I copere munca minerilor din brigadă,
Aurel Cristea a reușit să ridice randa
mentul muncii în abataj pînă la 12—13 
tone de cărbune pe posf. Rezultatele 

’bbfinufe confirmă faptul că ce s-a fă
cut pînă acum în abafaj este bine gîn- 
dit — și ca atare metoda merită să

Recent, în alte cîteva magazine ali
mentare din Capitală s-a introdus 
sistemul de servire pe bază de co
mandă telefonică: la magazinul ali
mentar cu autoservire din str. 
ștefan cel Mare 118, la unitățile a- 
liméntare din bd. Tolbuhin 103, 
bd. Republicii 126, Căldărari nr. 2 ; 
18 cofetăriile „Scala", „Albina“ și 
„Victoria“ și la cele două bucătării 
de bloc din piața Splaiului blocul 
turn — și din str. C. A. Rosetti 14. 
La celé două bucătării de bloc cum
părătorii pot comanda prin telefon 
prepărăte culinare pentru acasă.

CAZANGIU MARIN — Vulcan
Afi solicitat să vi se restituie sumele 

depuse la cooperativa de credit ,,Pot
coava". După cum ne . informează 
U.R.C.C.-Argeș, cooperativa de credit 
„Potcoava" v-a expediat la domiciliu su
mele respective.

VASILE ONUȚAN — Zalău
Condițiile pentru înscrierea la școala 

de maiștri sint prevăzute în H.C.M. nr?. 
1434/1956. Candidafii care solicită în

scrierea trebuie să prezinte următoarele 
acte : cerere de înscriere, certificat de 
naștere in copie legalizată de Notariatul 
de stat ; certificat de studii în original ; 
certificat de sănătate ; declarație tip de 
stare materială a candidatului ; adeve
rință de anii de practică în meserie, eli
berată de întreprinderea unde lucrează ; 
recomandarea întreprinderii sau a insti
tuției unde lucrează ; dovadă de satis
facere a serviciului militar.

NICOLAE ENACHE — Ploiești
Cele relatate in scrisoarea dv. cu pri

vire la gara C.F.R. Măgurele sint înte
meiate. Unele dintre propuneri privind a- 
menajarea gării se află in studiu la Di
recția regională C.F.R. București.

bului de experiență minerii din Valea 
Jiului și-ar fi putuf împărtăși din bo
gata lor experienfă care le-a adus un 
șir întreg de succese în ce privește 
aplicarea unor metode de muncă pen
tru îmbunătăjirea calităfii cărbunelui.

La mina Teliuc condițiile de exploa
tare sînt oarecum diferite de cele da fie studiată și generalizată atît la Ani- 
la Ghelar. Cea mai mare parte din .noasa cîf și la celelalte exploatări mi- 
produejia minei este extrasă din ca- niere. Dar, nici despre acest lucru nu 
riere. Aici trebuie găsite soluții prin ș-a vorbit nimic.’ 
care să se rezolve alegerea bulgărilor 
mari de steril încă din carieră. La sta
fia de sortare sînt de asemenea de 
rezolvat atît unele chestiuni tehnice cit 
și de mai bună organizare a muncii. 
Pe o porțiune scurtă, la cele două 
benzi de claubaj, muncitorii care aleg 
sterilul stau înghesuiți unul lîngă altul, 
se încurcă în mișcări; în timp ce pe 
o porfiune lungă a aceleiași benzi nu 
poate fi văzut nici măcar Un- singur 
om. Se întîniplă așa, nu din vina mun-, 
citorilor, ci pentru că lipsesc pîlniile 
destinate sterilului. Acestea sînt dis
puse numai la unul din capetele ben
zilor și nu pe toată întinderea lor.

Cîf de. rodnice ar fi fost dezbaterile 
unor astfel de probleme. Dar cine să 
le poarte, cine să arata situația con
cretă a calității minereului dacă nu mi
nerii da la Teliuc și Ghelar? Ei au 
lipsit însă de la schimbul de <■“;—
rienfă. în locul lor, au participat însă 
tovarăși a căror muncă nu 
prezența lor la această consfătuire, 
se și întrebau pe bună dreptate: 
căutăm noi aici ?

Multe realizări frumoase, demne 
toată lauda și atenția, obțin 
fruntași. La Aninoasa, brigada condusă 
de’ comunistul Ăuret Cristea, 
înfr-un abataj cameră, a obținut ade- ■ 
vărafe recorduri ale randamentelor. în 
brigada lui a pornit inițiativa: „două 
cîmpuri de cărbune înfr-un schimb" — 
inițiativă aplicată cu succes. Folosind 
un sistem nou de susținere a abataju
lui, aducînd unele modificări transpor-

minei este exfrasS din ca- niere. Dar, nici despre acest lucru nu 
ș-a vorbit nimic.’

Bine ar fi fost dacă în cadrul 
schimbului de experiență s-ar fi dis
cutat și despre felul cum trebuie ținu
tă evidența realizărilor în întrecerea 
socialistă și cum să fie ele popu
larizate., Aici, a fost organizată o ex
poziție care cuprindea diferite forme 
și mijloace de agitație vizuală folo
site la exploatările miniere. Din vi
zionarea lor, ca și din intervențiile 
unor vorbitori, a reieșit că unele pa
nouri și grafice cuprind prea multe ru
brici, agitația vizuală este greoaie, nu 
este axată pe indicii calitativi și can
titativi ai produefiei.

Ne-arh oprit pînă acum asupra unor 
chestiuni care ar fi putut constitui o- 
biecful schimbului de experienfă. 
'Este foarte bine că au fost relevate cu 
acest prilej ^succesele însemnate ale 

' colectivelor unor exploatări miniere ; 
exps- faptul că în ultimele luni randamen-

țat
consfătuirii. Cineva observa : „Refe
ratul are 15 pagini de laudă". Avea 
dreptate. Chiar și atunci cînd ai în 
fafă tabloul unor realizări frumoase 
ca acelea ale minerilor din Valea Jiu
lui trebuie să te întrebi cum se poate 
munci și mai bine, mai spornic. Tn 
condifiile cînd. se obfin bune rezul
tate, întrecerea socialistă trebuie să 
constituie motorul care să împingă 
lucrurile spre și mai bine ; cu atît mai 
mult cu cîf posibilitățile în acest sens 
n-au fost nici pe departe epuizate, 
cu cît consumurile specifice de lemn 
de mină, de exploziv și alte materiale 
se mențin încă destul de ridicate. Po
ziția de lăudăroșenie nu este caracte
ristică organelor sindicale, partidul nu 
ne învață să procedăm astfel. Ar fi 
fost mult mai util dacă în locul ra
portului prezentat de tovarășul Sa- 
moilă Momeu, președintele comitetu
lui local al sindicatelor din Pefroșeni, 
raport lipsit de miez, fără spirit critic, 
ar fi fost prezentat un raport din care 
să reiasă ceea ce trebuie să se mai 
facă, să pună în discuție metodele de 
muncă ale organizațiilor sindicale, cu 
atît mai mult că, în unele locuri, mun
ca sindicală nu se desfășura la nive
lul cerințelor.

Felul în care's-a desfășura’ schimbul 
de experienfă al 
șeni arată că în 
sindicatelor din 
(președinte Iov.
Consiliului 
Petroșani, 
formalism, 
mai să

, de experienfă, dar și cum se organi
zează aceste schimburi, cum să fie pre
gătite pentru a asigura confruntarea și 
generalizarea celor mai bune și efi
ciente metode de muncă, pentru a le 
descoperi și promova cu cu'aj pe cele 
noi. Stilului greșit de muncă folosit 
aici, atitudinii dăunătoare și străine de 
automulfumire și împăunare 
urma succeselor trebuie să 
capăt cît mai curînd.

După fiecare schimb de 
cînd oamenii se îndreaptă 
rile lor de muncă, ei se întreabă : 
am învafat ?" Cu cît găsesc mai mul
te și mai bune răspunsuri, cu atît exis
tă și certitudinea că schimbul de ex
periență și-a atins scopul.
....... .... ------------- -- ..................................... ■ ' :

prin Sărindar
După ce , _

tră în sală, plasatorii de la majo
ritatea cinematografelor de pe bu
levardul 6 Martie îl ajută pe cetă
țean să-și găsească mai ușor locul 
indicat pe bilet. Pe scurt, totul se 
petrece în mod civilizat la... intra
re. La ieșire însă lucrurile se 
schimba. Pentru a părăsi sala, 
spectatorii de la cinematograful 
Timpuri Noi, de exemplu, au de tre
cut cîteva obstacole. O scară obli
că, îngustă, ca de vapor, pe care 
coboară cei de la balcon. Là capă
tul scării, aceștia se ciocnesc cu cei

își cumpără bilet și tu

îKtdntanep,
la parter. Șirul pătrunde apoide . . , , . _

într-un gang cu surprize. Spectatorii 
trec peste capacul înclinat al unei 
pivnițe intr-o adevărată echilibristi
că. Unii se țin de mină, se ajută 
reciproc și-și strigă : „atenție la ca
pac". Cei neatenți calcă pe niște 
cuie. Se aude o voce : „atenție la 
cuie". Firesc, gangul de evacuare 
are și o ușă. Chiar și cei mai puțin 
înalți, dacă nu se apleacă fac cu
noștință cu., pragul de sus. După 
această, barieră urmează un salt 
peste o gură de canal, strecurarea 
în slalom printre șirul butoaielor 
de bere de la restaurantul Gambri- 
nus și. în sfîrșit, în stradă..

La capătul unui astfel de traseu, 
cetățenii respiră mai intîi 
apoi iși controlează starea îmbră- 
căminții Cei ce lös de Ici cinemato
graful „Victoria" sînt, orice s-ar spu
ne, mai norocoși. înainte de a a- 
junge in stradă trec doar printr-o 
curie denivelată și escaladează nu- . 
mai cîteva grămezi de moloz...

Ce părere au responsabilii cine
matografelor Timpuri Noi, Victoria. 
I. C. Frimu etc., precum și între
prinderea cinematografică Bucu
rești despre... ieșirile prin Sărindar? 
S-ar putea ca unii, în special, cei 
cărora le lipsește spiritul gospodă
resc să susțină, că puțină mișcare 
cu obstacole ajută spectatorilor să 
se dezmorțească după două ore de 
stat pe scaun... Cetățenii sînt însă 
de altă părere.

minerilor din Retro
activitatea Consiliului 

Hunedoara 
a 

din 
de 

nu-

regiunea 
Vichenfe Bălan), 
al sindicatelor 
unele manifestări 

este nu

tele în abataje au crescut simțitor ca 
rezultat al mecanizării unor operații, 
al muncii însuflețite depuse de mi
neri, că indicii calitativi și cantitativi

* sînt fot mai bum — exprimă vredni- 
î cia lor. Numai colectivul minei Lupani, 
j a sporit produefia în primul semestru 

lucrind CU 75 000 tone de cărbune cocsifica- 
bil față de cîf a realizat în perioada 
corespunzătoare a anulu' trecut. Sînt 
realizări demne de toată stima și lau
da. In cadruT schimbului de expe
rienfă, însă, nu a fost scos în relief 
ceea ce era mai important : metodele 
de muncă folosite de colectivele res
pective, aportul adus de organele sin
dicale la extinderea a lot ce este bun, 
valoros în munca minerilor. Or, toc
mai acesta ar fi fost rostul schimbului 
de experienfă. Chiar și referatul Con
siliului local al sindicatelor din Petro- 
șeni a suferit de o asemenea boală. 

Se poale spune că el a dat „tonul"

necesita
Ei-
ce

de 
minerii

local
există

Important
se organizeze' schimburi

da pe 
li se pună

ușurați

N S
Peisajul e tot atît de îneîntător 

Prahovei, cu munți îmbrăcați în 
piscuri de piatră care străpung 
mai e și Dunărea, liniștită sau 
cenușie sau albastră, după cum e vremea sau 
cerul pe care-1 
neschimbată în

verdeață și 
azurul. Apoi 
zbuciumată.

Popasuri în raionul Orșova

experiență 
spre locu- 

„Ce

oglindește ; întotdeauna însă, 
măreția ei.

*
Orșovei, sclipind în soare, ca' La' marginea

j o salbă de mărgele albe, primul nostru popas. 
O îneîntătoare grădină prin care zumzăie al- 

j bine. Sîntem la Stațiunea experimentală seri- 
cicolă-apicolă Orșova. Ne întîmpină un băr- 

j bat și o femeie îmbrăcaji în halate albe, soții 
Marin și Eufrosina Craiciu, amîndoi ingineri 
agronomi. Munca lor e închinată unei pasiuni

- comune : creșterea viermilor de mătase. S-au 
intîlnit aici in 1945, încă foarte tineri, imediat 
după absolvirea studiilor universitare, doritori 
de o activitate intensă, creatoare. înnoirile pe- 

, trecule în țară s-au reflectat și în acest colț 
al Orșovei. In cursul anilor stațiunea a fost 
dotată cu laboratoare și cu aparatura nece
sară. Astăzi, năzuințele lor din tinerețe au de
venit înfăptuiri cu care se pot mîndri.

Vizilind stațiunea ni se înfățișează o lume 
miniaturală de plante și gîze, ca-ntr-un poem 

! atghezian. Vedem într-o eprubetă crisalida 
’ unei noi rase de viermi de mătase „alb de
\ Orșova", creată aici ; zeci și sute de paturi, 

așezate, infr-o hală lungă, unde se experimen
tează — în condiții de temperatură, umiditate 

î si hrănire diferită — noi metode prin care se
j oot obține fire mai multe, mai bune, mai ieftine

pentru fabricarea mătăsurilor , livada cu duzi, 
unde se face selecția celor mai reușite soiuri 
care In condițiile locale de climă și sol asi 
gură o producție ridicată de ftunze ; hala des 
tinată selectării seminței de viermi de mătase 

1 care va fi livrată mai ales qospodăriilor agri 
' colo colective din Oltenia.

Cu anii, soții Craiciu nu și-au pierdut ela 
nul tineresc. Munca lor de cercetare continuă, 
extinsă în ultimii ani și în domeniul apicultu 
rii. Amîndoi se pregătesc pentru examenul de 

, aspirantură, organizează la stațiune consulta- 
: tii științifice. Iau parte activă la viata obsteas
' că. Marin Craiciu. • membru al Conslliulu S

 

perior al Agriculturii, Eufrosina Craiciu e vice
președintă a comitetului raional al femeilor.

★

Drumul nostru continuă în sus, pe Valea Cer- 
nei, prin culoarul verde al munților împăduriți, 
pînă la Topleț. Localitate tihnită, ca o stațiune 
climaterică, în mijlocul căreia se ridică uzina 
de utilaj de morărit. Pînă la naționalizare o 
simplă aglomerare de maghernițe, în care se 
făceau unelte agricole și obiecte de uz casnic, 
uzina este astăzi în plină dezvoltare. Vizităm 
turnătoria, unde iau naștere piesele grele — 
tăvălugii și pereții valțului de porumb — tîm- 
plaria unde se confecționează sitele plane, 
hala de montaj cu tavanul de sticlă, înaltă 
și luminoasă, în care stau înșirate agregatele 
vopsite, gata să ia drumul țării.

★

Sîntem în localitatea Domașnea, aflată în 
„cumpăna apelor", unde se desparte bazinul 
Cernei de cel al Timișului. Aici este împărăția 
pomilor fructiferi. Condițiile de climă, dar mai 
ales solul, dau fructelor culese aici o aromă 
cu totul aparte. Merele de Domașnea sint re
numite în tot Banatul.

O clipă de răgaz, acolo unde drumul, ajuns 
in vîrful unei înălțimi, deschide o largă per
spectivă. De jur împrejurul nostru, pe 
care se pierd spre orizont, numai 
'erzi.

„Acestea nu sînt păduri, sînt pomi
— ne spune însoțitorul, ghicindu-ne întrebarea. 
Avem aproape 23 000 de meri. Mulți ating 
virata de 120—150 de am. Unele exemplare 
ajung la proporții uriașe șl dau o recoltă 
anuală de 500 de kilograme. Imaginați-vă o 
jumătate de tonă de mere de pe un singur 
pom 1... Să venfți aici toamna. E o adevărată 
frumusețe. Aerul e parfumat de miresme. Pe 
drum trec unul după altul convoaiele încăr 
cale cu rodul auriu al acestor llve-i

dealurile
coroane

fructiferi

Și-n timp ce ne îndreptăm spre noile plan
tații, amenajate chiar în cursul acestei primă
veri, aflăm noi amănunte asupra localității. 
Gospodăria agricolă colectivă înființată recent 
a stimulat spiritul de inițiativă al oamenilor 
din comună. Alături de cultura pomilor fructi- ' 
feri, o mare dezvoltare ia sectorul zooteh
nic. Aproape 900 de oi și aproape 300 de vaci 
și vițele vor constitui fermele de animale ale 
gospodăriei încă în acest an. Pentru adăpos- 
tirea lor a și început construcția grajdurilor, 
în cadrul unui centru gospodăresc, care în 
cursul anilor va fi completat cu silozuri pentru 
fructe, magazii de cereale, ateliere. Noii co
lectiviști, Petru Mlloș, Eva Nicorescu, Brîndușa 
Mihulea, Boba Borca șl alții nu și-au precupe
țit efortul atunci cînd a fost vorba să care 
piatră sau să defrișeze pămîntul pentru plan
tațiile tinere.

Iată și noul masiv acoperit, pe o suprafață 
de 110 ha, numai cu puieți tineri, așezați în 
rînduri drepte, la picioarele cărora fînețele 
verzi, împestrițate cu flori galbene, albastre 
și roșii aștern un covor imens de o inimitabilă < 
frumusețe. ,

★
Itinerariul nostru se încheie la Băile Hercu- 

lane, la picioarele statuii lui Hercule. Statuia 
îl înfățișează pe voinicul legendai îmbrăcat 
în piele de leu, cu o ghioagă enormă pe umăr. 
Lîngă această statuie, duminică după prînz 
am poposit în mijlocul unui grup de mecani
zatori agricoli. Printre aceștia șeful unei bri
găzi de tractoriști de la S.M.T. Bechet, din 
sudul Olteniei, discută cu un tovarăș de 
breaslă din regiunea Galati. Avea loc, dacă 
vreți, un amical schimb de experiență. Tracto
ristul oltean relata despre lupta cu seceta de 
astă toamnă, despre efortul făcut de brigada 
lui, astă primăvară, pentru a lichida întîrzie- 
rea provocată din cauza plotloT. „Campania 
de vară e în pregătire. Cu forțele refăcute 
aici,- la băi, mă voi întoarce tocmai bine 
cind va începe munca pentru strînsul recol 
tei’.

