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Cooperația meșteșugărească a ob
ținut an de an realizări importante 
în domeniul deservirii populației. 
Lărgirea rețelei de unități și, para
lel cu aceasta, îmbunătățirea condi
țiilor de executare a comenzilor sînt 
rezultatul orientării cooperativelor 
către prestarea de servicii, pe baza 
indicației cuprinse în Directivele 
Congresului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Volumul pres
tărilor este astăzi de trei ori și ju
mătate mai mare decît cel realizat 
în 1956. S-au dezvoltat într-o mă
sură însemnată activități mult soli
citate — mobilă după comandă și 
reparații de mobilă la domiciliu, re
parații de obiecte de uz casnic și 
gospodăresc, tricotaje după coman
dă, remaiat ciorapi, încălțăminte or
topedică. Potrivit cerințelor,, au apă
rut și activități noi : lucrări gospo
dărești la domiciliu, închirieri și 
reparații de aparate fotografice și 
multe altele. O însemnată extindere 
a luat rețeaua atelierelor pentru 
întreținerea aparatelor de radio și 
televiziune, a frigiderelor și mași
nilor electrice de spălat rufe, a mo
tocicletelor și motoretelor, ceasor
nicelor etc.

în țara noastră, ca urmare a a- 
vîntului întregii economii, crește 
necontenit nivelul de trai material 
și cultural al oamenilor muncii. în 
viața acestora pătrund într-o mă
sură crescîndă confortul și bună
starea, sporesc cerințele lor. Aces
tor cerințe sînt chemate să le răs
pundă și cooperativele meșteșugă
rești. Este o îndatorire de cinste pe 
care ele se străduiesc s-o îndepli
nească tot mai bine.

Cu toate acestea, așa cum au ară
tat și lucrările recentului congres 
al cooperației meșteșugărești, mai 
sînt destule de făcut pentru ca în
treaga activitate a cooperativelor să 
atingă nivelul impus de exigențele 
oamenilor muncii. Este vorba, de 
exemplu, de faptul că o serie de lu
crări așa-zis mărunte, și altele mai 
puțin mărunte, dar de care oame
nii au neapărată nevoie, nu sînt încă 
realizate la un nivel calitativ co
respunzător și destul de operativ. 
Nu rareori se primesc reclamații cu 
privire la întîrzieri în executarea 
unor mici reparații la aparate elec
trice, la instalații sanitare, la lu
crări de călcat și stopat îmbrăcă
minte, la diferite treburi gospodă
rești, cum ar fi întreținerea și cu
rățenia locuințelor, spălatul rufelor, 
lustruitul mobilei și altele.

Ce vom face pentru lichidarea a- 
cestor deficiențe? Conducerea UCE
COM, împreună cu consiliile și co
mitetele executive ale uniunilor și 
cooperativelor, ținînd seama de ce
rințele, propunerile și observațiile 
cetățenilor, vor analiza — pe fie
care . regiune, oraș și stațiune bal
neoclimaterică — situația unități
lor și activităților de deservire exis
tente, întocmind planuri de măsuri 
pentru dezvoltarea rețelei în fiecare 
ramură, în raport cu cerințele reale 
ale populației. Cu deosebire se va 
avea în vedere dezvoltarea activi
tăților rămase în urmă. Un accent 
mai mare se va pune pe dezvolta-

rea lucrărilor de reparații și trans
formări de îmbrăcăminte, lenjerie, 
încălțăminte, mobilă, va fi extinsă 
rețeaua unităților de reparat insta
lații electrice, tehnico-sanitare și o- 
biécte electro-casnice. în același 
timp, vor fi organizate pe o scară 
mai largă prestările de servicii la 
domiciliu.

De pe acum se pot vedea, în vi
trinele diverselor unități coopera
tiste din Capitală și din alte orașe, 
anunțuri prin care populația este 
înștiințată că în centrele respective 
se primesc lucrări din categoria ce
lor așa-zise mărunte. Rețeaua aces
tor unități va crește necontenit. îm
potriva acelor responsabili de cen
tre care, sub un motiv sau altul, 
refuză primirea și executarea unor 
astfel de comenzi se vor lua măsuri 
corespunzătoare.

Multe din unitățile noastre și-au 
cîștigat aprecierea clienților prin 
atitudinea atentă față de cerințele 
lor, prin respectarea termenelor fi
xate pentru livrarea comenzilor și, 
mai ales, prin calitatea execuției a- 
cestora. Condițiile calitative cores
punzătoare în care este deservită 
populația în majoritatea centrelor 
nu pot face însă să fie trecute cu 
vederea lipsurile serioase care se 
mai manifestă în unele unități, unde 
atitudinea unor responsabili și co
operatori este necorespunzătoare, 
unde se lucrează uneori de mîntu- 
ială, executîndu-se lucrări neîngriji
te, prost finisate și nerespectîndu-se 
termenele stabilite. Calitate cores
punzătoare cerințelor, operativitate 
în executarea și livrarea lucrărilor 
comandate de cetățeni — iată con
diții esențiale în deservirea popu
lației.

Avînd în vedere atingerea acestor 
obiective, UCECOM a luat și va lua 
și pe viitor o serie de măsuri a că
ror menire este să ridice la un ni
vel superior întreaga noastră activi
tate. Deservirea populației de către 
unitățile cooperației meșteșugărești 
va fi îmbunătățită prin introduce
rea de forme și metode avansate 
de lucru, în vederea unei mai bune 
organizări a muncii, folosirii ra
ționale a timpului și utilajelor 
etc. în cadrul cooperativelor din 
ramura confecții se va extinde 
organizarea lucrului în echipe pe 
faze, metodă care determină specia
lizarea cooperatorilor potrivit dife
ritelor etape ale procesului de pro
ducție, mărește productivitatea, re
duce termenul de execuție etc., toate 
acestea însemnînd îmbunătățirea 
calității lucrărilor și asigurarea unei 
mai mari operativități. Acelorași 
scopuri le servește și extinderea sis
temului de lucru pe bază de gra
fic, care face ca maistrul să poată 
avea, în orice moment, evidența cla
ră și precisă a comenzilor primite, 
a celor aflate în lucru, a termenelor 
de probă și livrare, în așa fel încît 
să poată organiza activitatea cen
trului respectiv într-un mod care

cu tovarășul->

In seara zilei de 3 iulie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P. M. R., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, a avut o convorbire 
prietenească cu tovarășul Jânos 
Kâdăr, prim-secretar al C. C. alKâdăr, prim-secretar al C. C.
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, care a trecut prin țara noa
stră în 
unde își 
odihnă.

drum spre R. P. Bulgaria, 
va petrece concediul de
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Bun sosit 
micilor oaspeți

Lehliu, regiunea j 
, ) 
f București, odată cu recoltatul se j

( iac arături de vară. J

Au participat tovarășul Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., precum 
și tovarășii Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.M.R., Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
și Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față Jenö György, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Ungare la București, și alți co- 
laboratpri ai ambasadei.

(coresp. „Scînteii ), — 
din Fînfînele și Găurl- 

ferminaf recoltatul printre

ZIMNICEA
Colectiviștii 
ciu au 
primii din raionul Zimnicea și din re
giunea București. Colectiviștii din Fîn- 
fînele au avut de recoltat 
ceasta 850 ha de grîu și 
crînd cu 4 combine și cu
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în vara a- 
ha orz. Lu
de seceră-

Se extinde folosirea Izotopilor radioactivi 
in schelele petroliere

In colaborare cu inginerii și tehnicienii trusturilor de 
foraj și extracție Ploiești și Tîrgoviște, colectivul în
treprinderii de carotaj și perforări din Ploiești a pus 
la punct instalațiile pentru extinderea folosirii izoto
pilor radioactivi la forajul sondelor, reactivarea unor 
sonde, la transportul țițeiului prin conducte. Ca ur
mare, numărul operațiilor executate în schele cu aju
torul izotopilor a sporit în primul semestru cu 8 la 
sută față de perioada corespunzătoare a anului tre
cut. Prin reducerea prețului de cost al lucrărilor,, co
lectivul întreprinderii de carotaj a realizat în această 
perioadă economii suplimentare de aproape un mi
lion lei.

Specialiștii întreprinderii studiază elaborarea unor 
procedee noi care să permită îmbunătățirea calității 
țițeiului și a produselor petrolifere. (Agerpres)

O nouă promote 
de maiștri mineri

PETROȘENI (red. ziarului „Stea
gul Roșu”). — De curind a absolvit 
cursurile grupului școlar minier din 
Petroșeni o nouă promoție de maiștri 
mineri. Cei 50 de noi maiștri au fost 
repartizați să lucreze la minele din 
bazinul carbonifer Valea Jiului, 
precum și la alte centre miniere din 
țară. De la înființarea sa și pînă în 
prezent, acest grup școlar a dat in
dustriei noastre miniere peste 300 
de maiștri.

au reușit să termine 
în 7 zile de lucru, 
colectivă „9 Mai" din 

grîului de pe o

torl simple, ei 
recoltatul grîului

La gospodăria 
Găuriciu, recoltatul 
suprafafă de 763 ha a fost terminat în
4 zile. Mai sînt pe terminate cu recol
tatul grîului colectiviștii din Vînăfori, 
Dragalina și gospodăria colectivă 
„Scînteia" din satul Piatra.

Depășesc viteza zilnică planificată 
la recoltat

La noile furnale ale Reșitei
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — La 

noile furnale ale Reșiței se desfășoară o 
însuflefifă întrecere socialistă pentru a 
produce cantități sporite de fontă 'de 
bună calitate și la un preț de cost cîf 
mai scăzut. Bilanțul încheiat zilele aces
tea arată că în primul semestru al anu
lui furnaliștii și-au depășit sarcinile da 
producție cu 2286 tone.

Aceste rezultate se datoresc folosirii 
rationale a agregatelor, conducerii co-
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recfe a temperaturilor în furnal și apli
cării unor măsuri tehnico-organizatorice. 
Indicele de utilizare planificat al furna
lelor a fost depășit, în medie, cu 120 
kg pe metru cub volum util, Printr-o uti
lizare rafionalä a materiei prime, con
sumul specific de cocs a fost redus in 
luna iunie cu 50 kg pe tona de fontă, 
iar cel de calcar cu 67 kg. Ca ’urmare 
preful de cost pe tona de fontă a fost 
redus cu 40 lei.

Colectiviștii din patru raioane ale 
regiunii București : Drăgăneșfi-Vlașca, 
Roșiori de Vede, Urziceni și Videle, 
au terminat secerișul orzului de pe în
treaga suprafață cultivată în acest an. 
Terminarea recoltării orzului înfr-un 
timp mult mai scurt decît în anul tre
cut este rezultatul mai bunei organi
zări a muncii în gospodăriile colective 
din aceste raioane și folosirii mai ra-

în
me- 
fost

ționale a tractoarelor șl mașinilor, 
raionul Urziceni, de pildă, viteza 
die zilnică planificată la seceriș a 
depășită cu 50 la sută.

Pînă acum, în gospodăriile colective 
din regiunea București orzul a fost re
coltat da pa 85 la sută 
cultivată. Continuă în 
strînsul recoltei de grîu, 
tuafă pînă acum pe un 
prafajă.

din suprafafa 
același timp 

lucrare efec- 
sfert din su- 

(Agerpres)

TG. MURES (co- 
resp. „Scînteii”). — 
Zilele acestea s-au 
deschis la Homorod- 
băi, băile Chirui, 
Răstolită și în Lunca 
Bradului tabere de 
pionieri și școlari. 
Conducerea tabere
lor a organizat pen
tru cei mici un pro
gram interesant și 
instructiv.

Se organizează 
manifestări culturale, 
excursii, vizite la 
întreprinderile fores
tiere și întîlniri cu 
muncitorii.

Pe calea Dudești din Capitală 
sînt în curs de execuție, pe o dis
tanță de 2 km, lucrări de reparații 
capitale la linia de tramvai. în ioto- 
graiie : Se lucrează la sudarea și
nelor de tramvai. (Foto : R. Costin)

DE PESTE HOTARE
IN SICILIA continuă să ia am

ploare lupta țăranilor pentru refor
ma agrară, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viajă. La 
3 iulie, la Palermo au sosit mii de 
țărani din toate regiunile insulei 
pentru a participa la o mare mani
festație care a avut loc în aceeași 
zi sub lozincile : „Pămîntul trebuie 
să aparțină celor ce-1 muncesc", 

.„Să fie desființat sistemul feudal al 
dijmei".

ANTIFASCIȘTII DIN BASTIA (Cor
sica) au dat o ripostă hotărîtă ele
mentelor fasciste care au încercat să 
organizeze o demonstrație cu prile
jul debarcării batalionului legiunii 
străine retras din Algeria. Din mul
țimea care se adunase în port se 
auzeau exclamații : „O.A.S. este o
adunătură de asasini 1", „Cerem di
zolvarea legiunii străine 1".

(Continuare în pag. Il-a)

RECOLTA DE CEREALE — 
CîT MAI REPEDE 
ÎN HAMBARE I

ILIE ALEXE
Vicepreședinte al UCECOM
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turnătorie, înfîr- 
s-ar fi putut evita, 
adevărat că prin 

măsuri luate, rămî- 
în urmă a fost în

Activitate cuitural-artistică pe litoral
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii"). — în stațiunile 
de odihnă de pe litoral a 
sosit o nouă serie de oa
meni ai muncii. Pentru ei, 
la cluburi și casele de 
cultură, sînt prezentate 
interesante programe cul- 
tural-artistice. La Eforie- 
sud, de două ori pe săptă
mână au loc spectacole ale 
formațiilor de artiști ama>- 
tori din regiune, iar la 
casa de cultură din Man
galia spectacolele prezen-

täte de teatrele de stat din 
Constanța și Pitești s-au 
bucurat de prețuirea oa
menilor muncii veniți la 
odihnă.

In prezent, în stațiunile 
de pe litoral se desfășoară 
festivalul filmului romî- 
nesc, în cadrul căruia sînt 
prezentate filmele : „S-a 
furat o bombă", „Celebrul 
702”, „Darclée”, precum și 
noul film romînesc „Omul 
de lingă tine".

MINISTERUL DE FINANȚE AL AN
GLIEI a anunțat la 3 iulie că în 
cursul lunii iunie rezervele de" aur 
și de valută convertibilă s-au redus 
în Anglia cu 33 de milioane 
sterline.

seria noilor blocuri, săpătu-
C-6 —

Pe terenul fostei gropi Floreasca din 
Capitală, constructorii au început anul 
acesta amenajarea unui șantier. Aici se 
vor ridica, cu ajutorul cofrajelor glisan
te, șase blocuri-turn cu 288 de aparta
mente, deservite de o centrală termică.

De la început, munca pe șantier a 
fost bine organizată. Pe baza proiectu
lui s-a trecut din vreme la definitivarea 
lucrărilor de organizare. S-au executat 
și drumurile interioare, asigurîndu-se 
astfel posibilitatea desfășurării lucrări
lor de construcție și în caz de ploaie.

Din
zile la fundațiile primului bloc — 
au început la 1 aprilie și au durat 12 
zile. Turnarea fundațiilor s-a executat, 
apoi, în numai 8 zile. Montarea cofra- 
jelor glisante s-a încredințat unor dul
gheri cu experiență din brigada lui Ion 
Molnar.. Operațiunea aceasta de mare 
răspundere, începută la 25 mai, a de
curs într-un ritm rapid. După o zi, o 
mare parte din cofraje erau montate (fo
tografia nr. 1 făcută la 28 mai). La 31 
mai, montarea cofrajelor se afla într-un 
stadiu avansat (fotografia nr. 2). Paralel 
cu aceste lucrări, se muncea și la alte 
blocuri.

Pentru descongestionarea șantierului 
s-a ales soluția preparării betonului la 
stația centrală Floreasca, atlătă la circa față de prevederile graficului ; totodată, 
1 km, de unde betonul necesar lucrări
lor a fost adus ritmic cu autobasculante. 
S-au creat astfel condiții pentru o glisa
re continuă, turnîndu-se pe schimb circa 
40—50 mc de beton.

Mecanizarea piopriu-zisă' a lucrărilor 
de glisare s-a făcut cu multă atenție de 
către mecanicul-șef loan Grigore, meca
nicul Dumitru Preda și aLții. Platforma, 
cu o greutate de circa 200 de tone, a 
fo6t ridicată de către 96 vinciuri hidrau
lice speciale.

Imediat după montarea cofrajelor a 
și început glisarea blocului C-6 (15 iu
nie). Pînă a doua zi dimineața, se tre
cuse de parter. La 23 iunie, adică după 
numai 8 zile, s-a ajuns la turnarea eta
jului 8 (fotografia nr. 3). Cu ajutorul 
unei macarale, platforma era aprovizio
nată cu beton ziua și noaptea. în acest 
ritm s-a ridicat mai mult de un etaj pe zi.

Metoda de lucru cu ajutorul cofraje
lor glisante și-a dovedit din plin efi
ciența. S-a realizat un ritm înalt 
execuție. La 28 iunie, ora 15, cele 
etaje ale acestui bloc erau ridicate (to-

tografia nr. 4). Deci, în numai 13 zile 
și jumătate, cu două zile mai devreme

de
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pita- folosirea acestei metode, au fost 
economisite mari cantități de material 
lemnos.

Paralel cu lucrările de turnare, la a- 
ceastă dată erau executate și o parte 
din planșee, oît și întreaga tencuială 
exterioară a clădirii.

în mod. obișnuit, structura de rezis
tență a unui bloc cu 11 etaje și 48 de 
apartamente, executată după metode 
tradiționale (cadre de beton sau fagure 
turnat monolit), durează circa 90—110 
zile lucrătoare. Prin folosirea cofrajelor 
glisante, ridicarea blocului C-6, care are 
același număr de etaje și apartamente 
— considerîndu-se și timpul de montare 
a cofrajelor — a durat numai 30 de zile.

★

In aceste zile se lucrează intens la 
finisajele interioare. Constructorii pre
văd ca blocul C-6 să iie predat încă în 
acest trimestru. Aceasta înseamnă o re
ducere a termenului de execuție cu 
peste trei luni.

S. UTAN

Penfru îndeplinirea sar
cinilor de producjie ce-i 
revin, uzina noastră co
laborează cu numeroase 
fabrici și uzine. întreprin
deri cum sînt „Steagul 
Roșu” și Uzinele de trac
toare din Brașov, Uzi
nele „T. Vladimirescu"- 
Bucureșfi, uzinele meta
lurgice din Sinaia și Co- 
libași, întreprinderea „In
dustria Sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii și altele ne li
vrează la timp piesele, 
subansamblele și mate
rialele contractate, se 
străduiesc să ridice din 
ce în ce mai mult calita
tea acestora.

Progrese evidente a 
făcut în această privinja 
și întreprinderea „Elec- 
troprecizie” din Săcele. 
Pe la începutul anului, 
această fabrică nu ne tri
mitea la termen motoa
rele electrice de 0,15 
kW pentru pompele de 
răcire ale mașinilor-unel- 
te. Din această pricină 
nici noi, la rîndul nostru, 
nu ne puteam respecta 
cum trebuie îndatoririle 
fafă de alte fabrici din 
fără, lată cum un singur 
produs nelivrat la termen 
creează greutăji unui șir 
de întreprinderi. Sesizat 
asupra acestei situații, co
lectivul întreprinderii „E- 
lecfroprecizie” a adus îm- 
bunătăfiri procesului teh
nologic de fabricafie a 
motoarelor, izbutind să ri
dice productivitatea mun
cii, să sporească numă
rul produselor. De cîteva 
luni, întreprinderea ni le 
livrează Ia vreme, 
perînd 
tanjele.

Nu putem spune însă 
că în 
borare ___ _____
fră' ți alte uzine nu 
există și astăzi 
neajunsuri. Realizarea la 
timp și în bune condiții 
a sarcinilor de plan este 
în mare măsură 
nată de livrarea 
întreprinderile 
toare a tuturor

lelor, pieselor și suban- 
samblelor comandate. Po
trivit contractului existent, 
Combinatul siderurgic 
Reșija trebuie să ne li
vreze cantitatea necesară 
de ofel aliat pentru fa
bricarea pieselor 
Dar în ultimele luni 
binatul ne-a rămas 
cu o cantitate de 
și numai prin sprijinul mi
nisterului, care ne-a re
partizat metal din altă 
parte, am putut înlătura

greutățile ivite din aceas
tă pricină. Spre deose
bire de celelalte baze de 
desfacere ale M.M.C.M., 
cum ar fi baza nr. 2 
Galați, baza nr. 4 Bra
șov, care respectă cu ri
gurozitate termenele de 
livrare a materialelor, 
baza nr. 6 din Oradea 
ne produce greutăți. Sînt 
cazuri cînd este nevoie 
de multă insistență 
chiar să. trimitem 
gafi pentru ca să 
nem materialele de 
ceasta bază. De ce
atîfa deosebire între felul 
de muncă al acestor uni
tăți ? Odată încheiat, con
tractul economic devine 
lege, cu afît mai mult cu 
cîf de respectarea lui 
depinde, — așa după 
cum am mai arătat — 
într-o măsură mai mică 
sau mai mare, producția 
uneia sau mai multor în
treprinderi.