VASILE N1C0R0VÎC1

N. NANU
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TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMÎNE : LUCIA DI LAMMER
MOOR — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
(Parcul Herăstrău) : PLUTAȘUL DE PE 
BISTRIȚA - (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L, CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : VICLENIILE 
LUI SCAPIN - (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ 
Magheru) : CIOCÎRLIA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ : WlAMOURET — (orele 19,30). 
(Parcul N. Bălcescu) : TACHE, IANKE 
ȘI KADÎR - (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina 
Boema) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 
19; 21 - grădină 20,30), 1 Mai (10: 12; 16; 
18,15; 20,30), 16 Februarie : (16; 18; 20).
CIND COMEDIA ERA REGE : rulează la 
cinematografele Republica (9,30; 11,15;
13; 14,45; 16.45; 18,45; 20,45; 22.30) București 
(10.30; 12.15; 14; 15.45; 17,45; 19,45; 21,45). 
UN OM TRECE PRIN ZID : V. Alecsan- 
drl (15; 17; 19; 21). 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20.30), Stadionul Di
namo (20,30), Grădina Progresul (20,30). 
Grădina I. C. Frlmu (20,30), V. Roaltă (10: 
12; 15; 19; 20.45 - grădină 20.30), Volga 
(10.30: 15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : 
Magheru (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18.45: 21). 
Maxim Gorki (9,30, 11,40; 13,50. 16; 18,15; 
20,30). SCRISOARE ~ --------
NOSCUTA rulează
I C. Frițnu (0.45: 12; 14,15; 16.30 19; 21,15), 
Gh. Doja (10; 12; 15,30; 17.30: 19.30; 21,30) 
G. Coșbue (10; 12; 15; 17; 19; 21). Stadio
nul Giulești (20 30). Arenele Libertății 
(20,30) Gradina 13 Septembrie (20.30). 
DACĂ ȚII LA MINE — cinemascop: Lu
mina rulează in continuare de la orele 10 
pînă la orele 15,15, după-amlază 17; 19; 
20 45. COMEDIANȚIl • Central (9.45: 12: 
14,15; 16,30; 19,45; 21). Miorița (10; ’
16,30; 18.45; 21) BUFONU1 --------
Victoria (9.3(1; il 30; 13,30; 
19,30 ; -21.30) PROGRAM
DOCUMENTARE rulează ____
nuare de la orele 10 pină la orele

(Sala

DE LA O NECU 
la cinematografele

12;
REGELUI : 

15.30: 
DE

în

17.30; 
Fll.MF, 
conti-

21 la cinematograful Timpuri Noi. TOM 
DEGEȚELUL. : Tineretului (11; 15; 17;
19; 21). BĂTRÎNUL ȘI MAREA : înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30: 18: 20,30). 
Alex. Sahia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21
— grădină 20,30). CARMEN DE LA RON
DA : Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21).
FOCURI ÎN MUNȚI : Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21), Flacăra (16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (16; 18; 20). Grădina cinematografu
lui Libertății (orele 21). CERUL INFER
NULUI : Libertății (în sală) - spectaco
lele încep la orele 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 
20,30. RAZE PE GHEAȚA : 8 Martie (15; 
17; 19 — grădină 20,30), Olga Bancic (15; 
17; 19 - grădină 20.30). ARTICOLUL
420 — ambele serii : Grivița (9; 12; 15; 
18; 21). OMUL. AMFIBIE rulează la ci
nematograful C-tln David (14,30; 10,30; 19; 
21,15). POMPIERUL ATOMIC : Unirea 
(11; 15; 17; 19 - grădină 20,30). Donca 
Slmo (15; 17; 19; 21 - grădină 20,30). UN 
MECI NEOBIȘNUIT ; T. Vladlmlrescu 
(16; 18; 20). AGRAFA ALBA : Munca (16; 
18,15; 20.30). VIRSTA DRAGOSTEI : Popu
lar (16; 18,15; 20.30). ÎNVIEREA - ambele 
serii : Floreasca (18,30; 20,15). Arta (16.30;
— grădină 20.15). AUSTERLITZ
mascop (ambele serti) : 
(14,30; 17.30; 20.30).------
Pintllle (15; 17; 19 
FERII IADULUI : 
21). DUELUL N-A 
fărul (15: 17; 19 - 
cv ~ :
CAIDUL rulează

(violonist) — orele 11,30 — I • Melodii 
de estradă — orele 12.00 — Ie Note de 
lector — orele 13,15 - II e Programe 
muzicale alcătuite de ascultători — ore
le 14.30 — II • Almanah științific — ore
le 15.10 — II e Program de valsuri — 
Orélé 15,45 — Ie Vorbește Moscova — 
orele 16.15 — Ie Cîntece șl jocuri ol
tenești — orele 16,30 — II e Ansambluri 
artistice școlare — orele 17,15 — I e Mu
zică ușoară de Vasile Veselovski și Geor
ge Grigoriu — orele 18,05 — II e Jurnal 
de întrecere — orele 19,00 — Ie Pro
gram pentru 
orele 19.15 —
— orele 19.30 
studio. Cintă 
diotelevizlunil 
rol Litvin. In program : 
nlcă „Omagiu lui Enescu'
Grigoriu ; Concertul tn Do major pen
tru orgă și otehestră de Joseph Haydn
— sollst Helmuth Plattner — și Simfonia 
fantastică de Berlioz — orele 19,45 — 1 
e Părinți și copil - orele 21.45 — II 
e Melodii lirice — orele 22.30 — Il e 33 
de varlațiunl de Beethoven după un 
vals de Dlabelli

fruntașli tn producție — 
I • Tinerețea ne e dragă 
— II • Transmisiune din 
orchestra simfonică a Ra- 
condusă de dirijorul Ca- 

Piesa simfo- 
I“ de Theodor

clne- 
M. Eminescu 

SABIE Șl ZAR : Ilie 
- grădină 20.30). ȘO- 
8 Mal (15; 17; 19;
AVUT LOC : Lucea- 

....... .. grădină 20.30). MEXI
CUL CÎNTA : G. Bacovia (15; 17; 10; 21). 

la cinematograful 
Olga Banele (15; 17; 19 - grădină 20.30). 
COCOȘATUL - cinemascop : 30 Decem
brie (10; 14 30; 16,45; 19, 21.15). ULTIMA 
NOAPTE PE TITANIC : Aurel Vlatcu 
(15; 17; 19; 21). ÎNTOARCE-TE rulează 
la cinematograful B Delavrancea (16; 
18; 20) CARTEA JUNGLEI • 13 Septem
brie (11,30; 16; 18; 20,15). HANUL
DIN ȘPESSART : Grădina Moșilor (20,30). 
APARTAMENTUL — cinemascop ■ Gră
dina T. Vladlmlrescu (20,30). MELBA : 
Drumul Serii (16; 18, 20).

RADIO JOI 28 IUNIE • Compozitori 
din diferite regiuni aJe patriei — orele 
8.30 — I • Vreau să știu - orele 9,00 
— 1 • Fragmente dirt opera „Idomeneo“ 
de Mozart - orele 10 08 - 1 • Muzică 
populară ; Ciută Maria Badtu (voce), Ni 
colae Băluță (clarinet) șl D. Potoroacâ

TELEVIZIUNE 
televiziunii. 19 2(1 
„EU Șl MURI" 
diourllor din R. 
Transmisiune de 
Balet al R P. 
LAMMERMOOR“. 
în pauze : Poșta 
știri.

orele 23,15 — II.

Orele 19,00 — Jurnalul
- Filmul pentru copii .
— o producție a stu- 
P. Bulgaria. 19.30 — 

la Teatrul de Operă și
Romtne „LUCIA Dl 
de Gaetano Donizetti 
televiziunii și ultimele

1si vremea £
- 4

Tlmpul probabil pentru zilele de 29, 30 
iunie șl 1 Iulie . Vremea instabilă șl re
lativ răcoroasă, cu cerul variabil. Ploi 
locale, sub formă de averse, vor cădea 
tn toate regiunile târli. Vint potrivit din 
nord-vest Temperatura tn scădere. Mi 
nlmele vor fi ■ cuprinse tntre 8 șl 16 
grade, Iar maximele Intre 18 șl 28 grade
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Răspunsuri la întrebările unor 
colectiviști date de către membri 9

ai gospodăriei colective 
din Pechea-Galați

Experiența gospodăriilor fruntașe 
arată că în întărirea și dezvoltarea 
gospodăriei colective un rol deo
sebit de important îl are activitatea 
desfășurată de președinte și consiliul 
de conducere, de contabil și briga
dieri pentru conducerea treburilor 
obștești ale gospodăriei, pentru or
ganizarea muncii, a evidenței zilelor- 
muncă, a produselor și tuturor bu
nurilor proprietate obștească. Dacă 
ei folosesc metode bune de muncă, 
se străduiesc zi de zi să-și îndepli
nească sarcinile de mare răspundere 
ce li s-au încredințat, colectiviștii ob
țin succese tot mai mari în sporirea 
producției agricole vegetale și ani
male, în întărirea gospodăriei colec
tive și creșterea nivelului lor de trai.

Dorind să cunoască metodele de 
muncă folosite în gospodăriile co
lective fruntașe, mai mulți colectiviști 
au adresat diferite întrebări redac
ției noastre. Printre ei se află Gheor-

ghe Agavriloaei, președintele G.A.C. 
din comuna Bohotin, raionul Huși, 
Sandu Răclaru, contabil la G.A.C. Ră- 
căci uni, raionul Bacău, Gheorghe Pis- 
canu, vicepreședinte al G.A.C. din Pă- 
troaia, raionul Găești, Torna Dumi
trescu, colectivist din comuna Leu, 
raionul Craiova, Fotin Turturică, bri
gadier Ia G.A.C. din Risipiți, raionul 
Calafat, Ignat Vladimir, membru în 
consiliul de conducere al G.A.C. din 
Todirești, raionul Gura Humorului, 
Vasile Costin, președintele comisiei 
de revizie a G.A.C. din Deleni, raio
nul Huși, și alții.

Ținînd seama de faptul că răspun
surile la întrebările puse de ei inte
resează atît cadrele de conducere cît 
și pe colectiviștii din multe gospodă
rii colective, mai ales din cele tinere, 
publicăm în această pagină răspun
surile date de membri ai gospodăriei 
colective „11 Iunie 1998“ din Pe- 
chea, regiunea Galați.

Ce rol are adunarea
generală ?

Cum muncește brigada de cîmp?
Răspunde tov. NASTASE COSTACHE

Cum își desfășoară activitatea
consiliul de conducere ?

Răspunde tov. ION, NEGO1ȚA, președinte. Erau
■

Conducerea uneî gospodării 
colective, mai ales la început 
cînd oamenii n-au experiență, 
nu este o treabă ușoară. Dar, 
cu sprijinul organelor de 
partid și de stat, fiecare con
siliu de conducere poate să-și 
însușească repede cunoștin
țele necesare și metode bune 
de muncă pentru a putea re
zolva cu succes problemele în
tăririi și dezvoltării gospodă
riei colective.

Gospodăria noastră este o 
gospodărie mare și a obținut 
unele rezultate bune în spo
rirea producției la hectar și 
dezvoltarea creșterii animale
lor. Ca să-și facă cineva o 
idee despre dezvoltarea gos
podăriei noastre, este deajuns 
să arăt că acum avem 1469 
de taurine, din care 499 de 
vaci. 1 838 de porcine din care 
212 scroafe și 1 176 popci la 
îngrășat, 3 460 ovine. Pentru 
acest an am contractat să vin
dem statului 613 tone grîu și 
porumb, 1 500 de porci, 280 
bovine, 7 800 hl lapte, precum 
și alte produse. 600 de porci 
grași i-am și livrat. Vom în
casa peste 6 milioane lei.

Din propria noastră expe-, 
riență am învățat că, pentru 
a conduce cu bune rezultate 
treburile gospodăriei, consi
liul de conducere trebuie să 
planifice foarte bine ce se va 
face într-o perioadă anumită 
de timp fără să scape vreun 
lucru important și să urmărea
scă permanent cum se reali
zează planul de producție. Noj 
întocmim un plan de muncă 
lunar, care prevede ce ședințe 
de consiliu și pe brigăzi se

vor ține, cine răspunde de 
pregătirea lor, ce sectoare vor 
fi analizate.

Ca să se vadă cîtă însem
nătate are întocmirea și res
pectarea planului de muncă 
lunar, voi da un exemplu. Șe 
știe că în campania de însă- 
mînțări trebuie lucrat repede, ' 
cu toate forțele. în această 
situație nu-i prea greu ca pre
ședintele și membrii consiliu-' 
lui să uite de celelalte treburi 
ale gospodăriei colective. Pla
nul însă, la început te silește 
și apoi te obișnuiește să te 
ocupi de toate problemele. 
Potrivit planului de muncă' 
lunar, la 11 aprilie, în toiul 
campaniei de însămînțări, pe 
lîngă analiza muncii brigăzii 
I-a de cîmp în campanie; con
siliul de conducere al gospo
dăriei noastre a analizat, pe 
baza rapoartelor prezentate de

Cum se folosesc zilele-muncă ?
Răspunde tov. MATEI COSTIN, membru al consiliului 

de
Așa cum pre

vede statutul 
gospodăriei co- 
lective, reparti
zarea venituri
lor între mem
brii colectiviști 
se face numai 
în raport cu 
munca făcută. 
Pentru toate 
muncile din 
gospodăria co
lectivă sînt sta
bilite norme de 
lucru, care sînt 
evaluate în zi
le-muncă. Dar 
cîștigul colecti
vistului depin
de nu numai de 
zile-muncă efectuate, ci și de 
producția care se obține. Cu 
cît se obțin recolte mai bo
gate și producții mai mari de 
la animale cu atît mai mare 
este venitul ce se repartizea
ză pe zile-muncă. Dé aceea 
este necesar ca membrii gos
podăriei să participe regulat 
la lucru, să muncească cu 
hărnicie, să aplice metodele 
agrozootehnice înaintate. Zile
le-muncă trebuie folosite cu 
multă chibzuială, înlăturîndu- 
se cheltuirea lor pentru acti
vități neproductive.

In gospodăria noastră s-a 
cîștigat o bună experiență în 
folosirea zilelor-muncă. In 
fiecare an, înainte de întoc
mirea planului de producție, 
pe baza experienței din cursul 
anului, se revizuiesc normele 
de lucru și se supun aprobă
rii adunării generale. De pil
dă, s-a constatat că la prășit 
manual norma de 12 ari, pen
tru care se socoteau 1,25 zile- 
muncă, nu mai corespunde 
deoarece executarea prașile- 
lor mecanice între rînduzi a 
înlesnit executarea prașilei 
manuale. S-a stabilit ca nor
ma să fie de 15 ari, pentru 
care se socotesc 1,25 zile- 
muncă.

Prin planul de producție se 
stabilește cîte zile-muncă se 
vor folosi la fiecare cultură 
în parie, la fermele de ani
male, ateliere, administrație 
etc. Pentru ca diferitele gre
șeli în calcularea zilelor-mun
că să nu păgubească nici 
gospodăria colectivă și nici

numărul de

pe colectiviști, 
consiliul de 
conducere, con
tabilul gospo
dăriei urmăresc 
permanent fe
lul cum se eva
luează norme
le de lucru în 
zile-muncă. Ști
ind bine cîte 
zile-muncă tre
buie să fie fo
losite pentru o 
anumită lucra
re de către bri
gadă, noi con
trolăm fișele 
spre a vedea 
dacă nu cum- 

consumat mai multe 
zile-muncă decît s-au planifi
cat. In felul acesta se înlătură 
greșelile. Anul trecut, de e- 
xemplu, cînd s-au controlat fi
șele unei echipe care plantase 
viță de vie s-a văzut că deși 
normele erau respectate iar 
calculele nu erau greșite, to
tuși consumul de zile-muncă 
fusese depășit. Ce se întîm- 
plase ? Șeful de echipă soco
tise de două ori aceeași lu
crare, care fusese făcută doar 
o dată. Greșeala a 
îndreptată iar vinovății 
fost aspru criticați.

Prin justa folosire și calcu
lare a zilelor-muncă, colecti
viștii sînt cointeresați să lu
creze cu hărnicie pentru spo
rirea producției agricole. Risi
pa de zile-muncă, încercările 
de a se calcula cuiva mai 
mult decît munca făcută tre
buie combătute cu tărie. Noi 
afișăm la mijlocul și sfîrșitul 
fiecărei luni tabelele cu zilele- 
muncă făcute de colectiviști 
pentru ca fiecare să știe cît 
a realizat, să semnaleze dacă 
s-au făcut greșeli.

Ținînd seama de crlticile 
cuprinse în Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, consiliul de 
ducere și organizația 
partid vor analiza modul 
sînt retribuite cadrele de 
ducere și cheltuielile de 
muncă pentru munci adminis
trative.

fost
au

con- 
de 

cum 
con- 
zile-

al Muncii Socialista

inginerul zootehnic și un bri
gadier, cum se îndeplinesc 
sarcinile în sectorul zootehnic. 
Pe baza acestei analize s-a 
luat o hotărîre care prevede 
revizuirea programului de 
grajd, lotizarea purceilor după 
greutate, scoaterea la 
bare a scroafelor etc.

în cursul lunilor mai 
nie, potrivit planului d'e 
că s-au analizat mersul lucră
rilor de întreținere a culturi
lor, pregătirile pentru strînge- 
rea recoltei, diferite sectoare 
de activitate ale gospodăriei. 
Consiliul de conducere, îm
preună cu tov. inginer Gh. 
Cumpătă, a întocmit planul 
de desfășurare a campaniei 
de recoltare. Seceratul va fi 
terminat în 6 zile. Fiecare 
brigadă a repartizat oameni 
care vor deservi combinele, 
în fiecare seară analizăm în- 
tr-o scurtă ședință cu briga
dierii felul cum s-a muncit în 
cursul zilei și stabilim sarci
nile pentru ziua următoare. A- 

. colo unde se constată o rămî- 
nere în urmă, se încredințează 
unui membru al consiliului 
sarcina de a-1 ajuta a doua 
zi pe brigadier. în unele ca
zuri, cînd se constată că în- 
tr-un anumit sector lucrurile 
merg prost, se face, ședință 
extraordinară a consiliului de 
conducere.

Problemele importante sînt 
supuse dezbaterii în adunarea 
generală a colectiviștilor. Con
siliul de conducere, președin
tele, au datoria să prezinte 
dări de seamă în fața colecti
viștilor, să le ceară părerea și 
sprijinul în stabilirea și în
făptuirea diferitelor măsuri.

Firește nu-i deajuns să se 
cunoască metodele bune. Este 
necesar ca președintele să 
muncească cu mult simț de 
răspundere, să nu amîne tre
burile de pe o zi pe alta. Din 
consiliul de conducere fac par
te colectiviști cărora li s-a în
credințat conducerea unor bri
găzi și echipe sau sînt simpli 
lucrători în brigăzi. Fiecare 
dintre ei se străduiește la locul 
lui de muncă să fie exemplu 
pentru ceilalți colectiviști, 
face cunoscute hotărîrile con
siliului și antrenează pe co
lectiviști la realizarea lor.

Foarte important este să se 
aleagă cei mai buni oameni 
pentru conducerea brigăzilor 
și echipelor și să fie aju
tați să învețe cum să organi
zeze munca, cum să mobilizeze 
pe toți colectiviștii la realiza
rea planului de producție,

plim-

și iu- 
mun-

In întărirea și dezvoltarea 
unei gospodării colective, evi
dența are o foarte mare în
semnătate. Contabilii gospo
dăriei trebuie să țină o evi
dență clară a zilelor muncă 
efectuate de fiecare colectivist, 
și să le afișeze pentru ca oame
nii să poată controla cum este 
prețuită munca lor. Apoi, ab
solut toate bunurile gospodă
riei, fie că sînt de valoare 
mare sau mică, trebuie să fie 
înregistrate și păstrate cu cea 
mai mare grijă. Iar cînd se 
fac mișcări de bunuri, spre a 
fi folosite în procesul de pro
ducție (semințe, furaje, unelte 
și utilaje, materiale etc.) spre 
a fi valorificate sau 
tizate colectiviștilor pe zile- 
muncă, totul trebuie să 
facă cu acte care să 
dească limpede cum și în ce 
scop s-au folosit bunurile și 
banii. Evidența clară și exactă 
este o chezășie a păstrării și 
sporirii avuției obștești.

Din propria noastră expe
riență am învățat că cel mai 
important lucru în buna orga
nizare a evidenței constă în 
întocmirea cu cea mai mare 
conștiinciozitate a actelor, pe 
care în mod curent, noi, cei 
care lucrăm la contabilitate, 
le numim documente primare. 
Aceste acte se întocmesc la 
locul de producție, la magazii. 
Să luăm cîteva exemple. Inda-

repar-

se 
dove-

brigăzii I de cîmp

premii pentru depășirea pro
ducției planificate. Pentru exe
cutarea lucrărilor fieoare bri
gadă are atelajele și uneltele 
necesare. De asemenea trâc- 
toarele de la S.M.T. au fost 
repartizate pe brigăzi. Bri
gada pe care o conduce 
la dispoziție 5 tractoare 
toate mașinile necesare.

Culturile prășitoare ale 
găzii; ca și ale întregii 
podării, au fost prășite pțnă 
acum de trei ori. Pentru strân
gerea recoltei în 6 zile, am 
repartizat pe echipe și oa
meni suprafața care trebuie 
secerată manual. Fiind me
reu pe tarlale, tov. inginer 
Cumpătă ne arată cum să exe
cutăm diferite lucrări. Dacă 
văd că o echipă face lucrări de 
calitate mai slabă sau rămîne 
în urmă cu executarea lor, 
stau de vorbă cu oamenii și 
iau măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor.

La noi este un lucru obiș
nuit să ținem ședințe de ana
liză a muncii brigăzii, în ca
drul cărora, pe de o parte, sînt 
arătate rezultatele bune ale 
unor echipe, metodele frunta
șilor, iar pe de altă parte sînt 
criticate echipele și oamenii 
care rămîn în urmă. Un rol în
seninat în întărirea discipli
nei muncii și în mobilizarea 
colectiviștilor la lucru îl are 
grupa de partid din brigadă. 
De asemenea, consiliul de con
ducere analizează pe rînd ac
tivitatea brigăzilor.

Răspunde tov. GHEORGHE I

Fiecare din
tre noi știe că, 
așa cum preve
de statutul gos
podăriei colec
tive, adunarea 
generală este 
organul suprem 
de conducere 
al gospodăriei 
colective. A- 
ceasta înseam
nă că adunarea 
generală hotă
răște în toate 
problemele gos
podăriei colec
tive și, în pri
mul rînd, 
stabilește, 
baza folosirii tuturor posibili
tăților, planul de producție și 
bugetul de venituri și cheltu
ieli, ia măsuri pentru ducerea 
lui la îndeplinire. Consiliul de 
conducere este obligat să pre
zinte în fața adunării generale 
dări de seamă despre activita
tea desfășurată..

Gospodăria noastră colecti
vă cuprinde 1325 de familii, 
iar membri sînt peste 2 400. 
Este cu neputință să se adune 
în ședință toți acești oameni, 
pentru că ne-ar trebui o sală 
foarte mare. De aceea, mem
brii brigăzilor și echipelor au 
ales din rîndul lor delegați 
care-i reprezintă în adunarea 
generală. Toate problemele 
gospodăriei colective se discuță 
în adunările pe brigăzi, la care 
ia parte cîte un membru al 
consiliului de conducere,-și în 
adunarea generală a delegați- 
lor.

Vreau să le spun membri
lor gospodăriilor mai tinere că 
greșesc dacă se interesează fie
care doar de munca lui acolo 
unde e repartizat și lasă ca 
problemele de interes obștesc 
să 
de

ea 
pe

le rezolve singur consiliul 
conducere, președintele.

ȚÎRU, colectivist

Pentru ca tre
burile gospodă
riei colective să 
meargă bine, 
fiecare colecti
vist este dator 
să se intereseze 
de întreaga, ac
tivitate a gos
podăriei, să a- 
jute consiliul 
de conducere 
la stabilirea ce
lor mai potri
vite măsuri de 
sporire a pro
ducției și a a- 
vuției obștești 
și să participe

la înfăptuirea lor.
In gospodăria noastră, 

fiecare adunare generală sau 
pe brigăzi iau cuvîntul nume
roși colectiviști, care arată ce 
socotesc ei că merge bine și 
ce merge prost, critică lipsu
rile, propun măsuri de în
dreptare. In primăvara ace'as- 
ta în adunarea generală s-a 
propus mărirea planului în
tocmit de consiliul de condu
cere pentru amenajarea de te
rase spre a fi plantate cu 
viță de vie. „Sintern mulți, 
avem putere să facem mai 
multe terase" auzeai în adu
nare. Planul a fost mărit și în 
tot timpul, dar mai ales între 
semănat și prășit, colectiviștii 
au ieșit la terasat pantele dea
lurilor din partea de miază
noapte a satului.

Bineînțeles, cînd facem o 
propunere ținem totdeauna 
seama de puterea și de nevoile 
gospodăriei, ne gîndim cum am 
putea folosi mai bine posibi
litățile de sporire a produc
ției și a proprietății obștești.

Consiliul de conducere con
voacă adunările generale la 
intervale stabilite prin planul 
de muncă, iar la nevoie con
voacă adunări- extraordinare.

la

în gospodăria noastră s-a 
cîștigat o bună experiență în 
organizarea muncii. Aș putea 
spune că baza organizării mun
cii în gospodărie s-a pus din 
1950, primul an de muncă în 
colectiv, cînd cu ajdtorul ac
tiviștilor de partid, consiliul de 
conducere și organizația de 
bază au inițiat întrecerea în- 

, tre brigăzi pentru buna exe
cutare a lucrărilor la semănat, 
întreținerea culturilor și recol
tat. în fiecare seară președin
tele, secretarul organizației de 
bază și brigadierii se adunau 
și discutau despre felul cum 
s-a lucrat în cursul zilei, so
coteau care brigadă a făcut 
mai multe lucrări și mai bune, 
hotărau ce trebuie făcut în 
ziua următoare. Brigada care 
cîștiga întrecerea în cursul 
unei săptămîni primea un 
steag pe care-1 purta tot tim
pul la lucru.

De atunci, brigadierii au 
cîștigat an de an tot mai mul
tă experiență în organizarea 
muncii.

După părerea mea, pentru 
ca brigada să-și realizeze sar
cinile, cel mai important lu
cru este să se organizeze bine 
echipele. Și iată de ce. La noi 
brigăzile au 200—220 de oa
meni. Un singur om, briga
dierul, oricît de priceput ar fi 
și oricît de mult ar alerga de 
colo-colo, n-ar putea conduce 
singur atîția oameni. De aceea, 
în brigadă trebuie să fie e- 
chipe bine închegate, colecti
viștii să nu treacă de la o 
echipă la alta, iar în fruntea 
echipelor să fie oameni 
pricepuți care să știe cum să 
aplice indicațiile agronomului 
și ale brigadierului, să antre
neze oamenii la lucru și să-i 
organizeze. (Șeful echipei 
muncește la rînd cu ceilalți 
colectiviști).

Din brigada pe care o con
duc fac parte 207 colectiviști 
împărțiți în 10 echipe de cîte 
18—23 oameni. Brigada are în 
primire 270 hectare cultivate 
cu grîu. 280 ha cu porumb, 60

ha cu floarea-soarelui, precum 
și suprafețe cu alte culturi. 
La culturile prășitoare tere
nul este împărțit pe echipe 
și ele răspund de executarea 
lucrărilor pe suprafața respec
tivă de la început pînă la strîn- 
gerea recoltei. Suprafața re
partizată fiecărei echipe este 
măsurată și însemnată încît 
dacă cineva merge pe tarla 
poate să știe care echipă o are 
în primire. în cadrul brigăzii, 
producția la hectar este pla
nificată pe echipe în funcție 
de calitatea terenului și lucră
rile de fertilizare executate îna
inte de semănat. La porumb 
și floarea-soarelui retribuția 
muncii se face și după pro
ducția obținută, acordîndu-se

CARE SlNT SURSELE DE VENITURI BĂNEȘTI 
Șl CUM REPARTIZAȚI AVANSURILE?

Răspunde 
al

tov. PARASCHIV MUȘAT, membru 
Consiliului de conducere

âre
cu

Răspunde tov. ȘTEFAN ALECU,
Gospodăria noastră are un 

sector zootehnic dezvoltat. De 
aceea s-au organizat brigăzi 
pe specii de animale : 3 bri
găzi de taurine, una de porci
ne, una de ovine, una de tau
rine tinere. Vacile sînt repar
tizate în cele trei brigăzi pe 
rase, pentru-a se putea face 
o furajare corespunzătoare. In 
brigăzi, vacile sînt împărțite 
în loturi de cîte 10—11 vaci, 
iiecaie lot fiind încredințat 
unui mulgător. Pentru ca mul
gătorii să fie cointeresați în 
sporirea producției, munca lor 
este retribuită după produc
ția obținută. Bineînțeles la 
stabilirea producției pe care 
trebuie s-o realizeze și a re
tribuției ce i se cuvine, se ține 
seama de capacitatea de 
producție a fiecărei vaci din 
lotul dat în primire. In afară 
de zilele-muncă ce i se calcu
lează: pentru producția de 
lapte obținută, mulgătorul 
primește un număr de zile- 
muncă pentru fiecare vițel 
crescut pînă la .20 de zile.

întreaga muncă la ferme se 
desfășoară sub îndrumarea 
tov. inginer zootehnic Gheor
ghiu, după un program care 
este respectat cu strictețe. 
Iată, de exemplu, programul 
de la ferma de vaci. La ora 4

și jumătate mulgătorii sînt pre- 
zenți la grajd. (La noi, din 
cauză că nu avem pășune, și 
în timpul verii vacile sînt ți
nute la grajd și le hrănim cu 
masă verde din conveier). 
Pînă la ora 5 ei iac curățenie 
și se pregătesc pentru muls. 
De la. ora 5 la 5 și 30 de mi
nute se iac mulsul și predatul 
laptelui. Se dau apoi iurajele 
concentrate, iar de la ora 7 
se face împărțirea furajelor 
(vara — masa verde, iarna 
— siloz, fîniiri) de la 8 la 9 
se iace țesălatul, iar de la 
9 la 10 și jumătate adăpatul

vicepreședinte
și plimbatul. După aceasta se 
face al doilea muls la vacile 
cu pioducție mare și la cele 
fătate de puțină vreme. Intre 
orele 12—14 mulgătorii au re
paus. Apoi împart din nou fu
raje verzi și la ora 15 în
cepe adăpatul de seara, re
partizarea celui de-al doilea 
tain de concentrate. De la o- 
rele 17 la 18 și jumătate se 
face mulsul de seară, după 
care se dau furaje pentru 
noapte.

In brigăzile zootehnice din 
gospodăria noastră s-a sta
bilit obiceiul de a se face 
consfătuiri de producție în 
cadrul cărora se analizează 
rezultatele obținute, se popu
larizează experiența fruntași
lor și se scot la iveală lipsu
rile. Există și o gazetă de pe
rete a mulgătorilor, iar grafi
cele care arată cum se reali
zează planul de producție la 
lapte se afișează din 15 în 
15 zile.

Datorită muncii politice des
fășurate de organizația de 
partid pentru permanentiza
rea oamenilor în sectorul zoo
tehnic avem mulgători ca Mă- 
nolache Mihai, Necula 'Ion și 
alții care lucrează de 5—8 ani 
la ferma de vaci.

Partidul ne 
învață că cheză- 

. șia creșterii ve
niturilor colec
tiviștilor este fo
losirea tuturor
posibilităților pe 
care le are gos
podăria pentru 
sporirea recoltei 
la hectar, pen
tru dezvoltarea 
creșterii anima
lelor. Experiența 
noastră ne-a 
convins că parti
dul are dreptate. 
Noi am lucrat 
din an în an tot 
mai bine pă- 
mîntul, am mărit 
male și producția lor. Principala 
cale de obținere a veniturilor bă
nești o constituie vînzările de pro
duse către stat, pe bază de con
tracte.

Sectorul zootehnic nu numai că 
ne asigură venituri în lot cursul 
anului, dar a devenit izvorul prin
cipal de venituri bănești. Anul 

de 
6 300 000 de lei, realizat de gos
podăria noastră, 2 162 500 de lei 
au fost încasați din vînzările de 
animale și produse animale. Anul 
acesta, potrivit planului, secto
rul zootehnic va aduce 
3 160 000 de lei. Și vom realiza 
acest venit, pentru că vom
vinde statului 1 500 de por
ci grași, 780 000 I de lapte,

numărul de ani-

trecut, din venitul total

peste

Răspunde tov. TOADER CĂUȘ, contabil

w.

tă după ce o 
vacă fată un 
vițel, brigadie
rul întocmește 
un proces ver
bal, care după 
ce este semnat 
de președinte și 
contabil se pre
dă spre înre
gistrare și păs
trare la conta
bilitate. Apoi, 
vițelul este tre
cut în inventa
rul brigăzii zo
otehnice res
pective. Așa se 
procedează și la 
porci, oi, pă
sări. Cînd se transportă re
colta din cîmp la gospodărie, 
șoferul sau căruțașul primește 
de la brigadier o notă de în
soțire, în dublu exemplar, în 
care se trece cu aproximație 
greutatea încărcăturii. In gos
podărie, magazinerul cîntă- 
rește, înscrie în notă cantita
tea exactă, semnează și dă un 
exemplar șoferului sau căru
țașului spre a fi înmînat bri
gadierului. Săptăminal, briga
dierul confruntă împreună 
cu magazinerul notele și în
tocmește jurnalul de recoltare. 
Bonurile împreună cu jurnalul 
sînt apoi înregistrate la con
tabilitate. In sectorul zooteh-

nie, se 
; dează

Mulgătorii 
jurnale în 
trec, după 
care mulsoare, 
cantitatea 
lapte obținută. 

Cu 
grijă 
mese __  . ,
pentru produ
sele valorifica
te, consumate 
în scopul pro
ducției sau re
partizate mem
brilor. Pentru 
orice cantitate 
de semințe ce 

iese din magazie, magazinerul 
întocmește o notă de însoțire 
pe care o semnează brigadie
rul. Magazinerul dă produse 
din magazie numai pe bază de 
bonuri eliberate de casier, și 
întocmește borderouri (sem
nate de casier, magaziner și 
contabil) în care trece canti
tatea și valoarea produselor, 
vîndute.

De ce anume am insistat a- 
supra acestor documente pri
mare — procese verbale de 
fătări, jurnale de muls, note 
de însoțire, bonuri? Pentru că 
ele adeveresc că s-a obținut 
sau s-a vîndut un produs.

proce- 
la fel. 

au 
care 
fie- 

’■> 
de

aceeași 
se întoc- 
actele și

Dacă nu s-ar întocmi actul că 
s-a obținut un produs sau s-ar 
scoate fără act din. magazie, 
atunci nu s-ar putea ține 
evidența, s-ar ivi cazuri de 
risipire și înstrăinare a bunu
rilor gospodăriei. In mînuirea 
avutului obștesc al gospodă
riei colective nu se poate lu
cra „pe încredere", și pe „las 
că țin eu minte cui am dat". 
Despre asta ar putea povesti 
magazinerul Vasile M. Oană, 
care a dat din magazie fierăs
traie, saci, funii fără să ia 
bon de la brigadieri. La 
controlul făcut de comisia de 
revizie, magazinerul n-a pu
tut să justifice unde sînt. Pe 
bună dreptate, după discu
tarea cazului în adunarea ge
nerală, consiliul de condu
cere l-a pus pe magazinerul 
neglijent să le plătească.

Se spune că tot pățitu-i pri
ceput. Dar nu trebuie să se 
ajungă nici o gospodărie 
ca oamenii mai întîi s-o pă
țească și să învețe din pățanie 
cum trebuie să păstreze^.avu- 
tul obștesc. Trebuie ca fie
care colectivist căruia i se în
credințează sarcina de a ține 
evidența, de a mînui bunuri 
obștești nu numai să fie cin
stit, ci să se străduiască să 
întocmească actele cerute de 
lege.

250 de bovine, 
precum și lină, 
ouă, păsări.

Anul trecut, 
gospodăria co
lectivă a reparti
zat lunar avan
suri colectiviști
lor începînd din 
luna martie. To
talul sumelor re
partizate la cele 
10 avansuri lu
nare s-a ridicat 
la 2 132 000 de 
lei. La sfîrșitul 
anului s-au mai 
repartizat alte 
2 230 000 lei, re
venind la ziua- 
de produse, 20muncă, în afară 

lei în numerar.
In acest an s-au. repartizat lu

nar avansuri bănești începînd din 
luna martie. Banii au fost prove- 
nifi din avansuri la contracte, în
casări pe produsele livrate.

Trebuie să arăt însă, mai ales 
membrilor gospodăriilor colective 
tinere, că pentru a putea ajunge 
să primească venituri mari, este 
nevoie mai întîi să mărești avuția 
obștească. Cu ani 
gospodăria noastră s-au repartizat 
sume mai mici pe 
grosul veniturilor 
pentru cumpărări de animale, con
strucții, material săditor etc. A- 
ceasfa a făcut să crească averea 
gospodăriei. Acum avem o bază 
trainică de producție, realizăm 
venituri tot mai mari și ziua-mun- 
că este bine răsplătită.

în urmă, în

zile-muncă, iar 
a fost folosit

Cum se asigură buna păstrare 
a avutului obștesc?

Răspunde DUMITRU NEAGU, 
președintele comisiei de revizie

Alegîndu-ne în 
comisia de re
vizie, adunarea 
generală 
încredințat 
cina de a 
ghea la buna 
păstrare a avu
tului obștesc. 
Din fimp în timp, 
noi facem son
daje la fermele 
de animale, ma
gazii, ateliere 
etc. pentru a ve
dea cum se ține 
evidența și cum 
sînt păstrate di
ferite produse și 
materiale, starea 
animalelor. Aceste sondaje le fa
cem cu scopul de a se lua mă
suri din vreme pentru preve- 
hirea stricăciunilor sau înstrăi
nării bunurilor. La jumătatea a- 
nului facem o revizie mare, iar 
la sfîrșit de an inventarul 
neral al tuturor 
ștești.

Anul trecut, cu 
sondaj în sectorul 
constatat că lipsesc 8 oi. Intru- 
cît 
în 
cu 
i-a 
bună dreptate, căci odată ce li 
s-au încredințat bunuri ale gos
podăriei frebuie să răspundă de 
păstrarea lor. Nu se poate îngă
dui nimănui ca din neglijență 
să producă pagube în avutul

bunurilor
ge- 
ob-

unuiocazia 
zootehnic am

ciobanii n-au putut justifica 
nici un fel ce s-a întîmplat 
ele, consiliul de conducere 
pus să le plătească. Și pe

obștesc a| gos
podăriei colec
tive.

Dar, o însem
nătate cel puțin 
tot atît de mare 
pentru apărarea 
avutului obștesc 
o are munca de 
lămurire, de e- 
ducare a oame
nilor, pentru ca 
fiecare să înțe
leagă că este 
dator să păstre
ze, ,să apere și 
să sporească a- 
vuția obștească. 
In această di

recție, în gospodăria noastră 
s-au ținut conferințe despre ne
cesitatea întăririi și dezvoltării 
proprietății obștești, s-au popu
larizat prevederile legilor. Cînd 
s-au constatat lipsă de grijă 
sau sustrageri de bunuri obștești, 
consiliul de conducere și orga
nizația de partid i-au chemat pe 
vinovafi să dea socoteală în a- 
dunarea generală. S-a dovedit 
că discutarea acestor probleme 
de către masa largă a colecti
viștilor are o mare putere edu
cativă.