Și acum, cîfeva lucruri 
asupra felului în care își 
îndeplinește uzina noas
tră îndatoririle față de 
alte întreprinderi. Nu tre
buie să fim exigenți nu
mai cu alții, cl în primul 
rînd cu noi înșine. Ne 
dăm bine seama că nu-l

suficient să ne realizăm 
numai sarcinile noastre 
de producție, ci e foar
te important și felul în 
care ajutăm întreprinde
rile colaboratoare să și 
le îndeplinească. Din- 
tr-o analiză făcută recent 
reiese că și uzina noas
tră a rămas datoare unor 
beneficiari. Anul acesta, 
din cauza unor lipsuri 
interne (între altele, am 
depășit procentul admis 
de rebuturi la turnătorie 
la piesele pentru produ
sele respective) n-am li
vrat la timp, ritmic U- 
zinei „Progresul'-Brăila 
compresoarele pentru 
excavator. Sîntem pe de
plin conștienți de greută
țile create acestei uzine. 
Cu mai multe eforturi, 
mai cu seamă din partea 
secției 
zierile 
Este 
unele 
nerea 
cea mai mare parte lichi
dată. Dar normal era să 
se fi luat din timp mă
suri pentru preîntîmpi- 
narea unor astfel de si- 
tuafii. Nici fafă de Fabri
ca de mașini electrice 
din București nu ne-am 
îndeplinit satisfăcător în
datoririle ce ne reveneau 
prin contractul încheiat, 
în privinja livrării piese
lor fumate din fontă.

Conducerea uzinei, co
mitetul de partid — cu 
sprijinul întregului colec
tiv — trebuie să se o- 
cupe cu mai multă stă
ruință de lichidarea nea
junsurilor care mai gene
rează astfel de întîrzieri. 
Nu o dată, muncitorii și 
tehnicienii din uzina 
noastră au dovedit că pot 
face acest lucru.

ION MOLDOVEANU, 
strungar ; VASILE AL- 
DOIU, inginer ; ION 
NICOLAE, tehnician, 
din postul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii” de la uzinele 
„Timpuri Noi“-Bucu- 

reștl.
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O sarcină permanentă 
a organizațiilor de partid 
In cele ce urmează, ne propunem 

să subliniem cîteva aspecte din ac
tivitatea organizației noastre de par
tid în ce privește primirea în partid 
a acelor muncitori, ingineri și teh
nicieni care au dovedit că răspund 
cerințelor puse de partid.

Organizația de partid din secția 
mecanică a dobîndit o bogată expe
riență în ce privește primirea 
de candidați și de noi membri de 
partid. Aici se analizează periodic 
felul cum decurge munca de primire' 
a candidaților. Atenția organizațiilor 
de bază este îndreptată în primul 
rînd spre primirea îh rîndul candi
daților de partid a celor mai buni 
muncitori, fruntași în producție cum 
sînt de pildă tovarășii Constantin 
Emil, frezor, Dumitru Mihalea, ingi
ner, Paul Mirescu, lăcătuș, Constan
tin Gheorghiaș, strungar, și alți mun
citori și ingineri, care participă în 
mod activ la viața politică și ob
ștească, muncesc cu răspundere și 
devotament pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului și guvernului.

Una din metodele folosite de noi, 
cu bune rezultate, este aceea 
a da unui număr de comuniști cu 
bună pregătire politică și profesio
nală sarcina să se ocupe în mod sis
tematic de muncitorii fruntași în 
producție care au cerut să fie 
primiți în rîndul candidaților de 
partid. în secția vagoane, de pil
dă, biroul organizației de bază i-a 
dat sarcină tov. Costea Ion, mem
bru de partid cu multă expe
riență în producție, să se ocupe de 
tov. Aurelian Miu, care se pregătea 
să devină candidat de partid. Tov. 
Costea l-a ajutat să aplice me
tode avansate de muncă, să-și orga
nizeze mai bine locul de producție. 
Totodată s-a îngrijit de educarea 
sa comunistă, ca el să-și însușească 
hotărîrile partidului, să-și ridice ni
velul său de conștiință, de pregătire 
politico-ideologică pentru a deveni 
un om înaintat. S-a ocupat de el 
și după ce tov. Aurelian Miu a fost 
primit candidat de partid.

Primirea în rîndurile partidului a 
celor mai merituoși utemiști este 
strîns legată de felul cum orga
nizațiile de partid se ocupă de edu
carea tineretului. Organizația noas
tră de partid acordă o grijă deose
bită muncii în rîndurile tineretului, 
îndrumînd organizația U.T.M. în 
mobilizarea tinerilor la traducerea 
în viață a sarcinilor care stau în 
fața colectivului. O experiență bună 
în această privință are organizația 
dé bază de la 
cărei secretar 
Șerban. Biroul 
gă organizația 
mulți membri 
sarcina să ajute comitetul 
în munca cu tineretul. In această 
secție se organizează nentru tine
ret expuneri și inform Tri politice, 
vizitarea în colectiv a unor muzee 
și locuri istorice care oglindesc tre
cutul de luptă al partidului. Ute- 
miștii au citit diferite cărți despre 
lupta comuniștilor.

De mare folos pentru întărirea 
continuă a organizației noastre de 
partid ne sînt prețioasele indicații 
date de plenara C.C. al P.M.R. din 

:—25 aprilie 1962.
Apreciind munca desfășurată de

cui un fuauMor

— Care e țigara dumitale prele- •! 
raia ? ,j

— „Favorit" f Le fumez dé cînd J
apărut;- -............ -'M/

— Și ești mulțumit ?
— 70 fa sută.
— De ce numai atît ?
— Pentru -că ■;___  ___ ,

sută din țigările pe care le cumpăr îl ) 
pot trage în piept.

— Restul l . i
— Nu, nu-i vorba de așchii,' bete) : 

sau rădăcini'. ' Dar.;.
delect de I
lipit cum trebuie. . ____ ____ ,

— Altă întrebare ? De la ce aprinzi 1 
figara ?

— De la foc.
— Chibrituri ori brichetă. 1
— Brichetă.
— Te lauzi I
—. De .loc. .
— Unde găsești piatră de bri- J

( chetă ? ....
f — în provincie.
f —: Te deplasezi special pentru eleî 
j — Am un prieten cu muncă de te- 
( ren, Mi-aduce el.

— îmi faci și mie cunoștință cu elî •]
— Cu o condifie. Să-mi răspunzi) 
mie la niște întrebări.
— S-aud.

. — De ce nu se lipesc bine filtru- J
pile la țigări și de ce nu se găsesc j 
( pietre de brichetă în Capitală ?
f — Nu pot să-fi răspund. N-am
I" nici o competență. Altcineva trebuie
I să răspundă.
f Așteptl

NICUTÄ TÄNASE
f

noi pînă acum, în lumina Hotărîrii 
plenarei C.C. al P.M.R. cu privire 
la întărirea continuă a rîndurilor 
partidului, ne dăm seama că în pri
mirea d'e candidați și membri de 
partid și educarea lpr comunistă 
unele organizații de bază din uzina 
noastră nu s-au ridicat la nivelul 
cerințelor și al posibilităților exis
tenta

Statutul partidului nostru stabi
lește ,că stagiul de candidat poate 
fi redus în acele cazuri cînd este 
vorba de tovarăși care dovedesc 
prin fîapte, înainte de expirarea sta
giului, că îridéplinesc condițiile pen
tru a deveni membri de partie^ 
Avem organizații de bază care au 
redus stagiul de candidat acelor to
varăși care s-au încadrat în preve
derile Statutului. Pentru unele bi
rouri de organizații acest lucru însă 
n-a constituit o preocupare.

Hotărîrea plenarei Comitetului 
Central ne atrage atenția asupra u- 
nui lucru foarte important și anume 
că trebuie să dăm dovadă de o înal
tă principialitate și grijă tovărășeas
că față de calitatea de membru de 
partid. Trebuie să spunem că au 
fost și în uzina noastră cazuri — 
e drept puține la număr — cînd 
unele organizații de bază au pro
cedat cu ușurință în retragerea 
calității de candidat de partid sau 
în excluderea din partid a unor to
varăși.

Intrucît în ultimul timp organiza
ția noastră de partid și-a sporit sim
țitor rîndurile, este necesar ca oda
tă cu primirea în partid să ne ocu
păm mai bine decît 
educarea comunistă a 
partid. Prin întreaga 
educativă urmărim 
spiritul partinic al candidaților 
noilor membri de partid, să-i for
măm ca luptători activi pentru în
făptuirea politicii partidului, a sar
cinilor desăvîrșirii construcției so
cialismului în țara noastră. Comi
tetul nostru de partid are un plan de 
măsuri care cuprinde printre altele 
un ciclu de conferințe. Activiști cu 
experiență au vorbit candidaților de 
partid despre Partidul Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare a poporu
lui nostru în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste, despre 
morala comunistă, despre drepturile 
și îndatoririle membrilor și candida
ților de partid. De asemenea, am or
ganizat, cu sprijinul unor cadre cu 
bună pregătire politică și profesio
nală, după-amieze de întrebări și 
răspunsuri pe astfel de teme : 
coexistența pașnică, principiu al 
politicii externe a statului nos
tru ; atitudinea socialistă față de 
muncă și avutul obștesc ș.a. Au avut 
loc întîlniri între vechi activiști de 
partid și candidații de partid. Toate 
acestea au o mare, influență asupra 
dezvoltării conștiinței partinice a 
candidaților. Desigur, baza educa
ției comuniste a candidaților și 
membrilor de partid e munca, acti
vitatea de producție, felul cum luptă 
pentru realizarea politicii partidu
lui. Avem în uzina noastră can
didați de pârtia' cu care ne putem 
mîndri. Tov. Gavrilă Ștefan, de 
pildă, de meserie strungar, este 
fruntaș de mai mulți ani. bun orga
nizator al locului de muncă ; el a 
reușit să facă din brigada pe care 
o conduce o brigadă fruntașă. Tov. 
Vasile Marin, unul din cei mai buni 
electricieni, este iubit și stimat de 
întregul colectiv pentru hărnicia lui 
în producție.

Respectînd cu strictețe principiul 
primirii individuale, pe baza unei a- 
nalize serioase a calităților politice, 
morale și profesionale ale celor care 
solicită să fie primiți în partid, vom 
desfășura o asemenea activitate îneît 
să asigurăm întărirea continuă a 
rîndurilor organizației noastre de 
partid.

FLORIAN PAUNESCU 
secretar al Comitetului de partid 
al uzinelor „23 August”-București

de

din

Tg.

me- 
va 

mai 
ce-

pînă acum de 
candidaților de 
noastră muncă 
să dezvoltăm 

și

' : <>■

stabilit prin con-

din regiunea Brașov

materie

Moholea — ra-
Grivița Roșie-

puternic. 
fulgerele 
care aie) 
din oră

Economii de materii prime

sculăria generală, al 
este tov. Gheorghe 
a repartizat pe lin

de bază U.T.M. mai 
de partid, dîndu-le 

U.T.M.