Datorită muncii desfășurate de 
organizația de partid, ținerii 
evidenței în bune condiții și 
controalelor făcute, colectiviștii 
noștri păstrează cu tot mai mul
tă grijă avutul obștesc și mun
cesc cu hărnicie pentru sporirea 
lui.

Pagină organizată 
de N. ENUȚĂ
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Adevărul conflictului dramatic

Mitteul nostru de ----
arfă se înfățișează acad. G.
astăzi cu o trumu- __
șefe nouă. Localul 
care l-a fost pus acum la dis* 
poziție creează admirabile condifii 
pentru valorificarea tezaurului nostru 
artistic. S-a reclădit toată partea Pala
tului R, P. Romîne, pe care, In timpul 
războiului, o distruseseră bombarda
mentele. A devenit astfel posibilă o 
amenajare a Muzeului în care colec- 
jiila noastre de artă sînt astfel prezen
tate vizitatorului încît să producă 
maximum de efect. Nici o operă me
ritorie nu mai e amenințată să treacă 
neobservată. Bine puse în lumină, în
tr-un spafiu generos, lucrările respiră 
acum mai larg, au aer în jurul lor. 
întreg ansamblul de opere al Muzeului 
ne apare acum mai important ca îna
inte. El se poate compara cu muzee 
mai vechi, nemăsurat mai bogate. în 
noua sa formă, Muzeul nostru repu
blican îmi pare unul din cele mai fru
moase din cîte am cunoscut.

Sînt păreri împărfite în ce privește 
amenajarea unei săli de muzeu. Unele 
galerii, cum este aceea, celebră, de la 
Dresda, separă pictura pe care o au 
de operele aparfinînd altor arte. La 
noi, finîndu-se seama de ceea ce po
sedă Muzeul, s-a considerat potrivit 
ca picturii să i se asocieze sculp
tură și chiar, cu foarte multă economie, 
mobilier și artă decorativă. Astfel, 
opere importante de sculptură, află
toare în muzeu (spaniole, franceze, 
germane), au fost nimerit întrebuin
țate și sălile au căpătat un aspect mult 
mai primitor și instructiv decît li l-ar 
ti dat tablourile singure. Din această 
îmbinare s-a creat o atmosferă de e- 
pocă, pe care vizitatorul o înregis
trează cu plăcere. Forma sălilor care 
găzduiesc, de pildă, arta occidentală, 
a favorizat o astfel de grupare a o- 
biectelor. Cu ceea ce avem noi, nu
cred că s-ar fi putut imagina o distri
buie mai fericită, o izbîndă mai com
pletă decît s-a realizat în aceste săli.

Personalul care stă la dispozijia Mu-

Prin noile săli ale Muzeului de Artă al R.P. Romîne. (Foto : M. Andreescu)

E atîta marmură așternută pe jos 
In noile săli ale Muzeului, atîta alb 
în pavimente, încît îmbie parcă 
eroii picturilor să coboare din 
ramă, să înfioreze cu pasul lor 
această strălucire lactee. Pe aceste 
dale, liniștit luminoase, ar putea 
pogorî apariția cea mai suavă. Iar 
copiii care calcă pe oglinda înghe
țată a rîului, în tabloul lui Bruegel, 
ar voi — ți se paie — să alunece 
veseli pe această podea, mai stră
lucitoare uneori decît gheața.

Somptuozitate delicată și calmă, 
iată trăsătura noilor săli ale Mu
zeului de Artă. Spațiul său e vast, 
28 de săli distribuite în patru etaje, 
expunerea obiectelor degajată, or
donarea lor clară, riguros științifi
că. In noul local se evită aspectul 
înghesuit, de salon încărcat, al atî- 
tor vechi muzee celebre. Dar se 
evită de asemenea înfățișarea aceea 
de rudă săracă, pe care o au ades 
muzeele moderne, față de cele vechi. 
Capodoperelor li se oferă aici oma
giul unei ambianțe sărbătorești. în 
acest muzeu modern, care a nece
sitat o adevărată uzină, pentru asi
gurarea aerului condiționat și regla
rea umidității, în acest muzeu cu 
ghidaj acustic, acuratețea tehnică 
se împodobește cu splendoarea 
marmurii. Pentru că socialismul dă 
slavă marii creații artistice.

E opera anilor noștri, de a fi adu
nat, într-un cuprinzător muzeu repu
blican, partea cea mai importantă a 
patrimoniului nostru artistic ; de 
a fi sporit simțitor, prin achiziții 
neîntrerupte, acest tond de artă. 
Acum, în aripa dreaptă a Palatului 
R. P. Romîne, muzeul a dobîndit 
localul destinat să pună admirabil 
în valoare colecțiile sale, tot mai 
numeroase. Prin grija partidului, s-a 
înfăptuit, mai presus de așteptările 
înaintașilor, un vechi vis al iubito
rilor de artă de la noi ; un vis ce 
părea, însă, himeric înainte de 1944, 
cînd, vreme de lungi decenii, Pina- 
’coteca Statului a rătăcit penibil, cer
șind un local, deteriorîndu-și colec
țiile. De la muzeul de artă romî- 
nească, umilit altădată, în nesigu
ranța bugetelor, în lipsa ionduriloț 
șl a unei clădiii proprii — ce dis
tanță enormă pînă la amenajările

-----  zeului a pus în a- 
OPRESCU ranjarea colecțiilor
___  o pricepere demnă 

de laudă. Chiar ti
nerii care n-au o mare experiență în 
munca muzeografică au ajuns la 
succese surprinzătoare. Au fost de
terminări de autori, pentru unele pic
turi, stabilite numai de tinerii colabo
ratori. Succese într-o operație dificilă 
ca aceasta constituie un examen pe 
care l-au dat muzeografii noștri și 
care trebuie să ne satisfacă. Astfel a- 
jutată, Direcfia a depus o muncă rodni
că, pentru care merită felicitări, la 
reorganizarea Muzeului.

Creșterea cu grijă a unor cadre de 
specialiști este unul din multele as
pecte pe care le îmbracă grija purtată 
de regimul nostru problemelor artei. 
Această grijă susținută a făcut ca Mu
zeul să poată achiziționa, în ultimii 
ani, un mare număr de lucrări artis
tice. Totalul acestor achiziții depășește, 
ca cifră, și chiar ca valoare artistică, 
operele care au alcătuit, în 1947, nu
cleul Muzeului. S-au putut cumpăra 
astfel, mai ales din București, uimitor 
de numeroase lucrări aparfinînd artei 
extrem-orientale. Am condus mulfi ani, 
înainte de 23 August, un muzeu de 
artă și nu pot uita neglijenta pe care 
o arăta altădată slaful față de nevoile 
financiare ale muzeelor. Întîmpinai, 
de obicei, indiferentă din partea oficia
lității, dacă voiai să faci din muzeu o 
instituție care să-și merite pe deplin 
numele. în contrast izbitor cu aceste 
stări de lucruri, conducerea partidului 
și sfatului a vădit un interes înțele
gător și statornic pentru soarta muzee
lor. Nu ne-am izbit niciodată, în acești 
ani, de dificultăți financiare, cînd a 
fost vorba de achiziționarea unor lu
crări bune. Dacă s-a ajuns în timp 
scurt la o înfăptuire remarcabilă cum 
e Muzeul de artă, în noua sa for
mă, aceasta s-a întîmplaf pentru că 
partidul și guvernul au înfeles rostul 
unui important muzeu national în Ca
pitala fârii și au vegheat neîntrerupt 
la realizarea acestei opere de cultură.

excelente, impunătoare, de care as
tăzi are parte Muzeul nostru de 
artă !

In acele peregrinări, fără speran
ță, ale operelor de artă, unele sta
tui s-au spart, hîrbuindu-se. Răma
să în ipsos mai bine de 60 de ani, 
sculptura cea mai însemnată a ar
tistului romîn Valbudea a trebuit să 
fie reconstituită cu greu din fragmen
te pentru a fi — de curînd — turnată 
în bronz. Ca și statuile reconstituite 
bucată cu bucată, tot astfel însăși 
ființa istorică și continuitatea artei 
noastre găsesc o reconstituire emo
ționantă în acest muzeu nou ame
najat. Pleci din sălile consacrate 
artei romînești, cu sufletul plin de 
mîndrie pentru forțele creatoare ale 
poporului nostru. Iți întipărești pen
tru totdeauna în memorie izbînzi ar
tistice mai vechi, obținute la noi, 
cutare figură de neuitat dintr-un 
fragment de pictură murală a seco
lului XVII moldovenesc, cutare fas
tuoasă țesătură cusută cu aur, în 
culori mîngîietoare ; sau atîtea din 
picturile superbe, de mare elan 
creator, pe care ni le-au lăsat Gri- 
gorescii, Luchian sau Petrașcu. In 
Muzeul de artă al • R. P. Romîne, 
partidul ne-a dăruit unul din cele 
mai prețioase mijloace de educație 
patriotică.

Și este o frumoasă datorie a insti
tuțiilor și întreprinderilor, a școlilor 
în primul rînd, să organizeze vizi
tarea muzeului de către mase largi 
de oameni, să-i îndrume pe acești 
oameni spre activitatea culturală, 
spre conferințele și seminariile care 
vor avea loc în muzeu. Astfel acest 
așezămînt de cultură se va dezvolta, 
după exemplul marilor muzee din 
U.R.S.S., Ermitajul, de pildă, ca un 
centru de multilaterală, activă popu
larizare a artei. Așezarea lui, lîngă 
Sala Palatului R.P.R. și chiar ală
turi, în aceeași aripă de clădire, cu 
sala mică a Palatului, îl angrenea
ză într-un complex cultural mai 
vast, care s-a născut în avîntul con
structiv al anilor noștri. Noua sa 
amenajare oferă muzeului posibili
tăți însemnate în această direcție, 
a unei vii propagande culturale, 
pline de inițiativă și eficiente. Pen
tru noi, un mare muzeu de artă nu

EXPOZIȚIE DE ARTĂ

POPULARĂ

BACĂU (c o r e s p. 
„Scînteii”). — tn ora
șul Bacău s-a deschis 
o expoziție de artă 
plastică a școlii de 
artă populară din lo
calitate. Expoziția cu
prinde lucrări ale ele
vilor :din anii I și II, 
realizate in cărbune, 
acuarelă și ulei. Cea 
mai mare parte a lu
crărilor sînt inspirate 
din viața și realizările 
oamenilor muncii în 
construcția socialistă.

încă din prima zi, 
expoziția a fost vizi
tată de un mare nu
măr de băcăuani.

IN TURNEU

Intre 28 iunie și 16 
iulie, Teatrul de stat 
din Brașov întreprin
de un turneu prin țară 
cu comedia „Balul flo
rilor” de Vadim Ko- 
rostiliov, ale cărei ro
luri sînt interpretate 
de tinerii actori: Ste
la Popescu-Puican, Ion 
Vărădeanu și Dan Pui- 
can. Direcția de sce
nă aparține lui Dinu 
Negreanu, regizor la 
Teatrul „Lucia Sturd- 
za-Bulandra” din Bucu
rești, iar scenografia 
este semnată de Ele- 

na Simirad-Munteanu. 
Artiștii vor prezenta 
spectacole în stațiuni
le: Govora. Călimă- 
nești, Băile-Herculane, 
Olănești și vor fi oas
peți ai oamenilor mun
cii din Hunedoara, Cu- 
gir, Lupeni, Deva. 
Tg. Jiu, Tr. Severin, 
și alte localități.

Teatrul se va de
plasa, de asemenea, în 
diferite raioane cu 
spectacolele „Gaițele" 
de Al. Kirițescu, „Cine 
a ucis” și „Oameni și 
umbre” de Ștefan 
Berciu, „Al patrulea" 
de K, Simonov.

CONCURS

PENTRU TEXTE

DE BRIGADĂ

Casa creației popu
lare a Capitalei a or
ganizat un concurs de 
creație în scopul îm
bogățirii tematice și 
ridicării nivelului ar
tistic al textelor brigă
zilor artistice de agi
tație. La concurs pot 
participa membri ai 
colectivelor de creație 
de pe lîngă brigăzile 
artistice de agitație 
din întreprinderi, in
stituții, case de cul
tură, cămine culturale, 
instructori ai formații
lor artistice de ama
tori, membri ai cercu
rilor literare din în

e un cimitir de statui, care să pro* 
ducă o respectuoasă amorțeală în 
cugete. Muzeul nu e doar un depo
zit de trecut, ci o realitate care, vă
zută cu ochii viitorului, poate ajuta 
efectiv la zidirea acestui viitor. So
cialismul știe că poate fi slujit de 
zestrea uriașă adunată în muzee și 
nu se sperie de ea, ca de „o moș
tenire zdrobitoare”, de care atîția 
cărturari blazați ai burgheziei s-au 
lepădat în chip falimentar. Vizitînd 
Muzeul de artă al R. P. Romîne nu 
te simți într-o ambianță de răceală 
pedantă, înțepenită. Detalii de pre
zentare, agreabile și ingenioase, 
dau căldură comunicativă an
samblului. In aceste săli visezi 
bucuros la nesfîrșirea forțelor o- 
mului. Pictorul Jan van Eyck, 
de exemplu, autorul uneia din 
operele capitale ale muzeului nos
tru, e un artist care a atins dintr-o- 
dată, în toate domeniile pe care 
le-a abordat, o asemenea desăvîr- 
șire, încît — spunea un critic — te 
întrebi ce au mai putut să adauge 
urmașii săi, chiar cei mai iscusiți. 
Dar drumul descoperirilor artistice 
nu cunoaște oprire, geniul oameni
lor a marcat și secolele următoare 
cu atîtea noi victorii. Capodoperele 
se adaugă una alteia fără teamă, 
în sala unde e van Eyck te bucuri 
să afli un Rubens plin de sevă și 
un Rembrandt magnific, care-și ira
diază tulburător lumina și gloria.

Muzeul de artă al R. P. Romîne 
e o expresie a climatului de cul
tură, de biruință a cărții și lu
minii, ce caracterizează astăzi țara 
noastră. In 1875, cînd tezaurul de la 
Pietroasa a fost furat și unele din 
piesele sale suferiră stricăciuni, s-au 
găsit ziare care să-l admonesteze pe 
Odobescu, pentru că răspîndise in
formații științifice asupra acestei 
comori. Marele cărturar era acuzat 
că a stîrnit cupiditatea răufăcători
lor, prin strădania sa de a face larg 
cunoscut tezaurul 1 Astfel de men
talități anticulturale, răspîndite in 
lumea oficialității, explică de ce în 
trecut a fost imposibil să se creeze 
un muzeu ca acesta, pe care-1 avem 
astăzi. Arta se izbea nu o dată de 

treprinderi, instituții, 
case de cultură, cămi
ne culturale, membri 
ai Uniunii Scriitorilor. 
Textele trebuie să fie 
inspirate din activita
tea întreprinderilor ?l 
instituțiilor, să re
flecte realizările și să 
satirizeze deficiențe
le. Textele de brigadă 
prezentate trebuie să 
fie în întregime origi
nale. Materialele tri
mise pentru concurs 
nu vor fi semnate. Ele 
vor purta numai un 
motto. Numele și a- 
dresa vor fi scrise 
într-un plic închis 
care va purta ace
lași motto. Cele mai 
bune lucrări vor fi 
distinse cu premii și 
mențiuni. Concursul 
se încheie la 15 au
gust.

PENTRU

MICII SPECTATORI

Teatrul de stat „Va
lea Jiului” a prezen
tat în premieră piesa 
pentru copii „Băiatul 
din banca a doua” de 
Al. Popovici. Regia 
spectacolului este sem
nată de Alexandru Mi- 
clescu iar scenografia 
aparține lui Emil Moi
se. Teatrul va pre
zenta spectacolul în 
toate localitățile Văii 
Jiului.

gesturi grotești ; un pretins iubitor 
de.frumos, I. Kalinderu, mare bogă
taș și om al Palatului, scotea din 
buzunar metrul, neputînd să-și de
cidă altminteri alegerea, într-o ex
poziție a lui Grigorescu. De vreme 
ce funcționau asemenea criterii, se 
înțelege -că un muzeu putea lua 
naștere la întîmplare, ca că ocupe 
într-ùn fel o clădire : unui politician 
liberal, Toma Stelian, în casa căruia 
nu se găsise nici un obiect de artă, 
i se așeză numele pe frontispiciul 
unui muzeu, al aceluia pe care l-a 
închegat munca profesorului Opres- 
cu. In echimb, statul a refuzat colec
ții importante care i se donau, 
aceea, de pildă, a lui Kogălni- 
ceanu, vîndută la licitație în străi
nătate, pentru că fusese respin
să, cu un pretext meschin, de 
Ministerul Instrucțiunii Publice. Vi
novat de acest act iresponsabil era 
ministrul Dimitrie Sturdza, cel care 
lovise și în alte feluri cultura romî- 
nească, persecutîndu-i pe un Odo
bescu și Caragiale. S-au răzlețit ast
fel opere de seamă, poporul nostru 
a fost frustrat de bunuri morale ce 
i se cuveneau.

Socialismul, însă, a pus comorile 
de artă la îndemîna tuturor priviri
lor lacome de frumos ; a scos la 
lumină aceste comori, altădată în
chise în colecția regală ori în alte 
colecții, de asemeni inabordabile. 
Le-a așezat într-un decor demn de 
laudă, pentru a cărui realizare au 
muncit numeroși oameni, cu rîvnă 
susținută și inteligență: muzeografi 
și arhitecți, tehnicieni și lucrători — 
care au executat impecabil lucră
rile de finisaj ; toți, străduindu-se a 
ne crea o înălțătoare satisfacție. 
Peste 2 000 de lucrări se desfășoară 
acum privirilor în Muzeul de artă 
al R.P. Romîne. Iată manuscrisele 
străvechi; din secolul al XV-Iea, fe
recate în argint, iată jadurile 
chinezești, strălucind fantastic în 
camera cu pereți albaștri, amena
jată ca pentru o feerie subma
rină. Iată mari opere ale picturii, 
tablouri de El Greco, lată culmile 
artei romînești, Grigorescu și An- 
dreescu, Luchian șl Paciurea, Pe
trașcu, Pallady și Brîncuși. Acest 
muzeu e unul dintre cele mai fru
moase daruri pe care epoca noas
tră socialistă le aduce poporului ro
mîn.

DAN HAULICA

Stagiunea care se apropie de în
cheiere a cunoscut o activitate vie 
pe tărîmul creației dramatice. Ală
turi de lucrările aparținînd unor au
tori cu experiență, s-au făcut remar
cate o serie de nume noi, atît în 
Capitală cît și în unele regiuni. A 
crescut preocuparea pentru dezba
terea problemelor morale specifice 
omului epocii noastre ; unul din fe
nomenele caracteristice este apari
ția unor piese valoroase consacrate 
celor mai actuale aspecte ale sa
tului colectivizat, lucrări relevate și 
în ziarul nostru.

In articolul de față ne propunem 
să luăm în discuție două piese noi 
care, interesante prin tendința lor 
generală, ridică totodată unele pro
bleme legate de exprimarea convin
gătoare a ideilor în cadrul unor con. 
flicte dramatice veridice.

Acțiunea noii piese a lui Paul 
Everăc se desfășoară la o centrală 
electrică unde lucrează numai 14 oa
meni, însărcinați cu întreținerea și 
exploatarea uzinei. Acolo, în inima 
muntelui, Felicia, soția inginerului 
Mălureanu, se simte foarte singură, 
în vreme ce Mălureanu însuși se 
retrage într-o ursuză și rece corec
titudine ; iar amîndoi găsesc cu cale 
să-și împărtășească gîndurile inti
me numai lui Costache — un simplu 
dar simbolic măgar cu urechi lungi 
și minte scurtă.

Autorul urmărește să ironizeze ast
fel închistarea în sine, individualis
mul, opunîndu-le solidaritatea și în
țelegerea reciprocă ce se creează 
în mijlocul unui colectiv socialist. 
Sarcina dezvoltării acestor relații 
tovărășești și-o asumă în piesă Co- 
fflan Boțogan, secretarul de partid, 
înzestrat cu inteligență, tact, 
șl convins că oamenii noștri trebuie 
nu numai „să lucre la nivel mon
dial", dar și „să trăiască mai fain 
ca toți". Cu talentul său — remar
cat și în alte lucrări — de a sur
prinde tipuri variate, cu vorbirea lor 
autentică, Everac creionează cîteva 
personaje colorate, cum ar fi, de 
pildă, alături de Boțogan, muncito
rii Silviu Totea, Vătui sau sportivul 
Remus Mălureanu, vărul inginerului. 
Fanfaronada acestuia din urmă sau 
izolarea artificială și indiferența 
față de oameni a lui Romulus Mălu
reanu sînt supuse unei satire acide, 
eficiente, în replici uneori pline de 
umor.

Piesa tinde să demonstreze că 
„viața interioară" nu trebuie să fie 
despărțită printr-un zid de netrecut 
de cea socială, că numai apropiin- 
du-se de oameni și împreună cu ei, 
fiecare dintre eroi își va putea găsi 
fericirea personală. Pentru ca aceas
tă demonstrație să fie convingătoa
re, era necesar să vedem cum, în 
mijlocul colectivului, frămîntările 
lăuntrice ale personajelor (chiar 
dacă ele sînt abordate și cu mijloa
cele comediei) își găsesc o rezolvare 
satisfăcătoare. Dar tocmai aici apar 
și slăbiciunile lucrării.

Iat-o, de pildă, pe Feliciți Mălu
reanu (sau Filica, cum i se spune 
în intimitate), de profesie învăță
toare. Venind cu soțul ei într-un ra
ion unde nu sînt posturi vacante, ea 
insistă din toată inima să i se gă-_i 
sească o posibilitate de a-și prac
tica meseria atît de nobilă și fru
moasă. Felicia tînjește după o mun
că menită să-i umple viața, s-o facă 
să se simtă necesară. Apoi, dorește 
să fie, pentru soțul ei, o prietenă, o 
tovarășă, iar nu un obiect anodin, 
trecut la una din rubricile preocupă, 
rilor cotidiene. Filica e o femeie so
ciabilă, dornică să muncească ; ea 
se simțea bine cînd pe șantier 
„se mișcau sute de oameni, ve
neau zeci de copii la școală... o 
mie de camioane..." Fără o moti
vare veridică, o vedem însă deve
nind o exaltată care își spune pă
surile numai... măgarului Costache, 
iar la un moment dat face chiar o 
încercare de a se sinucide (într-o

Două premiere 
ale Teatrului de stat 

din Arad
La Teatrul de stat din Arad au 

avut loc în ultima vreme două pre
miere : „A douăsprezecea noapte“ 
de W. Shakespeare și „Năpasta" de 
I. L. Caragiale.

Piesa „A douăsprezecea noapte" a 
fost pusă în scenă de Eugen Mçrcus, 
iar scenografia a fost realizată de 
Traian Nițescu. Din distribuție fac 
parte : Maya Indrieș, Izabela Stă- 
nescu, Elena Bodi, artistă emerită, 
Costel Atanasiu, Valentin Dain, 
Nicu Antoniu, Dinu Cezar și alții.

Spectacolul cu „Năpasta“, închinat 
comemorării a 50 de ani de la moar
tea lui I. L. Caragiale, a fost pus în 
scenă de Dan Alexandrescu, iar de
corurile sînt semnate de Fr. Toth. 
In distribuție : Ion Borst, Olimpia 
Dia’ilescu, Iulian Copacea ș.a. 
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Un moment din spectacolul de sfîrșit de an al Școlii populare de 
artă din București.

reală.
pentru ni-

scenă melodramatică, total nejusti
ficată psihologic).

Umflat astfel la început, conflic
tul este apoi minimalizat, atenuat, 
cînd vine vorba să se găsească a- 
cestor frămîntări o soluție 
De ce atîta zgomot 
mic ? Iată ce simplu se rezolvă 
toate: e de ajuns ca inginerul să 
primească do la Boțogan un siat 
bun, și gravele sale neînțelegeri fa
miliale se risipesc ca prin minune. 
Felicia — drept „consolare" că nu 
lucrează — e solicitată să-l învețe 
pe Totea franțuzește și să-i arate 
Paulinei. cum se prepară torta de 
alune, îar la sfîrșit întreg ansamblul 
intonează cu deplină mulțumire 
„Somnoroase păsărele".

Piesa lasă nerezolvată o proble
mă esențială pentru epoca noastră: 
nevoia fiecărui om de a munci, de 
a-și aduce contribuția la efortul 
constructiv al societății socialiste.
.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb
Pe marginea pieselor „Cos- 
tache și viața interioară” de 
Paul Everac și „Camera fier

binte" de Al. I. Ștefănescu

•'WiijHÄ
Această năzuință a Feliciei, trans
formată în obiect al discuțiilor ei cu 
măgarul și neprimind nici pînă la 
sfîrșit o soluție satisfăcătoare, e im
plicit etichetată ca sterilă, devine 
ținta uției ironii nemeritate.

După cum a mai arătat critica, la 
fel de superficial este prezentată și 
evoluția altor personaje, cum ar fi 
cuplul hrăpăreț al soților Dobrică ; 
aceștia apar, în ultimul tablou, 
cumințiți deodată, pentru a-și uni 
vocile in idilicul cor comun.

Lucrul cel mai prețios și mai reușit 
rămîne, în piesă, grija plină de căl
dură a lui Boțogan pentru oameni, 
sentimentul demnității, acea con
știință înaintată care nu-1 lasă să 
privească cu nepăsare nimic din 
ceea ce se petrece în jurul său. Prin 
aceste calități, el inspiră respect și 
încredere. Păcat că. după ce-1 ve
dem pătrunzînd cu atîta perspicaci
tate și bun simț în sufletele tovară
șilor săi, povețele practice care i se 
atribuie — pentru rezolvarea unor 
cazuri destul de delicate — sînt de 
cele mai multe ori simpliste, chiar 
naive (rezolvarea în comun a „pro
blemei vacilor" ș.a.). Firea oameni
lor nu se schimbă cu cîteva cuvinte 
frumoase. Tocmai în conștiință, în 
„viața interioară", este azi terenul 
unei lupte intense între nou și vechi,

-O»O.............-

Sfătuitor priceput al colectiviștilor
„Ai carte, ai parte!” — tîlcul a- 

cestei zicale populare îl înțeleg as
tăzi mai bine ca oricînd țăranii co
lectiviști din comuna Dragalina, ra
ionul Bîrlad. Stau mărturie și cele 
1 536 fișe de cititori de la bibliote
că pe care, de la începutul anului, 
au fost înscrise 8 400 de cărți, și nu
meroasa participare a colectiviștilor 
la'diversele manifestări culturale or
ganizate de bibliotecă. Printre aces
tea amintim seara literară pe tema 
„Trăim o viață nouă”, recenziile căr
ților „Victoria de la Oltina” de Paul 
Anghel, „Drum deschis" de Șerban 
Nedelcu, procesul literar după ro
manul „Destine“ de Aurel Mihale.

Viața in gospodăria colectivă, 
preocupările noi pe care le au acum 
țăranii stimulează creșterea rapidă a 
interesului lor și pentru literatura 
agrozootehnică. îndrumat^ de orga
nizația . de partid, biblioteca folo
sește metode variate de populari
zare și difuzare în condiții cît mai 
bune a acestor cărți în rîndul colec
tiviștilor.

Prin scurte prezentări bibliogra
fice, făcute periodic, anunțăm noile 
cărți și broșuri agrozootehnice intra
te în bibliotecă. în comună există 
trei panouri de popularizare a căr
ții corespunzător unor obiective ce 
stau în fața colectiviștilor. „Vă re
comandăm să citiți următoarele cărți 
care arată cum trebuie să lucrați 
pentru a obține 5 000 kg porumb 
boabe la hectar de pe cele 50 ha de 
cultură neirigată !" — glăsuiește
unul dintre panouri. Aici sînt afișate 
articole ce cuprind părerile unor co
lectiviști despre cărțile recomandate.

Pe baza cărților existente în bi
bliotecă am întocmit liste prin care 
recomandăm ce să citească cres
cătorul de porci, îngrijitorul de oi 
etc. Listele acestea le-am atașat la 
fișele cititorilor spre a le orienta și 
prin mijlocirea lor lectura. I-am a- 
jutat pe toți colectiviștii din secto
rul zootehnic, pe brigadierii și șefii 
de echipă de la cultura mare să-și 
alcătuiască planuri de lectură indi

pentru triumful ideilor înaintate. Pro
blemele complexe de viață, care 
necesită atenție și înțelegere, pot fi 
tratate nesimplificat, nu numai într-o 
dramă, dar și într-o comedie.

★

„Camera fierbinte“ își propune și 
ea gă condamne orgoliul individua
list, să demonstreze că marile în
făptuiri științifice nu pot fi decît 
rodul unei munci sistematice, orga
nizate, întemeiate pe sprijinul co
lectivului

Piesa reușește să redea cevM 
pasiunea, spiritul de răspundere al 
cercetătorilor științifici. Al. I. Șteiă- 
nescu dă aici viață unor figuri in
teresante, printre care aceea a pro
fesorului Crețulescu, a tînărului și 
foarte capabilului inginer Ovidiu 
Preda, a inginerei Maria, personaje 
între care se desfășoară o aprinsă 
polemică de idei.

Inginerul Preda descoperă un pro
cedeu nou de rezolvare a unei pro
bleme stringente, de care depind 
funcționarea reactorului atomic și 
evitarea unor pierderi de sute de 
mii de lei Conducerea institutului ti 
interzice însă să-și experimenteze 
metoda, sub cuvînt că i-ar pune 
viața în pericol El face, pe cow 
propriu, o încercare pentru cart 
aspru mustrat. Totuși, un accident' 
face necesare măsuri urgente și ra-- 
dicale. posibile numai pe calea su
gerată de Preda. Atunci, se iau mă
suri pentru ça întreg colectivul să 
sprijine aplicarea acestei metode, 
înlăturînd riscul și asigurînd succe
sul.

Inginerul Preda e conturat ca 
un personaj romantic al zilelor noa
stre. El pune suflet în munca sa, e 
gata să înfrunte primejdii pentru 
cauza științei șl interesul obștesc. 
Mai puțin convingător sînt prezen
tate raporturile sale cu colectivul, 
împotriva voinței autorului, p’ru- 
dența lui Crețuleecu sau a Măriei 
apare deseori obtuză ; nu-i vedem 
deloc în prima parte a piesei, spri
jinind eforturile lui Preda, în schimb 
îl judecă sever și-l pun tot felul de 
frîne. In mod schematic, Ovidiu 
Preda pare a fi singurul capabil de 
energie și avînt întreprinzător (deși 
are un spiiit anarhic), pe cînd cei
lalți — cei cărora li se dă deplină 
dreptate în piesă ! — sînt înfățișați 
unilateral, ca exponenți ai unei 
cumpătări necreatoare, al unei pa
sivități din care-i smulge doar un

ANDREI BÄLEANU

(Continuare în pag. V-a)

viduală. Cu sprijinul cadrelor didac
tice, al unor cititori fruntași dintre 
colectiviști, organizăm lecturi la lo
cul de muncă. Sînt schimbate cu re
gularitate cărțile de la bibliotecile 
mobili, amenajate la sectoarele zoo
tehnice. Pentru colectiviștii care lu
crează la cîmp am inițiat, printre 
altele, un concurs pe tema „Ce pre
văd documentele Consfătuirii pe 
țară a colectiviștilor". Hotăririle 
sesiunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale au fost popularizate 
la locul de muncă și în cercurile 
de citit.

Numeroși colectiviști au luat par
te la consfătuirea organizată de bi
bliotecă pe marginea unor cărți des
pre căile de sporire a producției de 
lapte. O consfătuire asemănătoare a 
fost inițiată și cù crescătorii de pă
sări ; am pregătit alta pe marginea 
„Cărții stuparului".

Am revizuit fondul de cărți al 
bibliotecii și am scos volumele de
pășite. Totodată, din fondul cultural 
pus la dispoziție de gospodăria co
lectivă am comandat, prin coopera
tivă, cărți în valoare de l 514 lei. In 
rafturile bibliotecii noastre au apă- , 
rut astfel 800 de noi volume agro
zootehnice.

Colectiviștii arată interes tot mai 
mare și pentru cărțile care zu
grăvesc artistic transformările pe 
care le-a adus în viața lor socialis- . 
mul. Dintre acestea avem însă mai 
puține în bibliotecă. Și nici în libră
rii nu se găsesc prea multe Scrii
torii noștri ar trebui să satisfacă în 
mai mare măsură cerințele cititori
lor, realizînd mai multe opere lite
rare de înalt nivel artistic despre sa
tul colectivizat.

Astăzi colectiviștii văd în fiecare 
carte bună, fie agrozootehnică, fie 
literară, un sfătuitor priceput pe 
care-l consultă cu încredere și folos.

ELENA PETCU 
bibliotecară în comuna Dragalina, 

raionul Bîrlad

în vitrinele librăriilor
TITUS POPOVICI, Cuba, teri

toriu liber al Americii — note de 
drum. Editura tineretului, 336 
pagini + 20 pagini cu ilustrații 
în afara textului — 9,05 lei.

AL. DIMA, Studii de istorie a 
teoriei literare romînești. Editura 
pentru literatură, 296 pagini — 
5,85 lei.

I. M. ȘTEFAN, Ultimul alb - 
roman. Editura tineretului. 296 
pagini — 5,30 lei.

N. MARGEANU, Fuga lui Va
leriu — roman. Editura tinere
tului, 304 pagini — 6,40 lei.

FLORENȚA ALBU, Cîmpia 
soarelui. Editura tineretului, 184 
pagini + ilustrații — 6,15 lei

V. KOJINOV, Genurile artei. 
Editura Meridiane. 163 pagini - 
3,30 lei.
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Vizitele misiunii de bunăvoință 
a Republicii Dahomey

în continuarea vizitei în țara noa
stră, misiunea de bunăvoință a Re
publicii Dahomey, condusă de Sou- 
rou-Migan Apithy, vicepreședintele 
Republicii, însoțită de Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a sosit miercuri 
dimineața la Constanța. Pe aeropor
tul din Constanța, oaspeții au fost 
îrjtîmpinați de tov. Petre Nicolae, 
rreședințele Sfatului popular orășe- 

sc Constanța, și de alți membri ai 
.hatului popular orășenesc.

Vizitînd orașul Constanța, monu
mente arheologice, muzee, stațiunile 
Mamaia și Eforie, oaspeții au făcut 
aprecieri elogioase asupra condițiilor 
în care își petrec concediul de odih
nă oamenii muncii din țara noastră.

La amiază, în cinstea misiunii de 
bunăvoință a Republicii Dahomey, 
Sfatul popular orășenesc Constanța 
a oferit o masă la Mamaia.

Au luat parte Vasile Vîlcu, mem
bru al Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, prim secretar al Comitetu
lui regional Dobrogea al P.M.R., 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Petre 
Nicolae, președintele Sfatului popu
lar orășenesc Constanța, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor noastre 
Armate.

In timpul mesei, Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular orășe
nesc Constanța, și Sourou-Migan 
Apithy, vicepreședintele Republicii 
Dahomey, au rostit toasturi.

După-amiază, după ce au vizitat 
gospodăria agricolă colectivă din To- 
praisar, stațiunea viticolă experimen
tală Murfatlar, oaspeții au asistat la 
un spectacol prezentat de ansamblul 
de cîntece și dansuri „Brîulețul“ al 
Teatrului de stat din Constanța.

O|C-------------

Probleme ale păcii și socialismului"
A APĂRUT NR. 6 PE ANUL 1962 AL REVISTEI

A apărut, în limba romînă, în 
Editura politică nr. 6 (46) pe anul 
1962 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului", revistă 
teoretică și informativă a parti
delor comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „P.C.U.S. — parti
dul întregului popor” de F. R. 
KOZLOV ; „Diplomația socialistă 
— diplomația păcii pe arena in
ternațională,” de A. RAPACKI ; 
„Lupta pentru independentă na
țională și problema dezarmării” 
de E. ABDELKADER; „Partidul 
Comunist din Canada și intere
sele nationale ale tării” de L. 
MORRIS ; „Problemele Izraelului, 
lupta noastră și perspectivele ei” 
de S. MIKUNIS ; „Problemele 
Integrării economice a Americii 
centrale” de A. GUERRA BOR
GES șl E. MORA VALVERDE ; 
„Automatizarea și omul” de J. 
AUERHAN ; „în lupta pentru 
școală și învățămînt” de F. 
GLAUBAUF.

în acest număr sînt publicate 
comentariile revistei consacrate 
unor probleme actuale.

Rubrica „în partidele cornu* 
niste și muncitorești” conține nu-,

meroase materiale informative 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri” 
sînt publicate în continuare ma
teriale ale discuției pe tema 
„Căile de dezvoltare a țărilor 
care și-au cucerit independenta 
națională”.

In cadrul rubricii „Cărți și re
viste” este publicată o recenzie 
asupra cărții „în fruntea ma
selor” de G. M. OKLADNOI, 
consacrată experienței organiza
ției regionale de partid Harkov 
și o recenzie a cărții „Doctrinele 
economice și țările în curs de 
dezvoltare” a economistului bur
ghez I. GUELFAT, în care acesta 
recunoaște criza ideologiei bur
gheze și forța învățăturii mar- 
xist-leniniste.

Rubrica „Scrisori, note” 
prinde notele : „Tendințe noi în 
cinematografia engleză” de ~ 
BOND ; „Atențiune — răzvră
tire...” de V. TOMM ; „Amestec 
sub masca compasiunii” de SH, 
JAVAD.

Sînt publicate, de asemenea, 
noi materiale la rubrica „împo
triva represiunilor și persecutării 
democraților”.

cu

ll.

INFOR
9 Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, dr. B. R. Sen, directorul general al 
Orgâhizatiéi Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), împreună 
cu experti ai organizației, au fost miercuri 
oaspeții lucrătorilor de la G.A.S. Basa- 

...... rabj.din Dobrogea.
Oaspeții au vizitat, de asemenea, sta

țiunile de pe litoral.
• Miercuri seara s-au înapoiat in Ca

pitală, venind din Grecia, artiștii poporu
lui Gêorgé Georgescu si Radu Beligan, 
care au participat la Colocviul interna-

-------------0|O

MÂȚII
țional asupra spectacolului pentru ma
rele public de la Atena.