Maria Mastacaneanu este una 
dintre fruntașele in producție de 
la Uzina de fire și fibre sintetice 
Săvinești. Mașina la care lucrea
ză ea dâ fire de bună calitate.

(Foto : Agerpres)

Textiliștii 
luptă pentru reducerea continuă a 
consumurilor specifice de 
primă și îmbunătățirea calității pro
duselor. Datorită controlului atent,, 
pregătirii cu grijă a materiei prime, 
eliminării impurităților pe care le 
conțin linurile și altor măsuri apli
cate, ei au economisit, de la înce
putul anului și pînă acum, o canti
tate de materii prime din care se 
pot confecționa aproape 60 000 m 
stofă de lînă și peste 100 000 mp țe
sături de bumbac. (Agerpres)

In zori, pe Sulina.

ui„a, a<11 > ■!

S numai fumul à 70' l’s j 
.1 

frag- îh gol; Aud 
fabrica/fe. Filtrul'- nu'.éj

< N. Efthnfe — Brașov :
< în urma scrisorii
< dvs. referitoare la 11-
< vrarea cu întîrziere a
< unor piese uzinei
< „Tractorul" de către
< fabrica de șuruburi
< Brașov, Ministerul Me-
< talurgiei și Construc- 
( fiilor de Mașini a ana-
< lizat activitatea între-
< prinderii respective
< pentru a descoperi
< cauzele acestui nea-
< juns. Cu acest prilej, 
\ s-au luat un șir de
< măsuri tehnico-orga-
< nizatorice pentru mai 
( buna desfășurare a
< procesului de produc- 
s fie, îneît, fabrica să-și 
s poată respecta obli- 
s gațiile contractuale de 
1 colaborare cu alte în- 
s treprinderi.
$ M. Alexandrescu — 

raionul N. Bălcescu — 
București :

Ținînd seama de 
sesizarea dvs., Direc-

> fia generală farma-
> ceutică a hotărît in- 
( troducerea unui nou
< model de tichete, ce 
S vor fi eliberate în far- 
/ macii în cazul cînd 
j rețetele sînt reținute
< pentru prepararea 
s dicamentelor. Se
> asigura astfel o 
? bună deservire a 
ț tățenilor.

cute în cadrul terme
nului 
tract.

Gr. 
ionul 
București :

Scrisoarea dvs. în 
.legătură cu iluminatul: 
vagoanelor de călă
tori a fost trimisă spre 
rezolvare Ministerului 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. în 
răspunsul primit se a- 
rată că propunerile 
pe care le-ați făcut 
au fost bine venit9 ; 
se studiază modalita
tea aplicării lor în 
practică.

(Urmare din pag. I-a)

D. Badiu — comuna 
Mihălceni, raionul Rm. 
Sărat :

Examenele de admi
tere la școlile tehnice 
agricole, înființate pe 
baza recentei hotărîri 
a C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri 
cu privire la dezvol
tarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agri
col, se vor ține la în
ceputul lunii septem
brie înscrierile

se fac direct la cen
trele școlare din re
giuni, de unde se pot 
obține și alte lămuriri 
în legătură cu condi
țiile de admitere, bur
se, desfășurarea exa
menului etc.

I. Popescu — Iași :
Consiliul regional al 

sindicatelor ! Suceava 
ne-a comunicat că vi 
s-a expediat carnetul 
de muncă, pe care 
l-ați solicitat.

I. Anton — Tg. Căr- 
bunești :

în urma sesizării 
dvs.. Sfatul popular 
raional Gilort a luat 
măsuri' ca ' în scurt 
timp să fie redeschis 
cinematograful 
comuna Scrada.

N. Mărgean - 
Socuesc :

Consiliul régional al 
sindicatelor Brașov ne 
informează că în toa
te sectoarele de ex
ploatare ale întreprin
derii forestiere Tg. 
SecueSc S-au asigurat 
condiții pentru desfă
șurarea unei. activități 
culturale, bogate. în 
parchete există acum 
biblioteci volante, 21 
aparate de radio și 4 
televizoare. în sectoa
rele mai depărtate de 
comuna Comandău, 
muncitorii forestieri 
pot viziona filmele a- 
duse de caravana ci
nematografică.

D. Colocioiu — co
muna Măruța, raionul 
Focșani :

Sfatul popular re
gional Galați ne face 
cunoscut că a luat 
măsuri ca lucrările de 
reparații, capitale de 
la spitalul din comu
na Năruja eă fie fă-

Gh.'Herescu — co- ( 
muna Cocioc, raionul ? 
Răcaj’i :

Extinderea rețelei de I 
iluminat pe străzile ( 
menționate în scrisoa- < 
rea dvs. — ne râs- < 
punde sfatul popular ) 
raional — va fi ternii- ( 
nată în trimestrul III s 
al acestui an. <

V. AxirJa — cornu- j 
na Ruginoasa, raionul ? 
Pașcani : >

Oficiul raional > 
P.T.T.R; ne informează > 
că deficiențele sesi- S 
zate în legătură cü S 
difuzarea piesei în ! 
comuna dvs. qu fost j 
înlăturate ; în prezent, S 
cititorii, primesc ziare- > 
le la timp. S

N. Dănescu — ra- ? 
ionul 30 Decembrie- S 
București. <

Constatîndu-ee că 5 
cele sesizate de dvs. S 
sînt juste, constructo- ) 
iul a fost obligăf'să ? 
refacă unele lucrări > 
de finisaj la blocurile 5 
de pe B-dul Ilie Pinti- > 
lie. în momentul de > 
față, după cum ne co- < 
munică Sfatul popular < 
al Capitalei, toate Iu-1 
crările sînt terminate. >

Cinci oameni pe vîrf de munte
Vîrful Omul are o înălțime de 2513 

metri. La început de iunie aici mal 
dăinuie zăpada. Nămeții de pe cresta 
ori cei îngrămădiți între stînci sînt 
gafa la orice atingere să lunece spre 
hăurile din jur. M'rcl un turist nu sa 
încumetă să treacă, în astfel de zile, 
dincolo de „cerdacul* de sub Colții 
Obîrșiei. Distanța de cîteva sute de 
pași se măsoară aici în ore. Cel care 
urcă muntele privesc din cînd în cînd 
spre căsuța din vîrf și aud parcă cum 
se răspîndește în eter i

— Aici YRW-4, aici YRW-4. Mă auzi 
YRW-3 ? Transmit meteorul,..

Nici o altă casă din țară n-a fost 
construită la o astfel de altitudine. Lîn- 
gă ea se ridică stînca ce marchează 
înălțimea vîrfului Omul. Pe clădirea ri
dicată din piatră și beton, se poate 
citi î „Stațiunea meteorologică „Omul". 
Ne găsim la unul din izvoarele „tim
pului probabil*. Deasupra etajului I • 
un turn pe care se văd antene șl o 
mulțime de aparate.

Din oră în oră, zi șl noapte, pornesc 
de aici spre Predeal, apoi spre Bucu
rești, informații meteorologice de cea 
mai mare importanță, date amănunțite 
despre starea vremii. Transpuse pe 
hărțile sinoptice, aceste date devin 
un ajutor prețios pentru navigația ae
riană și maritimă, pentru alcătuirea 
prognozei timpului.

Clădirea stațiunii meteorologice este 
nouă. A fost terminată la sfîrșitul anu
lui trecut. Pînă atunci, stațiunea a 
funcționat la etajul cabanei turistice de 
alături. Condițiile de muncă și trai 
sînt acum cu totul altele. Construcția 
e un fel de îmbinare între un mic

Și pe furtună meteorologul urcă 
pe terasa biciuită de vînt, merge pe 
platou și cercetează aparatele. Apoi, 
la ora exactă, prin urgia de afară răz
bate pe calea undelor :

-, Y.R.W.-3, Y.R.W.-3. Mă auzi î 
Transmit;..

Dar șl furtuna e o bagatelă pe 
lîngă viscolele iernii. Ca să cercetezi 
aparatele trebuie să spargi peretele 
de gheafă ce învăluie cabina de pro- 
teefie. Girueta nu mai funcționează, 
pentru a Indica direcfla vîntului ; ieși 
afară cu anemometrul, îl fii în mînă 
șl într-o singură clipă , mîna se învă
luie de chiciură.

Constantin Pădureanu, șeful stafiei, e 
un bărbat încă tînăr,. în ciuda păru
lui cărunt. Locuiește de peste 6 ani 
la„. 2 511 metri. în acest răstimp a 
fost aruncat o dată în prăpastie, a fost 
prins de două ori de avalanșe, a sfră- 

întocmesc, pe baza cercetărilor efec- bS,u’ da_ nenumărate ori nămefii spre 
fuate, referate și comunicări științifice, 
pe care le trimit periodic Institutului 
meteorologic din Capitală,

Munca lor este, uneori, extrem 
de grea. Acum sînt zile „dulci", de 
vară. Furtunile ce mai dau bătaie de 
cap. Prin furtună se înfelege aici ceva 
cu totul deosebit fa)ă de ceea ce se 
știe în general. Vîntul e 
Totul în jur se întunecă, 
brăzdează necontenit cerul 
este... atît de aproape. Dar, 
în oră, pe orice timp, trebuie trans
mis „meteorul". De informațiile pe care 
le cuprinde el depinde siguranța cu care 
zboară avioanele, pilotul știe ce re
giuni ele Bucegllor trebuiesc ocolite.

bloc de locuit și un laborator de cerce
tări științifice. încăperile spațioase, 
dispuse cu mult gust, arată grija aten
tă pentru confort. La parter se află 
o sufragerie încăpătoare care are ală
turi bucătăria și baia. în alte camere 
sînt uzina electrică, acumulatorii, ba
zinele de captat apă. Etajul I cuprin
de dormitoarele — cu paturi conforta
bile, mobilier nou, parchet, sobe de 
teracotă, covoare, lumină electrică.

La etajul 11 — în turn — se află 
„Institutul", o încăpere cu cîteva 
birouri, un paf, aparate de emlsie-re- 
cepție, hărți, aparate meteorologice. 
Aici se desfășoară munca de cercetare 
propriu-zisă. Aici și... afară. Căci apa
ratele sînt înșiruite și pe terasa tur
nului, ba chiar pe platoul din jur.

Munca de cercetare are ca obiect 
principal observarea minuțioasă a 
schimbărilor de tot felul care intervin 
necontenit în starea timpului. Ea nu se 
mărginește însă la atît. Meteorologii

cabana Babele sau Sinaia. Radu Neagu 
șl Nicolae Trandafir sînt tineri. Primul 
a venit pe Omul acum 2 ani, celălalt 
de numai 10 luni. Constantin Orășanu, 
om voinic și mereu cu gluma pe buze, 
are un singur necaz — n-a sosit încă 
televizorul.