în aceeași zi s-a înapoiat de la Atena 
acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii 
scriitorilor din R.P. Romînă, care a luat 
parte la reuniunea Comunității europene 
a scriitorilor, organizată Jn capitala Gre
ciei.

• Miercuri seara a avut loc, în sala 
Ateneului R. P. Romîne, un concert festiv 
dat în cinstea „Zilei învățătorului".

(Agerpres)

Adevărul conflictului 
dramatic

(Urmare din pag. IV-a)

accident neprevăzut, introdus arbi
trai către deznodămînt.

Firește, din punct de vedere strict 
tehnic autorul putea presupune 
orice împrejurare, datele fiind fic
tive. Dar nu aceasta îl Interesează 
pe spectator. El își pune întrebarea: 
ideile înnoitoare ale unui om ca Ovi- 
diu Preda trebuie, în general, încu
rajate sau ținute sub obroc ?

Prudența ar fi apărut justifi
cată dacă propunerile lui Pre
da ar fi implicat o primejdie inevi
tabilă. Dar, în piesă, nu este așa ; 
toată lumea e pe deplin convinsă 
că riscul poate fi înlăturat 
munca întregului colectiv. Și 
deznodămîntul piesei confirmă 
lucru. Tocmai de aceea este 
cială ciocnirea care se desfășoară 
de-a lungul spectacolului, între în
drăzneala „excesivă" a lui Preda și 
o așa-zisă precauție pedestră dar 
necesară. Incercînd să dezvolte un 
asemenea conflict fals, nefondat, 
piesa rămîne plicticoasă, trenantă 
nu menține treaz interesul spectato
rului.

Merită relevată 
străduința celor 
a pătrunde în 
plex al formării 
conștiinței socialiste. Totodată, de
ficiențele pieselor „Camera fier
binte" și „Costache și viața interi
oară" (ultima scrisă cu mai mult 
meșteșug scenic) arată că în tra
tarea acestor teme trebuie mers mai 
adînc, cu mai multă îndrăzneală, pe 
baza unor idei dramaturgice clare.

Conilicful este, după cum se știe, 
osatura oricărei lucrări dramatice. 
Fie că o piesă se petrece în mediul 
obișnuit, cotidian, fie că este pla
sată într-un cadru alegoria — de 
basm, de legendă, de simbol —, con
flictul trebuie să fie veridic, adică să 
exprime cu vigoare lupta reală din
tre două forte sau concepții ce se 
opun în viață, ciocnire care «ă nu 
fie nici născocită și nici îndulcită 
Idilic. Conflictele „fabricate“, neve
rosimile, alambicate rezistă 
luminilor rampei Cele mai bune 
opere dramatice contemporane se 
disting tocmai prin limpezime prin- 
tr-o au'enticitate izvorîtă din gene
ralizarea 
vieții.

prin 
chiar 
acest 
artifi-

și încurajată 
doi autori de 
domeniul com- 

și dezvoltării

greu

artistică a adevărurilor

*
„Lucia Sturdza BulandraTeatrul

— în limita textelor, și uneori chiar 
depdșindu-le — a depus un efort 
meritoriu pentru punerea în scenă 
a celor două lucrări originale discu
tate mai sus. Cu „Costachs și viața 

. interioară", regizorul Ion Olteanu a

realizat un spectacol viu, dinamic, 
în care se remarcă unele creații ac
toricești. îndeosebi Octavian Cotes- 
cu a individualizat excelent pe 
Romulus Mălureanu, redind cu un 
umor subtil pedanteria inginerului, 
atitudinea lui de urs burzuluit, fără 
a-1 lipsi totuși de o unda de căldu
ră care explică îndreptarea sa din 
final. Foarte convingător și perso- 

a întruchi- 
de partid 
contribuția

nai, Mihai Mereuță 
pat pe secretarul 
Boțogan. Mai amintim 
pozitivă a lui Mircea Albulescu (au
tentic, cu o precisă privire critică 
asupra personajului), Paul Sava, 
Nastasia Șova, Dan Damian (folo
sind cu umor un grai pitoresc), Mi
sait Chiriță ș. a. Pusă în situații in
credibile — cum ar fi, printre altele, 
încercarea de sinucidere — Lucia 
Mara a avut de ales intre a ridiculi
za personajul Feliciei (cum i-o cerea 
textul, căci, dacă totul se rezolvă a- 
iît de simplu, exaltarea ei devine 
comică) sau a-1 lua în serios (cum 
i-o dicta, probabil, instinctul actori
cesc). A optat pentru a doua va
riantă, cu un efort sincer de trăire 
a rolului, dar s-a lamentat prea 
mult, pe un ton cam dulceag.

Regizorul Dan Negreanu a lucrat 
mult pentru a da „Camerei fierbinți" 
o anumită realitate scenică ; el a 
avut un bun sprijin în George Ca- 
labin (Preda), actor care posedă 
„viață interioară" și capacitatea de 
a o exterioriza. O femeie de carac
ter, fermă în convingeri ca șl în 
dragoste, a căpătat viață datorită 
Ginei 
Dron 
dură, 
tr-un 
dintre prezențele relieiate ale spec
tacolului. Nu același lucru se poate 
spune despre Puiu Hulubei care, în 
rolul secretarului de partid, a apă
rut fără maturitatea și ponderea ne
cesară. Eroare de distribuție 7 Ti
nerețea interpretului n-ar fi un argu
ment in acest sens. Noi credem că 
Hulubei poate juca și altfel decît 
rigid ?i eeo. In alte roluri apar 
V. Ronea (tedînd cu autoritate figu
ra bătrînului profesor), Gh. Ghițu- 
lescu. Gh. Oprina, Rodica Tapala- 
gă, Vasile Florescu ș.a.

Decorurile — compuse, pentru 
„Camera fierbinte" de George Ștefă- 
nescu iar pentru „Costache și viața 
interioară" de Teodor Constanti- 
nescu — urmăresc, în ambele cazuri, 
un spectaculos tehnic, cu diverse 
aparataje, scări și balustrade ; see- 
noqrafia trebuie să transmită însă 
spectatorului și o emoție artistică 
ceea ce, după părerea mea. nu se 
întîmplă nici intr-un caz. nici în 
celălalt.

Petrini. Cu naturalețe. Dorin 
a dat maistrului Teodoru căl- 
umor șl a înscris astfel, în

tâi destul de episodic, una

Constituirea grupului pentru relații 
de prietenie Rominia-Brazilia 

din Marea Adunare Națională 

în vederea strîngerii legăturilor 
de prietenie și colaborare interpar
lamentare, la inițiativa unui număr 
de deputați ai Marii Adunări Națio
nale a avut loc în ziua de 27 iunie 
1962 la Palatul Marii Adunări Na
ționale constituirea grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
Romînia-Brazilia.

în comitetele tehnice 
ale Comisiei 

Electrotehnice Internationale
Tn zilele de 25—27 iunie, comite

tele tehnice ale Comisiei Electroteh
nice Internaționale (C.E.I.) reunite la 
București au luat în discuție lu
crările efectuate de secretariatele și 
de comitetele naționale pentru C.E.I. 
în intervalul scurs de la reuniunea 
din anul trecut ; au făcut propu
neri pentru rezolvarea unor pro
bleme încă neclarificate și au pre
gătit teme noi de luat în studiu pînă 
în anul viitor.

★
Miercuri seara, participanții la 

cea de-a 27-a reuniune generală a 
Comisiei Electrotehnice Internațio
nale au asistat la un spectacol de 
cîntece și dansuri populare romî- 
nești oferit în cinstea lor în sala 
Teatrului de Stat de Operă și Balet.

(Agerpres)
e

„Am admirat grija pe care 
statul dv. o acordă 

învățămîntului1*
Declarațiile prof. Francois Chagof

Timp de două săptămîni ne-a vi
zitat țara, ca invitat al Ministerului 
învățămîntului, prof. François Cha- 
got, director adjunct 
pedagogic din Paris.

înainte de plecare,
Chagoț a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“, Ștefan Bratu, căruia i-a 
împărtășit impresii din vizita făcută, 

în repetate rînduri, în cadrul reu
niunilor Biroului internațional de 
educație de la Geneva — a spus 
printre altele oaspetele — m-am 
întîlnit cu reprezentanți de seamă 
ai învățămîntului din Romînia. I-am 
felicitat pentru lucrările valoroase 
prezentate de ei, în legătură cu pro
blemele de educație a tineretului 
romîn, am admirat grija pe care 
statul dv. o acordă învățămîntului 
de cultură generală și universitar. 
Vizita făcută aici mi-a dat prilejul 
să cunosc și la fața locului realiză
rile remarcabile în acest domeniu, 
în institutele de învățămînt supe
rior pe care le-am văzut sînt asigu
rate condiții din cele mai bune de 
studiu. Căminele studențești dispun, 
de asemenea, de tot confortul ne
cesar tinerilor. Mi-am dat seama că 
ei sînt într-adevăr fericiți de condi
țiile în care trăiesc.

în ceea ce privește perfecționarea 
cadrelor, consider că este foarte ju
dicios sistemul aplicat în Romînia 
ca profesorii să facă un stadiu de 
trei ani în învățămînt, înaintea exa
menului de definitivat.

între ministerele învățămîntului și 
institutele pedagogice din Paris și 
București se fac schimburi de ma
nuale școlare, programe de studii și 
reviste de specialitate. Materialele 
primite dih Romînia sînt deosebit 
de utile cercetătorilor noștri. Un in
teres deosebit a stîrnit expoziția căr
ții romînești, organizată anul acesta 
la Institutul pedagogic din Paris.

Vreau să spun — a continuat oas
petele — că am fost emoționat de 
felul cum am fost primit în Romî
nia. Plec cu gîndul și cu inima îm
bogățite, după ce am petrecut 15 
zile într-o 
de oameni 
mi-au dat 
sentimente

al Institutului

prof. François

tară admirabilă, alături 
harnici și primitori, care 
nenumărate dovezi 

prietenești.

TELEGRAME EXTERNE
La 1 iulie Ruanda și Burundi 

vor deveni independente
NEW YORK 27 (Agerpres). — La 

26 iunia, după lungi și aprinse dez
bateri, Consiliul de tutelă al O.N.U. 
a adoptat cu majoritate de voturi 
rezoluția afro-asiatică cu amenda
mentul cerut de reprezentantul Ira
nului în care se prevede ca la 1 Iu
lie 1952 teritoriile Ruanda și Burundi 
vor deveni concomitent indepen
dente.

în ciuda eforturilor depuse de re
prezentantul Belgiei, Henri Spaak, 
care, susținut de reprezentantul Sta
telor Unite și ai altor țări colonia
liste, a cerut introducerea in rezo
luție a unei prevederi potrivit căreia 
după proclamarea independenței te
ritoriale Ruanda și Burundi să aibă 
„dreptul" de a încheia un acord în 
vederea menținerii trupelor bel
giene, a fost în cele din urmă adop
tată rezoluția afro-asiatică cu amen
damentul iranian.

Potrivit ei, trupele belgiene vor 
trebui să fie complet evacuate pînă 
la 1 august 1962, iar de la 1 iulie, 
data proclamării independenței, tru
pele belgiene în curs de evacîiare 
nu vor mai avea 
nîndu-se de a mai 
judiciu drepturilor 
cestor teritorii.

Țările socialiste
Consiliu nu consideră eatisfăcătoare 
această prevedere întrucît nu există 
nici o justificare pentru prezența în 
continuare a trupelor belgiene după 
proclamarea independenței. De a- 
ceea, ele s-au abținut de la vot.

Cuvîntarea tovarășului IF. Ulbricht 
la plenara C. C. al P. S. U. G.

BERLIN 27 (Agerpres). — La 
Berlin s-a dat publicității cuvîn- 
tarea rostită de W. Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G., la ple
nara C.C. al P.S.U.G. La începutul 
cuvîntării sale, W. Ulbricht, vorbind 
despre ședința de la Moscova a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, a subliniat că Uniunea 
Sovietică, precum și celelalte state 
participante la Tratatul de la Var
șovia, au obținut anumite succese 
în lupta pentru încheierea tratatu
lui de pace, german și normalizarea 
situației în Berlinul occidental prin 
transformarea lui în oraș liber, 
demilitarizat Tocmai de aceea, a 
subliniat el, revanșarzii vest-ger-’ 
mani și vest-berlinezi luptă pentru 
a împiedica înțelegerea reciprocă 
Latre S.U.A. și Uniunea Sovietică în

problema
germane, __________ _
linului occidental. ' .

în legătură cu aceasta, W. Ul
bricht a vorbit despre vizita pro
vocatoare în Berlinul occidental a 
cancelarului Adenauer, despre dis
cursurile _ instigatoare' ale adepți- 

războiului

reglementării pașnice 
inclusiv în problema B®î>

lor vest-berlinezi ai 
rece.

El a chemat clasa muncitoare din 
Germania occidentală și în primul 
rînd pe social-democrați și pe mem
brii de sindicate să lupte pentru 
destinderea încordării, pentru regle
mentarea pașnică germană.

Guvernul R. D. Germane va con
tinua să ducă o luptă hotărîtă 
pentru asigurarea păcii.

Vorbitorul a relevat necesitatea 
tratativelor între guvernul R.D.G. și 
senatul Berlinului occidental.

o» o------------

nici un rol, abți- 
aduce vreun pre- 
suverane ale a-

reprezentate în

Consiliul de tutelă a recomandat 
în unanimitate admiterea în O.N.U. 
a celor doua state, după ce vor 
proclamate independente.

La 27 iunie Adunarea Generală 
hotărît în unanimitate ca Ruanda 
Burundi să devină state indepen
dente la 1 iulie a.c.

O declarație a lui Brandt împotriva 
reglementării problemei germane

27
fi

a
și

★

Ruanda și Burundi sînt denumiri
le celor două state care vor fi crea
te pe fostul teritoriu sub tutelă 
Ruanda-Urundi.

BERLINUL OCCIDENTAL 
(Agerpres): — Luînd cuvîntul la 26 
iunie la o ședință a adunării orășe
nești a deputaților din Berlinul oc
cidental, primarul Berlinului occi
dental, Brandt, a făcut în numele 
senatului o declarație îndreptată 
împotriva reglementării pașnice ger
mane și a normalizării situației în 
Berlinul occidental. Din declarația 
lui Brandt rezultă că senatul vest- 
berlinez așteaptă ca tratativele so- 
vieto-americane să elucideze doar 
posibilitatea unui -acord care să asi
gure rămînerea în continuare a tru-

$99

La Dagenham (Anglia) salariatele uzinei Ford din localitate au organizat un miting în sprijinul re
vendicărilor lor economice.

pelor de ocupație occidentale în 
Berlinul occidental și să garanteze 
țărilor N.A.T.O. accesul liber în Ber
linul occidental, atît în scopuri mi
litare cît și în scopuri civile.

„Principiul prezenței trupelor oc
cidentale“, a declarat Brandt, nu 
poate fi o temă de tratative pentru 
Occident“.

în declarația sa, care a abundat 
în calomnii împotriva politicii de 
pace a Uniunii Sovietice, Republicii 
Democrate Germane și celorlalte 
țări socialiste, Brandt a arătat clar 
că autoritățile vest-berlineze inten
ționează să promoveze și pe viitor 
polLica primejdioasă de intensifi
care a încordării și de tolerare a 
oricăror acțiuni provocatoare împo
trivă R.D.G. El a declarat că Sena
tul vèst-berlinez intenționează să 
sporească efectivul așa-nurhitei „re
zerve de polițiști voluntari”.

MICUL PETIA A FOST SALVAT Marat Saidgaleev care pentru a se 
prezenta la spital a parcurs o dis
tanță de 80 de km. Toți doreau să 
contribuie la salvarea vieții lui Pe- 
tia Tron. Din cele 400 de persoane 
au fost selecționate 20. de la care 
s-au recoltat grefe pentru Petia 
Tron. In prezent viața lui este în 
afara oricărui pericol.
UN FILM DESPRE ALUNGAREA

Postul de radio Zaporoje a anun
țat că p&ntru salvarea vieții lui Pe
tia Tron, în vîrstă de 12 ani care a 
fost adus la spital cu arsuri foarte 
grave, este necesar să se facă ur
gent o operație de transplantare a 
pielii. Bolnavul a fost transportat 
din satul Bolșaiâ Belozerka în ora
șul Zaporoje (Ucraina) cu un avion 
sanitar.

După două ore de ia acest anunț 
în curtea spitalului s-au adunat 
peste 400 de persoane — elevi, stu- 
denți, muncitori, funcționari, gospo
dine. Printre ei se afla electricianul

treia serie a unui nou film de lung 
metraj, care redă atmosfera de per
secuții și crime din timpul tiraniei 
lui Fulgencio .Batista. Filmul „Anul 
Nou" povestește ultima 
1958, cînd regimul lui 
luat prin surprindere 
revoluției și redă fuga
Scenariul filmului este scris de Jose 
Soler Puig, autorul nuvelei „Bertil* 
Ion 166".

zi a anului 
Batista este 
de triumful 
dictatorului.

LUI BATISTA •> tradusă și în limba ro-

In buletinul său lunar, Institutul 
cuban pentru artă și cinematografie 
anunță că a luat sfîrșit turnarea 
filmului „Anul Nou“ — cea de-a

mînă.

învingătoare în semifinalele „Cupei R. P. Romîne

Rapid și Steaua își
Cu fostă canicula de ieri, cei peste 

30 000 de bucureșfeni, prezenți pe sta
dionul „23 August", în mare majori
tate suporterii celor două protago
niste, Rapid și Progresul, au avut deo
potrivă nenumărate momente în care 
au simțit fiori reci. Aceste momente au 
abundat îndeosebi în prima parie a 
meciului cînd cei doi portari au fost 
puși deseori la încercare de către îna
intași cînd încă nu se întrezărea în
vingătorul. S-a jucat frumos și cu mul
tă ambifie pentru victorie, de ambele 
părți. In primele 20 de minute au fost 
remarcate numeroase combinații ale 
înaintașilor echipei Progresul, care 
însă, lipsite de eficacitate, s-au oprii 
în puternica apărare: Greavu, Mofroc, 
Macri, ieri de netrecul. Spectaculoase 
au fost, de asemenea, pătrunderile pe 
extreme ale jucătorilor rapidiști. Intr- 
un cuvînf, joc egal pînă în minutul 
20, cînd un șut puternic al lui Geor
gescu deschide seria golurilor. Din a- 
cest minut, cei care se impun treptat 
sînt rapidiștii, iar cei care scad ritmul 
jucătorii de la Progresul. Repriza a 
doua confirmă aceasta. Pe teren rămîne 
parcă o singură echipă: Rapid. încu
rajați frenetic de giuleșteni ei iau jo
cul pe cont propriu. Ozon se dove
dește bine inspirat, Georgescu inepui
zabil, Iar Năsturescu își întrece adver
sarul direct în (oale duelurile. Com
plet depășiți, jucătorii Progresului ma' 
primesc încă trei goluri, lonescu în mi
nutele 60 și 88 și Năsturescu care, ser
vit impecabil de Ozon în minutul 63, 
marchează cel mai spectaculos gol.

Invingînd echipa Progresul, fotbaliș
tii Rapidului au ajuns din nou în fi
nala „Cupei R.P. Romîne"l Prin forma 
arătată ieri în joc, prin voința cu care 
și-au mobilizat toate forțele penfru a 
trece de unul din cei mai dificili semi- 
finaliști rapidiști' aspiră pe drep' cu
vînf la cucerirea mult invidiatului 
trofeu.

vor disputa finala
Rămîne 

se anunță 
rece și celălalt finalist, Steaua, a 
vins ieri, la scor, echipa Steagul roșu 
din Brașov, lafă pe scurt, cîfeva faze 
din meciul de la Ploiești.

Jocul a satisfăcut pe cei peste 10 000 
de spectatori ploieșteni datorită nu
mărului mare de goluri înscrise. Sco
rul de 7—1 (2—0) pentru Steaua, cu 
càre a luat sfîrșit meciul, reflectă, de 
fapt, situația de pe teren. Jucătorii 
bucureșfeni au jucat mai bine, creîn- 
du-și numeroase situații de gol.

Steagul roșu a fost de nerecunoscuf, 
a avut o apărare penefrabilă și o li
nie de atac ineficace. In primele 15 
minute, jocul a fost egal, desfășurîn- 
du-se mai mult la centrul terenului. în 
minutul 18, Voinea marchează primul 
gol. In minutul 30 asistăm la un con
traatac al echipei Steagul roșu, Hașoti 
centrează iar David reia în afara spa
țiului porții. Un minut mai tîrziu, Cons
tantin înscrie cel de-al doilea gol pen
tru Steaua, dintr-o pasă primită de la 
Voinea. In repriza a doua, Tătaru în
scrie în minutul 60. Cu 5 minute mai 
tîrziu, ' Seredai pierde o ocazie favo
rabilă, de la cîțiva metri de poartă, 
pentru ca în minutul următor Năftănăi* 
lă să înscrie singurul gol al brașove
nilor. In continuare, Steaua ridică sco
rul la 7—1 prin punctele înscrise de 
Raksi, Constantin de două ori și 
Voinea.

de văzut meciul final, care 
deosebit de atractiv, deoa- 

în-

inter nation al>
începînd de astăzi și în zilele care vor 

urma, se vor disputa mai multe meciuri 
internaționale de fotbal. Oaspeții, echipe 
din Italia, Austria și selecționata Indo
neziei, vor susține întîlnlri amicale la 
Ploiești, București, Constanta, Oradea. 
Iată programul primelor jocuri :

Selecționata Indoneziei — Petrolul. 
Meciul are loc astăzi la Ploiești. După 
cum se știe, Petrolul a efectuat în iarnă 
un lung turneu în Indonezia, așa că se 
poate spune pe drept că în meciul de 
astăzi se întîlnesc fotbaliști și prieteni mai 
vechi. Jucătorii indonezieni vor întîlni în 
ziua de 30 iunie la Constanța, selecțio
nata regiunii Dobrogea.

Admira — Rapid. După F.C. Austria 
care a jucat anul trecut in București, 
Admira este a doua echipă care evolu
ează în țara noastră. Oaspeții se bucură 
de prestigiu în fotbalul european, fiind 
una din cele mai bune echipe austriece 
în rîndurile căreia toacă numeroși inter
naționali. Favorita publicului bucureștean 
Rapid va fi partenerul acestei formații.

Sampdoria — Crișana. Noua promo
vată în categoria A,. Crișana, va avea de 
dat cu această ocazie și un serios exa
men. Meciul cu Sampdoria (Genova) din 
ziua de 1 iulie de la Oradea este deose
bit de dificil pentru jucătorii, orădeni ți- 
nînd seama de valoarea oaspeților. Samp- 
doria este cotată c8 o formație tehnică, 
cu un vechi stagiu în campionatul italian 
și o carte de vizită plină de rezultate va
loroase In meciurile internaționale. Jocul 
de la Oradea este așteptat cu Interes de 
public.

C. MANTU
Concurs de parașutism

Dinamo Bacău - Jiul 4-1
Ieri la Bacău a avut loc meciul 

restanță din cadrul campionatului 
categoriei A de fotbal dintre echi
pele Dinamo din localitate și Jiul 
Petrilă. IntHnirea s-a încheiat cu 
scorul de 4—1 (1 0) in favoarea 
formației dinamoviste.

Consiliul U.C.F.S.-oraș 
colaborare cu Federația 
specialitate, organizează 
mineața, cu începere de 
concurs internațional de 
Probele de parașutism sînt cele pre
văzute la viitoarele campionate mon
diale, 
tuind 
scop 
patru

București, în 
romînă de 

duminică di- 
la ora 9, un 

parașutism,

concursul de duminică consfi- 
de altfel o verificare în acest 

a pregătirii sportivilor din cele 
fări.

Bursele europene urmează 
scăderile Wall Streetului“
NEW YORK 27 (Agerpres). —

„Bursele europene urmează scăde
rile Wall Streetului“. Sub acest titlu 
ziarul „New York Herald Tribune“ 
a publicat la 26 iunie o corespon
dență din Paris în care trece în re
vistă valul de scăderi care s-au pro
dus săptămîna aceasta la bursele din 
principalele țări ale Europei occi
dentale. „Cursurile acțiunilor în în
treaga Europă (occidentală N.R.) au 
urmat astăzi scăderile de la Wall 
Street“ — scrie ziarul. Bursele din 
R.F. Germană și Italia sînt în frun
tea acestui declin care a avut loc cu 
numai o oră sau două înainte ca la
cartierul general al Pietii comune 
din Bruxelles să fie dat publicității 
cel de-al cincilea raport optimist.

La celelalte burse europene — 
adaugă ziarul — în Franța, Olanda, 
Anglia (un membru posibil ăl Pietii 
comune) și în Elveția (care caută 
formula unei asocieri cu Plata co
mună) cursul acțiunilor a căzut la 
fel ca și la Frankfurt, Düsseldorf și 
Milano. Peste tot au predominat 
semnele minus.

După cum arată ziarul, noile pră
bușiri ale cursurilor acțiunilor la 
bursele din Europa occidentală „au 
avut loc sub influența declinului de 
vineri al Wall Streetului”. în ace
iași timp, ziarul subliniază că „iuni 
bursa din New York a cunoscut cea 
de-a șasea zi consecutivă de declin“.

•-----------o# o------------

DIN MODUL DE VIAȚĂ OCCIDENTAL

Despre cîini și îngrijirea
medicală“
reproducem 

englez „New 
articol sem-

șese în proporție de doi la unu cos
tul hranei pentru copii. Și totuși, so
cietatea aceasta se găsește în pre
zent în toiul unei mari zarve poli
tice în legătură cu planul care pre
vede îngrijire medicală pentru bă
trîni... Există unii americani care iz
butesc să se ridice deasupra consi
derentelor de ordin sentimental a- 
tunci cînd cei în cauză sînt numai 
niște... oameni.

Larma în jurul planului de asis
tență medicală, care se apropie de 

o bătălie hotărî- 
toare în Congres, 
constituie o ano. 
malie greu de ex
plicat în altfel de- 
cît prin faptul că, 

atitudinea față 
rămîn o zonă

It.

Răsfoind presa străină

Sub titlul pe care-1 
mai sus, săptămînalul 
Statésman" publică un 
nat de Karl E. Meyer, coresponden
tul său la Washington, în care auto
rul, sub o formă ironică, dezvăluie 
lipsa de grijă a autorităților din 
S.U.A. față de cei bătrîni și bolnavi.

„Libera întreprindere, în stilul a- 
merican, își are și ea triumfurile ei ; 
dacă n-a izbutit să-i aibă în grija 
pe cei bătrîni și infirmi, în schimb 
își întinde în mare măsură binefa
cerile asupra cli
nilor. Așa, de pil
dă, la New York, 
copoiului afgan al 
celor bogați 1 se 
pot cumpăra pi
jamale din dantele (25 de dolari), 
gene false (3,95 dolari) sau o haină 
gri de lînă cu un guler de catifea 
și joben asortat (tot chilipirul la 
prețul de 33,50 dolari). Sau dogul 
englezesc poate fi înmiresmat cu 
parfum Kennel nr. 9 și imortalizat 
în „Anuarul cățeilor" în care sînt 
lăsate spații libere pentru a se im
prima urmele de labe.

Am întîlnit toate aceste elemente 
importante 
merican în 
trecută al 
ning Post", 
bunăstarea
Gibbon (istoric englez — 1737-1794) 
— avîhd Un stil plin de Ironie muș
cătoare — n. r.) îl va putea consulta 
cu folos.

Toni Howard, autorul acestui ar
ticol, notează că în cartea telefo
nică confidențială din Manhattan 
sînt enumeiate 115 hoteluri, cluburi 
la țară, cluburi cu baie și labora
toare de înfrumusețare pentru cîini, 
în care muzica stereofonică linișteș
te nervii clientului în timp ce i se 
curăță labele...

Intr un cuvînt, în S.U A. se cheltu
iesc anual, dintr-un sentiment demn 
de laudă, în jurul sumei de 
3 000 000 000 de dolari pentru apro
vizionarea ș) deservirea an’malelor 
favorite Numai vînzările de produ
se alimentare pentru acestea depă-

''biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
în ce privește 
de medici, S.U.A. ___
slab dezvoltată. Prin diferite mijloa
ce, Asociația medicală americană 
(A.M.A.) a convins pe mulți că una 
din binefacerile modului nostru de 
viață constă în a te speti plătind 
facturile doatorului fără a primi nici 
un ajutor din partea guvernului. To
tuși, de acest ajutor au urgentă ne
voie cei în vîrstă... Cheltuielile 
particulare pentru îngrijirea medica
lă făcute de persoanele ce au de
pășit vîrstă de 65 de ani sînt a- 
proape de două ori mai mari decît 
cheltuielile restului populației.

Față de această situație, planul 
președintelui Kennedy, întruchipat în 
proiectul de lege King-Anderson, 
constituie o slabă cataplasmă apli
cată cu timiditate. Guvernul însuși 
nu Intenționează să asigure îngri- 
Hre. să angajeze medici 3au să ofe
re servicii.; el ar dori numai să sta
bilească un program modest pentru 
a contribui la achitarea unor chel
tuieli Dar o boală prelungită va 
duce totuși de rîpă pe bătrîni și pe 
rudele lor mai tinere. Nu se fac nici 
un tel de prevederi pentru costul 
medicamentelor, pentru operațiile 
costisitoare, pentru acel gen de 
cheltuieli medicale care constituie 
o povară zdrobitoare ce apasă asu
pra bătrînilor".

ale modului de viată a- 
numărul din săptâmîna 

revistei „Saturday Eve- 
într-un articol despre 

canină pe care Un viitor
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In întîmpinarea marelui 
Forum al păcii

( Răspunsul lui N. S. Hrușciov 
la scrisoarea lui John Bernal

------------- ----------- -I
• La Moscova a sosit pastorul 

norvegian Ragnar Forbekk, lau
reat al Premiului Internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare", membru al Consi
liului mondial al păcii. El a 
declarat că la Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace va participa o delegație nor
vegiană reprezentativă., din care 
fac parte delegați ai diferitelor 
mișcări pentru pace.

• Congresul de la Moscova va 
fi un eveniment istoric, care va 
permite întregii omeniri să facă 
un nou pas important spre o 
lume fără războaie, spre o lume 
fără armamente, spre o lume în 
care nu vor fi nici asupritori și 
nici asupriți, a declarat Kaneko, 
secretar general al Comitetului 
pentru apărarea păcii din Tokio, 
în timpul festivității care a avut 
loc. cu prilejul conducerii dele
gației din Tokio, care a plecat 
la congres. Delegația japoneză la 
Congres este formată din 100 de 
persoane.

• La San Jose a avut loc o 
conferință pe țară pentru dezar
mare și pace. La conferință au 
luat parte delegați ai organiza
țiilor muncitorești, de femei, de 
tineret și altor organizații demo
cratice din Costa Rica. Conferin
ța a adoptat hotărîrea de a spri
jini Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace și a 
ales delegați la Congres.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS : Nikita Hrușciov va lua cu- 
vîntul în fața participanților la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace de la Moscova, 
unde va face o expunere asupra po
liticii Uniunii Sovietice în proble
ma dezarmării generale și totale.

Șeful guvernului sovietic a făcut 
cunoscut acest lucru în răspunsul 
său la scrisoarea lui John Bernal, 
președintele Comitetului internațio
nal de pregătire a Congresului mon-

Și
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dial pentru dezarmare generală 
pace.

Răspunzîndu-i lui John Bernal, 
șeful guvernului sovietic scrie prin
tre altele : „Consider că merită cea 
mai caldă. aprobare dorința Comi
tetului internațional de pregătire a 
congresului de a asigura ca, în fața 
participanților la acest forum mon
dial atît de larg, să fie expusă poli
tica statelor asupra uneia din cele 
mai importante probleme ale con
temporaneității — dezarmarea ge
nerală și totală”.

0>0

SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia 
au loc lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe regionale a comisiilor 
naționale europene pentru UNESCO.

Acad. Mihail Ralea, conducătorul 
delegației R. P. Romîne, a fost ales 
vicepreședinte al dezbaterilor pe 
tema „Tineretul european și pro
blemele științei și tehnicii în so
cietatea contemporană“.

în cadrul dezbaterilor cu privire 
la proiectul de program al 
UNESCO pe anii 1963—1964, acad.

------0*0------ ---- -

In insula Johnston

Tehnicieni americani răniți de fragmentele 
rachetei termonucleare

HONOLULU 27 (Agerpres).. — 
După cum relatează agenția U.P.I., 
martori oculari înapoiați din insula 
Johnston unde se desfășoară expe
riențele atomice americane, au re
latat că mai mulți tehnicieni ame
ricani au fost răniți de fragmentele 
rachetei termonucleare care a tre
buit să fie distrusă în aer cu prile
jul uneia din cele două încercări 
eșuate de a exploda o rachetă nu
cleară la mare înălțime. Martorii au 
declarat că unele din fragmentele 
rachetei cîntăreau aproape 50 kg și 
că ar fi fost și mai multe victime 
dacă majoritatea muncitorilor din

-........o»o —

Macmillan reafirma intenția Angliei 
de a continua înarmarea nucleara
LONDRA 27 (Agerpres). — Reîn

ceperea la 26 iunie a lucrărilor par
lamentului, după o, întrerupere nu 
prea lungă, a coincis cu încheierea 
tratativelor 
cretarul de 
Macmillan, 
gliei, și cu 
rilor externe, 
presei, în cursul acestor tratative 
s-au discutat problemele înarmării 
nucleare a N.A.T.O.

Tocmai de aceea, opoziția labu- ' rie a hotărîrii Angliei de a sprijini 
Franța în problemele înarmării nu
cleare.

Galtskell, liderul laburiștilor, șl 
Grimond, liderul liberalilor, au a- 
tras atenția primului miniștrii asu
pra pericolului înarmării unor noi 
țări cu arma nucleară. Ce intențio
nează să facă guvernul pențru a îm
piedica aceasta ? a întrebat Galts
kell. Macmillan s-a limitat la fraze 
generale, declarînd că aceasta se 
poate obține cu ajutorul dezarmării 
generale.

duse la Londra de se- 
stat al S.U.A., Rusk, cu 
primul ministru al An- 
Home, ministrul aface- 

Potrivit relatărilor

ristă a cerut primului ministru 
Macmillan să precizeze politica gu
vernului englez în problema armei 
nucleare.

Din răspunsurile date de Mac
millan la întrebările laburiștilor a 
reieșit că guvernul englez continuă 
să țină la așa-zisul „factor indepen
dent de reținere nucleară“ și că in
tenționează să participe 
înainte în mod activ la 
mărilor nucleare.

Macmillan a subliniat

și de acum 
cursa înar-

de două ori

că „Franța este o putere nucleară 
și va rămîne ca atare“. Anglia, a 
continuat el, înțelege acest lucru. 
Membrii parlamentului au acordat o 
mare importanță acestor cuvinte ale 
lui Macmillan. Opoziția a considerat 
această declarație drept o recunoaș
tere oficială a statutului de putere 
nucleară al Franței.

Cercurile ziaristice consideră de
clarația din 26 iunie a lui Macmillan 
cu privire la Franța drept o mărtu-

' Insula Johnston n-ar .fi lost evacuați 
în grabă. Unul din martori a spus 
că numărul rănițilbr a fost mai mare 
decît arată cifrele oficiale. Oficiali
tățile Comisiei americane pentru 
energia atomică au avertizat între
gul lor personal de pe insula John
ston să nu atingă rămășițele rache 
tei răspîndite pe o arie largă.
/ ★

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
te 300 de oameni de. artă americani 
au publicai în ziarul „New York 
Times" o declarație în care cer sS se 
pună capăt experiențelor nucleare e- 
feefuate de Statele Unite în regiunea 
Oceanului Pacific și în sfatul Nevada. 
Autorii declarației scriu că, deși au 
concepții diferite, sînt în unanimitate 
de părere că aceste experiențe repre
zintă o primejdie pentru omenire și 
de aceea cer să se pună capăt actua
lelor experiențe. Chemăm pe toți oa
menii din toate țările, scriu autorii de
clarației, să facă fot posibilul pentru a 
obține încheierea unui tratat cu pri
vire la Interzicerea experiențelor și a 
unui acord cu privire la dezarmare.

Propunerea 
reprezentantului Indiei 

la o.n:u.
■ I A: s • J .

NEW YORK 27 (Agerpres) 
După cum anunță agenția Reuter, la 
26 iunie, reprezentantul Indiei la 
O.N.U, a propus ça pe ordinea de 
zi a celei de-a 17-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. să fie tre
cută problema „Necesitatea urgentă 
a încetării experiențelor nucleare și 
termonucleare“.

Reprezentantul Indiei a menționat 
totodată că în curînd va prezenta 
un memorandum în această pro
blemă.

Populația Irianului de vest 
cerc eliberarea acestui teritoriu

DJAKARTA 27 (Agerpres). —
Pretutindeni pe teritoriul Irianului 

de vest populația cere activ elibe
rarea acestui teritoriu subjugat de 
olandezi. Comandamentul pentru e- 
liberarea Irianului de vest, a spus 
purtătorul de cuvînt, primește scri
sori de Ia numeroși locuitori din di
ferite regiuni ale Irianului de vest 
care-și manifestă dorința de a se 
înrola in brigăzile de voluntari pen
tru eliberarea Irianului de vest. In 
afară de aceasta mulți au venit 
personal la statul major al coman
damentului pentru eliberarea Irianu
lui de vest, la Makasat, pentru a-și 
exprima dorința de a se înrola in 
brigăzile de voluntari.

Mihail Ralea a vorbit despre lipsu
rile în orientarea generală a proiec
tului de. program, arătînd că 
UNESCO trebuie să promoveze în 
întreaga sa activitate, mai mult 
decît pînă acum, marile probleme 
ale contemporaneității : apărarea 
păcii, necesitatea lichidării complete 
a colonialismului și a urmărilor 
sale și, în-special, a lichidării analfa
betismului în lume, înțelegerea și 
cooperarea internațională, educarea 
tineretului în spiritul păcii și al 
respectului reciproc.

Vorbitorul a expus principalele 
realizări ale Comisiei naționale ro- 
mîne pentru UNESCO și a subliniat 
inițiativele R. P. Romîne pentru 
promovarea educării tineretului în 
spiritul păcii și al înțelegerii inter
naționale, precum și propunerile ro- 
mînești ale colaborării interbalca- 
riice în domeniul educației, științei 
și culturii.