Tînărul Gheorghe Gheauș e din Buș
teni. Cunoaște munții de mic copil. 
Aici, la stație e mecanic, are în grijă 
aparatele, uzina electrică.

Cinci oameni pe vîrf de munte. Iar 
în clipele grele, cînd natura vrea 
parcă să-i smulgă de aici pe cei care 
au venit să-i fure secretele, toți Cinci 
acționează ca unul singur.

VASÏLE TINCU
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Pe plajă, in zilele vacanței.

liste

ȘI TINE-

CUM E VREMEA
Ieri în țară : în cursul zilei de ieri '■ 

vremea a fost instabilă în jumătatea de 
nord a țării și frumoasă în rest. Cerul 
a fost senin în Muntenia și Dobrogea 
șl schimbător în restul țării. Ploi Inter
mitente. cu caracter de averse, au că
zut în Banat, Transilvania șl local în - 
Moldova și regiunea de munte. Vîntul a 
suflat potrivit, cu intensificări tempora
re, predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la orele 14 oscila 
între 11 grade la Zalău șl 30 grade la 
Băilești.

Timpul probabil pentru zilele „de 6, 7 
și 8 iulie : Vremea se va menține Insta
bilă, mai ales în nord și în regiunea 
muntoasă a țării. Cer variabil.' Ploi lo
cale, sub formă de averse, vor cădea cu ■ 
deosebire în cursul după-amiezejor. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Temperatu-

5 de, Iar maximă între 20—30 grade.

mare decît în 1959. Dezvoltarea și 
îmbunătățirea continuă a activității 
de deservire impune, ca o condiție 
esențială, asigurarea de meseriași 
calificați. De aceea, pînă în anul 
1965 urmează să fie pregătiți peste 
8 000 de cooperatori calificați în 
școli profesionale, peste 1100 în 
școli tehnice și aproape 10 000 prin 
calificare la locul de muncă. Un 
accent deosebit se va pune pe pre
gătirea de cooperatori ceasornicari,, 
opticieni, bijutieri, reparatori de 
aparate de radio și televiziune etc.

Membrii cooperației meșteșugă
rești își vor mobiliza .toate forțele 
pentru a răspunde cu cinste îndem
nului adresat de partid ' de" a 

unei deserviri multilaterale','’rapide 
și de bună calitate; în-acest. scop, 
ne vom strădui să ținem și . mai 
mult seama de sugestiile și obser
vațiile venite din masă, să asigurăm 
un. contact mai strîns între bene
ficiarii serviciilor noastre și orga
nele de conducere ale cooperației 
meșteșugărești, să lărgim, în întrea
ga țară, formele de publicitate, pen
tru ca cetățenii să știe cui să se a- 
dreseze atunci cînd au nevoie de o 
lucrare sau un serviciu, înfjințînd 
totodată un număr mai mare de cen
tre unde primirea comenzilor se 
poate face și telefonic. în același 
timp, vom âsigura rezolvarea ope
rativă a sesizărilor adresate coope
rativelor, .uniunilor sau direct 
UCECOM, considerînd fiecare sem
nal critic o posibilitate de a ne în
drepta necontenit munca. .

să înlăture orice tărăgănare. Opera
tivitatea execuției comenzilor se va 
realiza și prin introducerea, acolo 
unde este cazul, a lucrului în două 
schimburi. în cadrul cooperativelor 
de încălțăminte, centralizarea și or
ganizarea pe faze a procesului de 
lucru, atît la reparații cît și la co
menzi este, de asemenea, o măsură 
aplicată cu bune rezultate- într-o se
rie de unități, ceea ce face ca în 
prezent extinderea ei să constituie 
o preocupare și pentru alte coopera
tive din această ramură.

Referindu-ne la problema calită
ții lucrărilor, nu putem trece cu ve
derea o serie de acțiuni care cori- ' munci cu elan, pentru asigürärea 
tribuie în mare măsură la satisfa
cerea cerințelor populației. Este vor
ba de prezentările de modele și ex
pozițiile care stârnesc un interes tot 
mai mare față de activitatea coope- 
râțivelor meșteșugărești, de consfă
tuirile cu populația, îndeosebi cele 
organizate pe cartiere, care ne 
aduc propuneri și sugestii valoroase 
pentru îmbunătățirea muncii. Una 
din preocupările noastre de seamă 
este de a spori necontenit eficiența 
acestor acțiuni prin aceea ca mo
delele prezentate să fie puse neîn- 
tîrziat la dispoziția celor Care le so
licită, iar propunerile făcute în ca
doul consfătuirilor cu populația să 
fie traduse în viață.

Ridicarea nivelului calitativ al de
servirii va fi asigurată, totodată, 
pijin schimburi de experiență și con
cursuri între cooperative și uniuni, 
prin intensificarea muncii de în
drumare și control pentru executa
rea cu grijă a comenzilor. în acest 
din urmă domeniu avem în vedere 
extinderea controlului pe meserii, a- 
dică a controlului de calitate efec
tuat de cei mai competenți coope
ratori din fiecare ramură de acti
vitate.

Concomitent se va dezvolta, prin- 
tr-o susținută muncă de educație, o 
atitudine tot mai hotărîtă împotriva 
acelora- care, umbresc eforturile ma
jorității. cooperatorilor, care știr
besc prestigiul cîștigat de cea mai 
mare parte a unităților în rîndul 
populației. Vor fi intensificate efor
turile pentru combaterea deprinde
rilor înapoiate, pentru ridicarea 
nivelului de conștiință al coopera
torilor, pentru dezvoltarea atitudi
nii socialiste față de muncă și față 
de avutul obștesc.

în scopul asigurării unei deserviri 
corespunzătoare, activitatea de pres
tări se va dezvolta în mod conti
nuu, cuprinzînd cele mai variate lu
crări și servicii solicitate de cetă
țeni, astfel ca la sfîrșitul anului 
1965 volumul lucrărilor după co
mandă și al prestărilor de servicii 
să fie de aproximativ trei ori mai

o Fabricile din cadrul industriei 
sticlei și ceramicii fine au contrac
tat cu organizațiile comerciale, pen- 
triș, cel de-al U-lea semestru al anu
lui, o serie- de produse noi. Printre 
acestea-se- află noi modele de servi
cii de -fursecuri, dulcețuri, de : ceai și 
vin etc. Producția acestor articole a 
și început. ■ ....

• In întreprinderile din acest sec
tor au fost luate o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea permanentă a 
calității produselor : s-au montat 
cuptoare de recoacere continuă, care 
înlocuiesc cuptoarele fixe; a fost me
canizată operațiunea de introducere 
a amestecului în cuptor, s-a recon
struit cuptorul pentru fiole de la Fa
brica de sticlă „Turda” etc.

• Recent, la Fabrica de oglinzi 
„București” a avut loc un schimb de 
experiență între tehnicienii fabricii 
de oglinzi și cei de la atelierele de 
fabricat oglinzi din Cadrul industriei 
locale^ S-au ■ ținut' conferințe și lu
crări practice menite să contribuie la 
îmbunătățirea calității oglinzilor și 
la unificarea rețetelor de argintare a 
oglinzilor.

(Foto : B. Renée]
■ ■ ■■ t
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TEATRUL, DE STAT DE OPERETA : 

ROSEMARIE — (orele 19,30). (Sala C.C.S. 
— str. Lipscani 53) : CASA CU TREI 
FETE. — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE" (Sala Savoy) : ȘAPTE NOTE 
POTCOVITE — (orele 20). (Grădina Boe
ma) : VORBA REVISTEI — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA. 
(Sala Teatrului de Operă șl Balet al 
R.P. Romîne) : BAL MASCAT — (orele 
19,30).

SALA PALATULUI R.P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICA (R.S. Cehoslovacă) — (orele 
17 și 20,30).

TEATRUL DE VARA „23 AUGUST" : 
Concert dat de orchestra KELENYI 
GYÖRGY (R.P. Ungară) — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ELAN 
REȚE —.(orele 20).

CINEMATOGRAFE. FETELE 
scop) : Patria (0,30; 11,45; 14; 
21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 1

(cinemâ- 
, 16,30; 19; 

iruvex n, 14,15; 16,30;
18,45; 21) — grădină 20,30), Drumul Serii 
(16; 18,15; 20,30). PIRAȚII AERULUI: — 
(Cinemascop) : rulează la Alex. Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21— grădină 20,30). CÎND 
COMEDIA ERA REGE : Republica, (9,30; 
11,30; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15; 21,15),
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21),
Gh. Doja (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11; 13; 15,10; 17,20; 
19,30; 21,30), Stadionul Dlriamo (20,30), 
Stadionul Gluleștl (20,30), Stadionul Re
publicii (20,30), Grădina Progresul (20,15). 
DOUA REPRIZE IN IAD : Magheru (9,15; 

.1'1,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Tineretului
;(10;30; 13; 15,30; 18; 20,30), Olga Banele 
(15,30; 18 — grădină 20,30). NUMAI O 

.GLUMA rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (14,30; 16,45; 19; 21,15),
I. C.' Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21 — grădină 20,30), Vol
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății
(9,15; 11,30; 13,45; 18,15; 20,30 - grădi
nă 21). URME TĂCUTE : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 la 
14; 16,15; 18,30; 20.30), - - - ■
popoare (15,30; 18; :
DE LA O NECUNOSCUTA : 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; ____  _ ___
(10: 12; 15; 17; 19; 21). Grădina 13 Sep
tembrie (20.30). ÎNVIEREA (ambele serii): 
Central (10; 14; 19). Vasile Roaită
(10,30; 14,30; 18,30; - grădină 20,30), Fla
căra (15,45; 19,45). PROGRAM PEN-

, înfrățirea între 
20,30). SCRISOARE 

Victoria 
21,15), .1 Mal

TRU COPII : Ï3 Septembrie — diminea
ța la ora 10. pompierul ATOMIC: ____ .... _ _ „_____ „
13 septembrie (11,30; 15; 17; 19; 21), FlcA ‘„Orfeu“ 'de Gluck — orele 10.08 
reasca (16; 18; 20). -GALATORIILE LUI- ..............
GULLIVER : rulează în continuare la 
cinematograful Timpuri Noi de la orele 
10 la 21. ȘOFERII IADULUI-: rulează la 
cinematograful Maxim Gorki -(10; 12; 
15; 17; 19; 21). CASA SURPRIZELOR : 
Cultural (15; 1"; *“ *" ------------------
LUI KROȘ : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21); Donca 
slmo (16; 18; 20). DUELUL N-A AVUT 
LOC : 8 Martie-(15.; 17.; 19 — grădină 20,30). 
OMUL AMFIBIE : Grlvlța (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30). FOCURI IN MUNȚI ru
lează la cinematograful 8 Mai (15,30; 
18; 20,30). POST-RESTANT : Uni- .
rea (15; 17; 19 — grădină 20,30). IUBIRE 
ÎNCĂTUȘATĂ:; rulează la cinematogra
ful T. Vladlmlrescu (16; 18; " 
DIANȚII : Munca (16; 18,15; 
bruarle (16;/ 18; 20).
GHEAȚA'.: -/Popular (15; 17; 
(16; 18,15 - grădină 20,30), riR. on -- -