Lucrările ' conferinței continuă.

Corespondență specială de la Rocher Noir

în aceste zile prin Algeria
La 1 iulie va avea loc în Algeria referendumul pentru autodeter

minare. Potrivit aprecierilor unanime, la 5 iulie urmează să' se proclame 
independența Republicii Algeria.

în preajma acestor mari evenimente din viața poporului algerian, 
corespondentul la Paris al Agenției romîne de presă Agerpres s-a depla
sat in Algeria.

Publicăm mai jos prima corespondență transmisă de la Rocher 
Noir, centru administrativ situat la 
executiv provizoriu algerian.
In Algeria grînele s-au copt.
Vîntul fierbinte, în această zi 

arșiță, culcă ultimele lanuri nesece
rate, albind cu praf fin frunzele por
tocalilor între care fructul rotund 
mustind de suc a început să se ru
menească.

Iată prima imagine întîlnită pe 
drumuri șerpuitoare de țară, lîngă 
firul sărac de apă al unui pîrîu ce 
se pierde spre mare. Te-ai crede 
într-un ținut liniștit, departe de agi
tația și zgomotul marilor orașe, un 
loc unde vremea se deapănă încet- 
încet, iar oamenii aproape că nu au 
nici o grijă.

Dar cît de înșelătoare sînt aces
te aparențe. La primul cot al șose
lei înguste, un val de sîrmă ghim
pată blochează răscrucea. Puțin mai 
în deal, un turn de observație cres
cut parcă din ruinele unui sat. Ca
sele sînt în cea mai mare parte 
distruse. Bălăriile au crescut 
tutindeni. Războiul orîncen 
lăsat amprentele peste tot 
jur. Iar dacă azi sîrma ghimpată 
este dată într-o parte și o cărăruie 
începe să se deslușească spre sat, 
unde cîțiva bătrîni întorși dintr-un 
lung refugiu (mulți dintre cei care 
au pribegit în Maroc șl Tunis aș
teaptă ridicarea de noi așezări) stau 
chirciți în pragul caselor și dacă, în 
sfîrșit, nimeni nu mai pîndește din 
turnul de observație, toate acestea

55 km de Alger, sediul organului

de

pre- 
și-a 

în

de luptă pentru libertate. De aceea, 
durerea este și ea vecină cu erois
mul și cu bucuria zilelor de mîine.

In orașe — dar nu în toate la ora 
la care scriu — viața își reia încet 
și cu prudență, cursul. Timizi și cu 
șovăieli, ca după o boală grea, 
orășenii din cartierele arabe abia 
se dezmeticesc. Pretutindeni se văd 
semnele distrugerilor din timpul răz
boiului, dar mai ales ale celor pro
vocate în timpul din urmă de 
O.A.S.-iști. Aici un spital, dincolo o 
universitate — distruse. Privești ce
nușa celor 600 000 de volume, zidu
rile școlilor arse. Din multe ruine, 
vîntul împrăștie peste Alger mirosul 

‘ ‘ ‘ cu 
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Prezențe romînești peste hotare
* *

Țăndărică" : diploma pentru cel mai bun spectacol
Al optulea congres U.N.I.M.A. și festi

valul 
puși de la Varșovia, s-au încheiat după 
zece 
discu|ii despre arta păpușerească. Con
gresul Uniunii internationale a marione- 
tiștilor a ales un nou prezidiu din care 
face parte și artista emerită Margareta 
Niculescu, din R. P. Romînă.

Rezolufia votată în unanimitate, pro
clamă că artiștii păpușari din toate conti
nentele se alătură fără rezerve cauzei 
păcii, tuturor eforturilor de a preîntâm
pina un nou război.

Juriul festivalului international, alcătuit 
din oameni de artă polonezi, a decer
nat diploma Ministerului Culturii și Artei

international al teatrelor de pă-

zile de interesante spectacole și

din R.P. Polonă, pentru celmai bun spec
tacol, teatrului „Țăndărică" din Bucu
rești, care a prezentat la Varșovia „Car
tea cu Apolodor" de Gelu Naum.

Prezidiul U.N.I.M.A. a acordat diploma 
sa (în afara juriului) remarcabilului teatru 
polonez „Laika“ din Varșovia, condus 
de regizorul Jan Wilkowski.

Teatrul din Riga (U.R.S.S.) a primit dF- 
ploma Ministerului Educației Naționale-, 
pentru spectacolul cu cea mai mare va- ' 
ioare educativă. Alte diplome pentru ti. 
ferite realizări în spectacolele lor au 'lÂ.* 
acordate unor păpușari vesf-germanî, 
bulgari, cehi, francezi, suedezi, polonezi, 
maghiari.

VALENTIN SILVESTRU

Seară Caragiale la Varșovia
Varșovia, Gheorghe Diaconescu, lu- 
înd cuvîntul, a mulțumit organiza
torilor festivității.

GH. GHEORGHIȚA
Varșovia 27, prin telefon.

In sala clubului internațional al 
presei și cărții a avut loc la 26 iu
nie o seară festivă consacrată memo
riei marelui dramaturg romîn I. L. 
C&ragiale.

Cunoscutul actor Jan Kreczmar — 
președintele Asociației oamenilor de 
teatru din R. P. Polonă a elogiat 
opera lui Caragiale. Lectorul univer
sitar Adam Weinsberg a evocat cî- 
teva aspecte ale vieții și operei scrii
torului romîn. A urmat un program 
artistic interpretat de actorii Olga 
Bielska și Tadeus Cygler și de vio
lonistul H. Paulis.

Ambasadorul R. P. Romîne la
....... .........•-==

f PARIS 27 (Agerpres). — La cel J 
I de-al II-lea Festival internațio-1 
[ nai al filmului turistic care s-a _ 
I desfășurat la Paris, filmul romî- . 
f nesc „Din Piatra Craiului în Fă- j 
( găraș“ a primit premiul pentru j 
J cel mai bun film de turism cu j 
j caracter educativ.
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MOSCOVA. La 27 iunie, in cadrul
Consfătuirii lucrătorilor din direcțiile 
teritoriale de producție agricolă din 
regiunile centrale ale R.S.F.S.R.,

In cinci puncte ale litoralului sudic al Irianului de 
vest, cu o lungime de. 1 000 de. mile, au fost parașutați 
patrioți indonezieni.

(Ziarele)

Colonialistul : Ce situație apăsătoare 1
(Desen de V. TIMOC)

care se desfășoară în Palatul Mare 
al Kremlinului, a luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov. La ședință au participat 
conducătorii ' P.C.U.S. și ai statului 
sovietic.

ATENA. Liga de prietenie gre- 
co-r.omînă a oferit o recepție în 
cinstea personalităților culturale din 
R. P. Romînă prezente la Atena. 
Acad. S. Melas a salutat călduros 
prezența în Grecia a reprezentanților 
culturii romînești. A răspuns acad. 
Mihai Beniuc, care a mulțumit pen
tru primirea făcută. Au participat 
personalități ale vieții culturale și 
artistice din Atena, membri ai-Ligii 
de prietenie în frunte cu generalul 
L. Spais. A participat de asemenea, 
ambasadorul R, P. Romîne la Atena, 
Mircea Bălănescu.

HAVANA. După cum relatează 
agenția Prensa Latina, Partidul So
cialist Popular Dominican a dat 
publicității la Santo Domingo o 
declarație în care cheamă întregul 
popor dominican să-și întărească 
unitatea. In declarație se arată că 
revoluția de eliberare națională din 
Republica Dominicană trebuie să 
lichideze latifundiile, să elibereze 
economia națională de dependența 
străină, să apere suveranitatea na
țională, să obțină adevărate liber
tăți democratice și să pună capăt 
mizeriei și șomajului de care suferă 
majoritatea populației țării.

BERLIN. La 26 iunie, W. Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a primit delegația 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace condusă de Zdenek Fierlin- 
ger, președintele Adunării, care se 
află într-o vizită de prietenie în 
R.D.G. în cursul convorbirii, a fost 
discutată problema încheierii trata
tului de pace german și a transfor
mării Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat. Zdenek 
Fierlinger a declarat că guvernul și 
poporul R. S. Cehoslovace sînt ferm 
hotărîte să sprijine prin toate 
mijloacele R.D.G. în lupta pentru 
încheierea tratatului de pace.

Demisia guvernului 
brazilian

BRASILIA. Agenția France Presse 
anunță că la 26 iunie primul minis
tru al Braziliei, Tancredo Neves a 
prezentat Congresului demisia cabi
netului său. Motivele acestei demi
sii sînt, după cum menționează a- 
genția, de natură tehnică, nu politi
că, întrucît Tancredo Neves pără
sește funcția de prim-ministru pen
tru a permite mai multor miniștri 
din cabinetul său, precum și lui în
suși să se prezinte la alegerile parla
mentare care yor avea loc în luna 
octombrie.

■O «O-

Corespondența telefonica

lfalia I Peste 3.000.000 de muncitori
și țărani în grevă

Zilele de- 25, 26 și 27 iunie au fost 
marcate în întreaga Italie prin două 
greve generale de mare amploare : 
greva de 48 de ore (a treia grevă în 
decurs de 12 zile) a celor I 200 000 
de metalurgiști și greva de trei zile 
a muncitorilor agricoli italieni al 
căror număr depășește cifra de 2 
milioane de oameni. Totodată, înce- 
pînd din seara zilei de 27 iunie, au 
încetat lucrul muncitorii tipografi, ast
fel că în zilele de joi și vineri în 
Italia nu vor apare ziare.

Importanța deosebită a mișcării 
greviste care se desfășoară în aceste 
zile constă în faptul că pentru pri
ma oară concomitent participă la 
luptă detașamentul cel mai numeros 
al proletariatului industrial din I falia 
— metalurgiștii — și pătura cea mai 
combativă a țărănimii italiene — 
muncitorii agricoli.

Revendicările greviștilor sînt multi
ple : mărirea salariilor metalurgiștilor 
cu 15—20 la sută, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, salarii egale la 
muncă egală, interzicerea concedieri
lor arbitrare, deplină libertate de ac-

flvifafe organizațiilor sindicale în în
treprinderi, înfăptuirea reformei agra- 
re la sate, noi contracte de muncă 
pentru muncitorii agricoli care să pre
vadă sporirea retribuției zilnice și ga
rantarea locului de muncă.

Ziarele italiene scot în evidenfă fap
tul că la actuala luptă a metalurgiș- 
lilor participă pentru prima oară 
după zece ani întregul efectiv de 
90 000 de salariafi al marilor uzine de 
automobile „Fiat" din Torino „cita
dela model" a capitalismului italian.

Puternicele acțiuni greviste ale me
talurgicilor și muncitorilor agricoli au 
un profund caracter politic dat fiind 
împrejurările în care ele se desfă
șoară și problemele acute care stau 
în fafa muncitorilor în actuala situație 
internă din Italia. Prin acțiunea lor 
proletarii din uzine și de la sate îșî 
cer nu numai dreptul la o viată mai 
bună, dar demonstrează că se află 
în primele rînduri ale luptei maselor 
populare pentru reînnoirea vieții so
ciale și politice în Italia. 
Roma 27 iunie.

GIORGIO PASTORE

speră. Marea majoritate a populațial 
a luptat pentru a ajunge la acest 1 
iulie și de aceea așteaptă cu ne
răbdare ziua votului pentru autode
terminare. Pretutindeni afișe mari 
invită pe toți cetățenii Algeriei 
să voteze „Da' la referendumul de 
autodeterminare.

în zilele acestea, cînd pacea face 
primii ■ pași în Algeria, iar poporul 
ei se pregătește să întărească prin 
votul său libertatea și independența, 
cucerite prin atîtea sacrificii, întîl- 
neștj numeroase aspecte semnifica
tive și interesante. Campania de 
pregătire a referendumului, oferă 
multe asemenea aspecte, Entuzias
mul celor care iau parte la ea, for
mele pe care le găsesc sînt grăi
toare. Oamenii care au fost rupți 
ani de zile de căminul lor, și care 
au dus un război în condiții atît de 
grele, vorbesc în cuvinte calde, 
pline de poezie, despre viitorul țării 
lor, înflăcărîndu-și compatrioțli. O 
puternică 
algeriene, £_____  ____ ____  4__ ___ _
cut parte din Armata de Eliberare dar mai ales prezentau Algeria de 
Națională 
cu cîteva. Unele mi-au vorbit de 
durerea lor, căci aproape nu există 
familie care să nu-și aibă morții ei, 
căzuți în decursul acestei perioade, 
altele mi-au vorbit despre proiec
tele lor de viitor într-o patrie în care 
vor să-și ocupe cu demnitate locul.

Despre același lucru îți vorbesc 
cu înflăcărare și tinerii. Am stat de 
vorbă cu unul întors între al lui după 
ce ani de zile a pribegit printre 
străini. Mai avea încă mîinile negre 
de vopseaua cu care o noapte în
treagă a șterș inscripțiile de pe zi
duri ale O.A.S.-ului. Tînărul mi-a. 
vorbit despre ^dorința lui și a prie
tenilor Iui de a munci pentru lecui- 
,rea rănilor lăsate de război.

Acum cartierele europene din Al
ger cu multe clădiri modeme, sînt 
aproape goale. Vezi în special foar
te multe prăvălii închise, aproape 
80 la sută. Se anunță de asemenea 
că între 1 și 8 iulie o serie de bănci, 
companii de asigurare, își vor în
chide și ele porțile. In schimb, cită 
viață fo cartierele arabei Preocupă
rile celor de aci sînt multiple. De 

' Și totuși, algerienii'au Încredere, pildă, conducătorii A.L.N. din zona

autonomă a Algerului se îngrijesc de 
aprovizionarea populației, care a 
suferit atît de mult în lunile de teroa
re ale O.A.S.-ulul, Se organizează 
cursuri politice unde sînt discutate 
tocmai problemele viitoarei Algerii și 
în special se poartă vii discuții în 
jurul reformei agrare. Organizațiile. 
de femei și. tineret duc o acțiune 
susținută pentru alfabetizare.

N-aș vrea să închei rîndurile de 
față fără să vorbesc despre o adu
nare electorală în vederea scruti
nului de autodeterminare, organizată 
de F.L.N. și A.L.N. la Arba, locali
tate situată în apropierea Algerului. 
25 000 de oameni s-au adunat pe 
ùn teren larg din marginea satului; 
am văzut alături de numeroși arabi, 
o serie de cetățeni de origine euro
peană, veniți să asculte pe vorbi
tori, în general comandanți ai Ar
matei de Eliberare Națională. Dis
cursurile, rostite cu multă însufle
țire, evocau momente din lupta po
porului algerian pentru libertate.

cumpănit, se gîndește de ce nu ar 
rămîne — doar în chemarea adre
sată europenilor de delegatul F.L.N. 
în éxècutivul provizoriu se spunea 
limpede că porțile viitorului se des
chid în fața algerienilor de origină 
europeană, ca și în fața celorlalți 
algerieni, că pe baza reconcilierii 
pacea trebuie să fie asigurată defi
nitiv, pentru ca efortul tuturor să. se 
orienteze spre sarcinile redresării și 
ale avîntului economic și social, s

Nu tot așa se petrec lucrurile la 
Oran. Acolo oamenii așteaptă pe 
aeroport, alții pe cheiuri, unii 
s-au refugiat pe plajă. Sînt în
groziți de amenințările căpeteniilor 
locale ale O.A.S., care nu vor să 
respecte înțelegerea Mostefai-Su- 
sini și continuă crimele. Zeci de 
explozii zguduie pămîntul. Moartea 
continuă să pîndească la fiecare 
colț. Radio-ul nu vorbește acolo 
despre Turul Franței.- In emisiunile- 
pirat tot felul'de- colonei amenință 
cu noi catastrofe, „pămîntul pîrjolit* 
rămîne mai departe deviza și cre
zul lor.

Mă aflam luni seara în portul ora
șului Oran, cînd deodată uriașe re
zervoare de carburanți au început să 
sară în aer și să ia foc. Este un ade
vărat coșmar să fii martor la un act

impresie îți fac femeile 
dintre care multe au fă-

— (A.L.N.). Am discutat

greu de ars, amestecîndu-1 
acela al gunoaielor neridicate 
multă vreme.

Uriașe grămezi de saci 
poștă, care zac nedesfăcuți 
trei luni. Abia de leii factorii 
au pornit din nou pe la case, 
cu maldăre de scrisori. Dar în 
cartierele europenilor, destinatarii 
sînt adeseori absenți. Au lăsat o de vandalism ca acesta. Flăcările 
carie de vizită din care nu poți să urcă la sute de metri, iar exploziile 
știi dacă vor reveni sau nu din aruncă scheletul uriașelor cisterne 
Franța, unde au plecat în masă de ca pe niște jucării. Un fum înnecă- 
cîtva timp. Factorul se oprește în cios și, o funingine grea se întind 
fața unui bărbat cu-fața rotundă, cu peste împrejurimi. In port, sifenele 
părul rărit, care ascultă radioul în- 
gîndurat :

— Nu știu — răspunde cel.între- 
bat... i

de 
de

urcă la sute de metri, iar exploziile

vapoarelor au început să țiuie asur
zitor. Pe vasul „El-Mansqur' pasa- 

__ r___ ________ gerii îmbarcați, algerieni de origine 
lurnur ___  -........- --••• aP°i răsucește butonul, europeană care pleaqă-în Franța,
sînt totuși semne că nu e mult de Crainicul •• începuse toomai să reia- au început să se agito* îngroziți.
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cînd pe aici mai era încă război.

Pămîntul pe care calci sosind în 
Algeria este martorul atîtor lungi și 
dureroase suferințe : 130 de ani de 
perioadă colonială, aproape 8 ani

teze sosirea în etapa cicliâtă a Tu
rului Franței. Bărbatul se ridică, 
făcu doi pași, ar fi vrut să se ducă 
în oraș, se răzgîndește. Cunoscuții, 
prietenii, familia — ău plecat. E des-

Noaptea tîrziu, cînd am plecat din 
Oran spre Alger, am mai zărit- lu
mina Toșie a incendiului la zeci șl 
zeci de kilometri depărtare.

mîina.
O disciplină perfectă printre mem

brii A.L.N. La rînd cu ostașii ceilalți 
și cu fetele, și ele în costume mi
litare, un tînăr de vreo 16 ani, îm
brăcat în uniforma militarilor 
A.L.N.-ului, sta nemișcat, serios. 
După terminarea adunării, alți ti
neri s-au strîns ciorchine în jurul 
lui. Am regretat în clipa aceea că 
nu cunosc araba. Tînărul Abdalah, 
ostaș la 16 ani, le povestea episoa
de de luptă. In ochii ascultătorilor 
citeai bucurie, mîndrie. Algeria li
beră de mîine este a tinerilor ca el, 
a algerienilor fără deosebire de re
ligie sau naționalitate, pentru al că
ror viitor mai bun a sîngerat un în
treg- popor. De acuma grînele se 
vor coace adl și pentru ei.

Pe ziduri, la răscruci, de drum, pe 
asfalt citești: „Algerianule, fă-țl da- 
toria, votează 1“. Nimeni nu se îndo
iește aci că un masiv „da“ va 
consfinți la 1 iulie independența și 
suveranitatea Republicii Algeria, 
țară liberă în fața căreia se deschid 
cele mai luminoase perspective.

T. VORNieU
Primarul unui sat algerian reîntors din refugiu își lntîlnește fericit 

fratele. ,
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