RADIO, fol 5 iulie o Vreau să știu — 
orele 9,00 — Ie Fragmente dtp opera 

;:,ij _ I B 
Melodii populare romînești.— orele 11.30 1 
— X e Muzică ușoară de compozitori so
vietici — orele 12,45 — II e Concert ,de 
muzică din operete — orele 13,10 — I a 
Emisiunea studioului de radio Iași — 
orele 14,00 — Ie Programe muzicale al- 

17; 19; 21). AVENTURILE cătuite de ascultători — orele 14,30 — II ..... ------ . ... 0 Diri muzica popoarelor — orele 15,05
— Ie Vorbește Moscova — orele 16.15 
— Ie Muzică populară din țări soeia- • 
liste — orele 16,30 — He Program in
terpretat de clavecinista Wanda Lan
dowska — orele 17,00 — Ie Concert-ghi- 
cltoare recapitulativ — orele 18,08 — I e '■ 
Ansambluri ceferiste— orele 19,00 — II o 
.Program muzical, pențru fruntașii în . 
producție — orele 19.15 — I o Tinerețea 
"" - .. mir 12,22 H z Trms-
mislune din studio. Cîntă orchestra’Sim
fonică a Radioteievizlunli. DițLjor : Io
sif Conta. în program : Uvertura „Eg- 
mont" de Beethoven ; Simfonia clasică 
de Prokofiev ; fragmente dirr Suite de 
balet „Cînd strugurii se- coc1: de Mihail ■. 
Jora și poemul „Serbări romane" de 
Respighi — orele 19,45 — X • Părinți și 
copii — orele 21,45 — II • Cvintetul in 
fa minor cu pian de César Franck — 
orele 23.15 — II.

20). .COME- fie e dragă — orele 19,30'— II o Trans. 
20,30), 16 Fe- ............................ — "
RAZE PE 
19; 21), Arta

. . __  Luceafărul
(15; 17;-19'^ {grădină 20,30). UN OM TRE
CE PRIN /.;ZID : Moșilor (16; 18,15 — gră
dină 20,30)/ Iile. Plntllie (15; 17; 19 —
grădină 20,30). DACA ȚII LA MINE (cine
mascop) ; M. Eminescu (16; 18,15; 20,30), 
G. Coșbuc (17;19; 21). TOM DEGEȚELUL 
rulează la,cinematograf ul G. Bacovia (15: 
17; 19; 2i>: Austerlitz (cinemascop
— ambele serii) : 30 Decembrie (15; 19). 
GARDIANUL rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
AVENTURĂ : Grădina Donca Slmo 
(20,30). RĂZBUNAREA : Grădina 23 Au
gust (20,30). CIELITO LINDO : Arenele 
Libertății (20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15). 
VISUL SPULBERAT : Grădina T. Vla- 
dimirescu (20,30). CAVALERII TEUTONI 
(ambele serii) : B. Delavrancea (11; 16; 
19,30). INTOARCE-TE rulează la cine
matograful C-tin David (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE ; orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiunea pen
tru copii „Din viața animalelor". 19.50
— Emisiune de teatru „MARIA DA 
PONTE" de Guilherme Figueiredo. In
terpretează colectivul Teatrului Național 
din Craiova. în pauză : Sfatul, medicu
lui : „Paradontoza șl prevenirea ei" de 
prof. dr. Valerian Popescu. în încheiere: ră minim“ä‘‘va°fl‘cüprinsä4ntre<7^-n1gra- 
Poșta televiziunii șl ultimele știri. ■ de, iar maximă între 20—30 grade.



Wr. 5580
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In regiunile din sudul și vestul țării recol
tatul cerealelor păioase este în toi. Peste 
cîteva zile se va intra în lanuri și în cele
lalte regiuni. Strîngerea recoltei în timpul 
cel mai scurt și fără pierderi are o mare 
însemnătate pentru fiecare gospodărie co
lectivă și de stat, pentru întreaga econo
mie^ a țării. Toată recolta cît mai repede 
și fără pierderi în hambare ! — aceasta este 
acum sarcina cea mai importantă a colecti
viștilor, mecanizatorilor și lucrătorilor din 
S.M.T. și G.A.S., a inginerilor și tehnicie-

nilor agronomi, a tuturor celor ce muncesc 
în agricultură.

Pentru grăbirea recoltatului se cere ca în 
fiecare gospodărie colectivă, consiliul, de 
conducere să organizeze exemplar deser
virea combinelor, secerătorilor și batozelor, 
precum și recoltatul cu coase și seceri.

In multe gospodării colective și de stat 
sînt folosite din plin la recoltat toate mij
loacele și forțele. Publicăm, în această pa
gină, unele aspecte din experiența frunta
șilor Ia strîngerea recoltei. J

Obiectivul nr. I ♦♦ strîngerea recoltei
Cele 56 de gospodării colective din 

raionul Caracal au recoltat cerea
lele păioase de pe 46 000 ha, din care 
grîul de pe 39 000 de hectare.

Primele măsuri organizatorice 
pentru campania de recoltat au fost 
luate de consiliul agricol raional cu 
aproape o lună în urmă. Atunci 
s-au ținut sfaturi S.M.T. în cadrul 
cărora s-au repartizat combinele, 
secerătorile-legători și batozele pe 
gospodării colective și s-a stabilit 
planul de desfășurare a campaniei 
agricole. Toate sfaturile populare 
comunale au ținut sesiuni extraordi
nare avînd la ordinea de zi „pregă
tirea și desfășurarea campaniei <— 
seceriș și treieriș". Pe aceeași 
temă au avut loc adunări generale 
în gospodăriile agricole 
Consiliul agricol raional a 
o consfătuire cu ingineri 
din gospodăriile colective, 
căreia s-au stabilit sarcinile privind 
recunoașterea lanurilor pentru să- 
mînță, organizarea muncii în cam
panie etc.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru folosesc în campania de re
coltare 206 combine, 30 secerători- 
legători, 75 de secerători simple. 
Dacă s-ar folosi numai mașinile, 
mai ales în acest an cînd căldurile 
mari au grăbit coacerea griului, ar 
însemna ca recoltatul să se prelun
gească mult peste perioada optimă 
în care grînele pot fi strînse fără 
pierderi.

Ținînd seama de aceasta, comite
tul raional de partid și consiliul a- 
gricol raional au îndrumat organi
zațiile de bază și conducerile gos
podăriilor colective să ia măsuri ca 
la recoltat să fie folosite din plin 
nu numai mașinile ci și secerile șl 
coasele.

In multe gospodării colective, pre
ședinții și inginerii agronomi au 
organizat temeinic munca în cam
pania de strîngere a recoltei. Așa 
de exemplu, là gospodăria colectivă 
din comuna Drăghiceni, în afară de 
echipele care deservesc cele 8 com
bine, ies zilnic la recoltat 300 de 
colectiviști care seceră cu mîna zeci

combine, 21 ate-

colective. 
organizat 
agronomi 
în cadrul

de hectare. După 
laje transportă paiele eliberînd ast
fel terenul, iar noaptea se ară cu 
tractoarele. Pînă acum, din suprafa-. 
ța recoltată s-au și arat peste 50 ha 
din care 25 s-au însămînțat cu po
rumb pentru siloz. Ciăile de orz au 
fost făcute la distanța de 100 metri 
una de alta, pentru ca tractoarele 
să poată ara în voie printre ele. 
Membrii acestei gospodării au înce
put și treieratul orzului. Organizația 
de bază popularizează la panoul de 
onoare fruntașii în munca de re
coltare. In .primele zile sînt fruntașe 
brigăzile I și a Il-a și combinerai 

’de Guță Gheorghe.
Sute de colectiviști recoltează cu 

secera și în gospodăriile colective 
din comunele Dioști, Radomiru, 
Traianu, Fărcașele și altele. La gos
podăria colectivă din Băbiciu sînt 
folosite zilnic 12 secerători-legători, 
la gospodăria agricolă colectivă 
Scărișoara 6 secerători-legători și 7 
secerători simple.

Consiliul agricol raional urmărește 
pe bază de grafic, din două în două 
zile, realizările obținute în fiecare 
gospodărie și le difuzează în fiecare 
comună. De asemenea, la intervale 
de 3—4 zile, se fac scurte analize 
pe grupe de comune apropiate la 
care participă inginerii agronomi, 
președinții de gospodării colective, 
șefii brigăzilor de tractoare. Acestea 
sînt un bun prilej pentru răspîndi- 
rea experienței bune în organiza
rea muncii, pentru înlăturarea lipsu
rilor. La analiza operativă organiza
tă la G.A.C. „Al treilea Congres al 
P.M.R.“ din Caracal au participat 
tovarășii din G.A.C. Redea, Deve
selu. Comanca și Drăghiceni. Cu a- 
cest prilej, tov. Gavrilă Murgu, pre
ședintele G.A.C. Drăghiceni, a îm
părtășit din experiența și rezultatele 
acestei gospodării în campania de 
recoltare a orzului și griului.

Cei 100 de ingineri agronomi și 
președinți de gospodării colective, 
membri ai consiliului agricol raio
nal, au sarcina să urmărească zilnic 
starea de vegetație a cerealelor pă-

mobil 
defec-

și ba- 
făcut

De la combina, la baza de recepție
După ce au terminat 

recoltatul orzului, co
lectiviștii din comuna 
Ostrov, raionul Macin, 
au trecut cu toate for
țele la strînsul griului. 
Folosind întreaga capa
citate a celor 9 combi
ne, au și recoltat grîul 
de pe 100 ha. Totodată

se lucrează la elibera
rea terenului și la ară
turi de vară. O supra
față de 400 ha va fi se
mănată cu porumb.

Paralel cu recoltatul, 
colectiviștii se îngrijesc 
să transporte la baza de 
recepție cerealele con
tractate cu statul. Di-

rect de la combine, zil
nic se îndreaptă spre 
baza de recepție Piatra- 
Frecăței 16 care și un 
autocamion încărcate cu 
grîu. Pînă acum, colec
tiviștii de aici au și pre
dat statului peste 136 
tone de grîu și 9 600 
kg orz.

ioase pentru a se începe recolta
tul în pîrgă cu toate mijloacele și 
forțele. Ei sesizează comitetul exe
cutiv de lipsurile ce se ivesc, propun 
măsuri pentru înlăturarea lor. Ăst- 
fel, la gospodăria colectivă din co
muna Băbiciu. după intrarea în lan 
a celor 5 combine, s-a constatat că 
două dintre ele au mici defecțiuni. 
Imediat s-a cerut conducerii S.M.T.- 
Caracal să trimită un atelier 
la fața locului. în cîteva ore 
țiunile au fost înlăturate.

La repartizarea combinelor 
tozelor pe gospodării s-au
unele greșeli : unor gospodării care 
recoltează suprafețe mari cu sece
rile li s-au dat puține batoze iar 
altora, care recoltează suprafețe 
mari cu combinele, li s-au reparti
zat batoze mai multe. Consiliul a- 
gricol raional a luat măsuri pentru 
redistribuirea acestor utilaje în 
funcție de necesitățile reale din to
iul muncii ale gospodăriilor colec
tive.

După cîteva zile de la începerea 
campaniei, consiliul agricol raional a 
constatat că în unele gospodării 
tractoarele nu funcționează continuu 
din cauza lipsei de carburanți și lu- 
brifianți. S-au luat măsuri opera
tive ca S.M.T.-urile să creeze 
stocuri de rezervă de combustibil 
în gospodăriile agricole colective. 
Tot în vederea strîngerii la timp și 
fără pierderi a recoltei, consiliul a- 
gricol raional a prevăzut transfera
rea unor combine și batoze de la o 
gospodărie la 
desfășurarea 
ce se pot ivi 
Chiar de la 
s-a văzut că 
Zilele trecute, 
G.A.C. Ciocănești a fost mutată 
G.A.C. Radomiru, unde grîul a ajuns 
mai devreme la faza de recoltare 
cu combina. La fel. două combine 
de la G.A.C. Deveselu au fost de
plasate la G.A.S. Deveselu. Pe mă
sură ce unele gospodării vor termi
na de recoltat cu combinele, aces
tea vor fi dirijate în alte unități.

Pînă în seara zilei de 2 iulie, în 
raionul Caracal s-a recoltat aproape 
în întregime orzul, iar grîul a fost 
recoltat de pe aproape 6 000 ha. Tot
odată s-au executat arături în mi
riște pe circa 1 500 lia din care o 
bună parte s-au și'însămînțat'. Acum 
recoltatul și treieratul se desfășoară 
intens în întregul raion, întrucît 
toate soiurile de grîu au ajuns în 
faza optimă de recoltare.

Consiliul agricol raional va îndru
ma îndeaproape unitățile agricole 
pentru ca recolta de cereale să fie 
strînsă într-un timp scurt și fără 
pierderi.

Ing. GHEORGHE DINCÄ 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol raional Caracal

alta în funcție de 
lucrărilor, de nevoile 
într-un loc sau altul, 
începutul recoltatului 
așa trebuie procedat.

o cgmbină de la 
la

dȘTIGĂ
BĂTĂLIA PÎIMII

C U M $ E

Satul doarme în câmpie sub cupola cu 
stele albe. Luna răsare tîrziu, dar mai 
i găsește încă lumină la o fereastră de

? Ia sediul gospodăriei. O siluetă înaltă și una 
> mai scundă, un chip tînăr și altul cu mai 
5 multe urme ale anilor 6e văd pe fereastră, 
ț Mai devreme, consiliul de conducere și in- 
î ginerul agronom au 
5 stabilit ultimele amă- 
'■ nunte ale planului de 

jecoltare. Acum, pre-
> ședințele și secreta- 
> iul organizației de 
J partid trec încă o dată în revistă fiecare 
>, punct din ordinea de bătaie : sarcinile pen- 
> tru membrii consiliului, repartizarea tiac- 
( toarelor și combinelor pe brigăzi, împărți- 
( rea suprafeței pe echipe și pe mașini, bu- 
? toaiele, cîntarele, sacii... Nimic nu e uitat, 
> nici trusele sanitare, nici gazetele volante... 
s Combine — cinci ; cosași — 318 ; de fie- 
C care cosaș — cîte doi legători.
{ — In total recoltăm 120 ha zilnic. Inseam-
i nă că-ntr-o săptămînă sintern gata. Anul 
< ăsta, totul merge ca la carte. Nici o fărîmă 
$ de timp pierdută, fiecare lan recoltat exact 
s în momentul cînd trebuie. Arăturile și se- 
< mănatul, făcute în același timp. Ca-ntr-o 

bătălie pe care nu ai cum să n-o cîștigi !... 
'■ Iți amintești, nene Petre, cum era la înce- 
> put ?...
< Petre Trăgaciu zîmbește : „Cum era la 
< început“... El, tot drumul gospodăriei l-ar 
< simboliza prin flăcău] ăsta voinic și încre- 
> zător din fața lui, prin Marin. In 1950, cînd 
5 lua ființă în Ciorani
> Marin T. Voinea era 
, om sărac ce iscălise 
? de intrare. Astăzi, la
5 fost crescut și educat în mijlocul colecti- 
5 viștilor, Marin T. Voinea este președintele 
< gospodăriei lor, una dintre cele mai mari 
■, și mai bogate gospodării ale raionului Mi- 
? zii. A învățat și a cîștigat experiență, a 
> devenit un conducător destoinic. La Sesiu- 
; nea extraordinară a Marii Adunări Națio- 
( nale a fost decorat cu Ordinul Muncii... 
? Da, băietanul de ieri, care a ajuns astăzi 
S un președinte experimentat, simbolizează 
j exact ascendența gospodăriei lor.
s întreaga gospodărie este astăzi sigură 
1 pe forțele ei. In fața campaniei e bine or- 
? ganizată. întrecerea se desfășoară larg. Nu 
> mai tîrziu decît săptămînă trecută a avut 

loc înmînarea steagului brigăzii fruntașe 
< pe semestiul întîi. A luat steagul brigada 
S lui Gheorghe Pîrvu, dar nici cea a lui Onea

DIN CARNETUL SCRIITORULUI

nu e departe. Și nici celelalte. întrecerea 
e-a pornit acum mai puternic.

Omul cu chipul înăsprit de ani privește 
In ochii tovarășului său mai tînăr :

— Așa-i, Marine, ca-ntr-o bătălie pe caie 
n-ai cum să n-o cîștigi.

Și, zîmbindu-și încrezătoi unul altuia, re
iau trecerea în re
vistă a dispozitivelor 
pentru lupta cu cele 
1 200 de hectare de 
grîu :

—, Tractoare pentru 
aiat — cinci ; eămînță porumb-siloz — pre
gătită ; consfătuirea cu mecanizatorii — ți
nută.

...în prima zi au recoltat peste două sute 
de hectare de grîu. Termină, deci, mai re
pede decît într-o săptămînă.

...La Lipia-Buzău, recoltatul a început din 
ziua de 28 iunie. Au început concomitent 
și aratul, și semănatul porumbului pentru 
nutreț. Culturile duble sînt acum un lucru 
obișnuit în G.A.C. „Victoria socialismului'.

gospodăria colectivă, 
băiatul sărac al unui 
printre primii cererea 
27 de ani, după ce-a

Buna organizare și munca harnică, 
chezășia succesului

Pe tovarășii Gheorghe Belu, pre
ședintele G.A.C. din Beșenova Nouă, 
raionul Timișoara, și T. Buzilă, ingi
nerul gospodăriei, i-am găsit pe cîmp, 
acolo unde secerăionle și cosașii lu
crau de zor la recoltat, l-am rugat să 
ne vorbească despre măsurile luate de 
conducerea gospodăriei pentru strînge
rea recoltei la timp și fără pierderi.

Colecliviștii din Beșenova Nouă au 
de recoltat în această vară 680 ha de 
grîu, 100 ha de orz și 20 ha de ovăz. 
Toate pregătirile au fost făcute cu mult 
timp înainte ca grînele să dea în pîrgă. 
S-a întocmit un plan de campanie în 
care s-au stabilit amănunțit cum se va 
desfășura recoltatul, răspunderile mem
brilor consiliului de conducere și ale 
brigadierilor. în afară de măsurile luate 
pentru deservirea de către echipe de 
colectiviști bine instruiți a celor 7 com
bine și 9 secerători-legători puse la dis
poziție de S.M.T. Biled, consiliul de 
conducere a organizat echipe de cosași 
în fiecare brigadă (90 de cosași în 
lofai). Pentru transporturi s-au pregătit 
40 de atelaje, un tractor rutier cu două 
platforme și 3 camioane. De asemenea, 
s-a organizat strîngerea spicelor și a 
paielor cu 4 greble mecanice.

Inginerul agronom a urmărit stadiul 
de vegetație' a culturilor. Cînd orzul 
a ajuns în faza optimă de recoltare 
s-a intrat imediat în lan cu secerăforile- 
legălori. Terenul este eliberat de snopi 
și se face arătura pentru semănatul cul
turilor furajere. De altfel, gospodăria a 
mai semănaf cu porumb pentru siloz 43 
de ha după recoltarea secarei furajere.

Acum, inginerul agronom și președin
tele gospodăriei controlează zilnic tar
lalele de grîu pentru a se începe se
cerișul în pîrgă. Aici nu se așteaptă ca 
grîul să ajungă în pîrgă pe întreaga

trece la secerat pe 
ce se vede că pe o 

parcelă sau alfa grîul .dă în pîrgă, folo- 
sindu-se seceraforile-legători și coasele. 
Cînd grîul va fi bun de 
combinele, vot fi folosite 
aceste mașini.

Conducerea gospodăriei 
hofărît ca în acest an să

suprafață, ci se 
parcele, îndată

recoltat 
din plin

cu
?i

a 
o 

parte însemnată din paiele ce rezultă 
de la recoltatul cu combinele. Va folosi 
în acest scop două prese de balotat 
împrumutate de la gospodăria de 
stat din localitate. Întrucît pînă la 3 iu
lie grîul nu dăduse în pîrgă decît pe 
suprafețe mici și deci nu puteau fi 
folosite toate forțele la recoltat, colec
liviștii au hofărît să înceapă treieratul 
orzului și executarea arăturilor adînci. 
S-au pregătit ariile și a început trans
portul orzului la batoză. Pentru a se ara 
o suprafață cît mai mare, tractoarele 
vor lucra în schimburi prelungite, iar 
cele care deservesc combinele vor lucra 
la arat atît dimineața cît și seara, cînd 
pică rouă și nu se poate recolta.

Toate aceste măsuri creează condiții 
ca recoltatul întregii suprafețe să se 
termine în cel mult 8 zile. S-a și recol
tat orzul și se fac cărări în lanurile de 
grîu, pe parcele ca să intre secerători- 
le-legăfori.

S-au pregătit totodată magaziile pen
tru depozitarea recoltei. Cerealele 
contractate cu statul, precum și cele 
pentru plata muncilor făcute de S.M.T. 
vor fi transportate direct la baza de 
recepție paralel cu treieratul. Organi
zația de partid din gospodărie antre
nează pe colectiviștii din brigăzi în 
întrecerea pentru strîngerea recoltei !a 
timp și fără pierderi.

In acest fel și-au organizat munca în 
campania de recoltare colectiviștii din

colective 
baloteze

Beșenova Nouă. Dar dacă timpul va fi 
nefavorabil ? — am întrebat. Conduce
rea gospodăriei s-a gîndit și la aceasta. 
A întocmit un al doilea plan operativ 
prin care se repartizează forțele în așa 
fel îneît, chiar în condiții climaterice 
nefavorabile, timpul de recoltare să fie 
cît mai scurt. Se vor folosi mai mulți 
cosași și se va lucra cu windroverele.

Buna organizare, munca entuziastă 
care se desfășoară în prezent la strînsul 
recoltei constituie o chezășie că colec
tiviștii își vor îndeplini angajamentul 
luat în întrecere, de a strînge în cel 
mai scurt timp păioasele de pe întrea
ga suprafață.

I. CHIIJJDEA 
coresp. „Scînteii”

recoltat, arăDupă
și seamănă culturi furajere

Colecliviștii din- Orțișoara, raionul 
Arad, au de recoltat 700 ha grîu șl 
107 ha orz. Ei folosesc toate mij
loacele de lucru : 7 combine, 12 se- 
cerători-legători și 100 de coase. 
In fotografie : mecanizatori din bri
gada condusă de Nagy Adalbert 
de la S.M.T. Orțișoara și colectiviști 
recoltînd cu secerători-legători.

OFM P EAPTE
® Gospodăriile agricole de stat 

din regiunea Ploiești au terminat 
recoltarea orzului de toamnă.

în ultimele zile, în numeroase 
gospodării de stat din regiune a 
început intens și secerișul griu
lui. La G.A.S. Pogoanele, Stîlpu 
și Rîmnicu Sărat, bunăoară, s-a 
recoltat grîul de pe mai mult de 
800 hectare.

Emilian Contescu are 19 ani. E elev la 
școala de tractoriști. A mai făcut practică p» 
terenul gospodăriei și în perioada semă
năturilor. Dar la recoltat, la strînsul rodu
lui de pe pămîntul gospodăriei colective, 
participă pentru prima oară. Combina îna
intează în lanuri, spulberînd în urma ei 
praful uscat al palelor frînte și, uneori, 
mirosul crud al cîle unul fir mai înalt de 
lucernă. Pe unele suprafețe, prin grîu, co
lectiviștii au semănat lucerna care rămîne 
verde deasupra miriștilor.

Pe lanurile din luncă ale gospodăriei lu
crează la recoltat cu coasele colectiviștii 
din brigada lui Vasile Purcărea. Terenul 
din luncă este accidentat și mașinile lu
crează mai greu. în plus pe o parte din 
terenul provenit de la fosta întovărășire, 
grîul a crescut neuniform și atunci coasele 
fac treabă bună. Consiliul gospodăriei s-a 
orientat în așa fel îneît să întrebuințeze 
toate mijloacele pentru ca noua recoltă să 
intre cît mai repede în hambare.

In cîmpia largă, pe zarea căreia răsar 
neguroase umbrele munților Buzăului, la Li- 
pia, ca și la Țintești, Maxemi, Gherăseni se 
desfășoară larg șirurile de cosași, de le- 
gători, alături de combinele care sorb spre 
ele holdele, spulberînd în urmă praful us
cat al paielor frînte și, uneori, mirosul crud 
al cîte unui fir mai înalt de lucerna.

se
...Pe

om
câmpul de sub schelele Băicoiului, 
stă și privește combinele ceun

urma secerătorilor, colectivistele Stană Cucu și Ținea Cucu leagă snopii de griu.

apropie sau se depărtează înfulecînd la
nuri după lanuri. Le plivește cu nostalgie, 
parcă, le privește frămîntat de neîmpăcata 
dorință de a sări la volanul uneia dintre ele 
și de a se avînta în holde. Ion Simion, un 
bărbat scund, negricios, cu ochi înguști și 
privirea limpede, este de doisprezece ani 
tractorist. Pe combină s-a suit pentru pri
ma dată în 1958. Anul acesta, Ion Simion 
a dat examenul de mecanic de întreținere 
și are în primire o brigadă de tractoare.

Din pricina asta, poate, uneori privește 
cu nostalgie pe urmele combinelor și s-ar 
sui el pe șeaua de metal lustruit.

Dar Simion își dă seama de lăspunde- 
rea lui, știe că el lucrează acum deodată 
pe mai multe tractoare și combine. El le-a 
pregătit în așa fel îneît acum, în timpul 
campaniei, o clipă să nu se oprească. El 
cunoaște mersul fiecărui tractor, calitățile 
și cusururile fiecărui tractorist, în așa fel 
îneît poate interveni imediat la vreo even
tuală defecțiune.

Și, sub supravegherea atentă a ochilor 
lui înguști, combinele se depărtează și se 
apropie, lărgind mereu miriștea. Cînd ajung 
în dreptul lui, băieții îi fac un semn voios : 
„Merge !“. Cînd aude la cine știe ce de
părtare vreo bătaie de motor cum nu tre
buie, el e imediat acolo și buba se vin
decă. E nouă senzația pentru el, e primul 
an în care face munca asta, dar începe să 
simtă că, fără a avea un volan în față, 
între el și tractoriști există o legătură ne
văzută și, astfel, din marginea aceasta de 
lan, el conduce mersul larg al mașinilor 
pe cîmpia de sub schelele Băicoiului.

Și astfel, la gospodăria de stat Movila 
Vulpii, recoltatul înaintează, înaintează. 
Tractoriștii se întrec între ei, se întrec pe 
brigăzi. Cei ai lui Simion cu cei ai lui Va
sile Constantin. Iată : o mașină a oprit pe 
cîmp. Au sosit Ia brigadă directorul gospo
dăriei și inginerul-șef. Amîndoi se îndreaptă 
spre un băiat mărunțel, care face mișcări 
vioaie pe scaunul înalt de metal. Cu toate 
că e cel mai scund dintre tractoriști, Stelian 
Borcea a obținut cele mai bune rezultate, 
într-o singură zi, el a recoltat cu combina 
șaisprezece mii de kilograme de grîu.

Din orz, combinele intră în grîu. Se în
magazinează zilnic peste douăzeci de va
goane de cereale. Doi ingineri tineri, unul 
slăbuț, negricios, directorul gostatului, al- 

' ful voinic, șaten, mai sfătos la vorbă, în
cep să aștearnă pe liîrtie concluziile : la 
orz, în condițiile lor, nu e nevoie să mear
gă cu recoltatul în două etape. Se dove
dește încă o dată că la ei îngrășămintele 
trebuie aplicate fazial, că îngrășămintele 
recomandabile sînt cele azotoase. Și așa 
mai departe...

Marea bătălie, nu numai că este cîștigată 
cu succes. Dar din ea se trag și învăță
mintele pentru campaniile următoare.

CORNELIU LEU

Colectiviștii din comuna Osmanu, 
raionul Brăila, au hotărît să strîngă 
întreaga recoltă de cereale de pe 
cele aproape 1 200 ha în cel mult 
7—8 zile. Deși S.M.T.-ul a asigurat 
gospodăriei colective 8 combine, din 
inițiativa organizației de partid, con
siliul de conducere a organizat echi
pe de cosași care au recoltat într-o 
singură zi grîul de pe 40 ha.

Și colectiviștii din Găiseanca au 
recoltat cu coasele într-o singură zi 
60 ha cu grîu. In multe gospodării 
colective s-au organizat echipe de 
colectiviști care eliberează terenurile 
de paie și snopi pentru ca în urma 
lor tractoriștii să poată face arături 
de vară. în raionul Brăila au fost 
arate pînă duminică 430 ha și au fost 
însămînțate cu culturi furajere pes
te 140 ha. în fruntea acestor acțiuni 
sînt colectiviștii din comunele Gura 
Călmățui, Nazîru, Gemenele.

.Aîntrecerea
de

Cu foaie că abia s-a 
luminat de ziuă, pe tarla
lele gospodăriei de stat 
din Amzacea, regiunea 
Dobrogea, 
realelor se 
plin.

— Dacă 
zori în aceste zile, cînd se 
dă bătălia pentru strînsul 
recoltei, nu reușești să ter
mini la timp — ne spune 
iov. Mihail leoveanu, di
rectorul gospodăriei.

Lanurile parcă sînt lua
te cu asalt. Cele 60 de 
combine înaintează conti
nuu ; după ele merg 
toarele cu presele de 
lotat, apoi cele cu 
guri și

Intre 
aici se 
flețilă 
titlul de „cel mai 
combiner", întrecerea 
•nceput simplu, 
timp în urmă, înfr-o adu
nare generală a organiza
ției de bază, s-a discutat 
planul campaniei de recol
tare. Unul dintre combi
neri, Sagit Memet, s-a an
gajat să depășească zilnic 
planul cu 5 000 kg grîu și 
i-a chemat pe ceilalți la 
întrecere. Mecanizatorii 
i-au răspuns că nu se vor 
lăsa înfrecuți.

...Brigada a Vlll-a de me
canizatori lucrează la secția 
Pelinul, Aici am făcut cu
noștință din mersul com
binei, cu Sagit AAemet. 
Altfel nici nu se putea, că 
nu-i vreme de stal la dis
cuții cu mecanizatorii a-

recoltatul 
desfășoară

nu le scoli

ce- 
din

din

trac- 
ba- 

plu-apoi cele
grape.

■ mecanizatorii
> desfășoară o însu- 

întrecere pentru 
„cel mai bun

Cu cîtva

de

® La G.A.S. Roseți, din raionul 
Călărași, brigada condusă de Bor- 
cea Popia a recoltat grîul de pe 
25 ha din cele 66 ha pe care le 
are în plan. S-a evidențiat com
binerai tractorist Smîdu Niță 
care a recoltat într-o singură zi 
24 000 kg grîu.

0 Pînă la 3 iulie la G.A.C. Is
tria — Dobrogea s-au recoltat or
zul de pe 110 ha și grîul de pe 
300 ha. Dar arătura nu a început 
încă din cauză că nu s-a eliberat 
terenul de paie. Nici sacii cu grîu 
de la combine nu sînt ridicați la 
timp.

® în prima zi de recoltat gos
podăriile colective din Făcăeni, 
Bordușani, Cegani, Vlădeni, raio
nul Fetești, au strîns recolta de 
orz și grîu de pe o suprafață de 
peste 200 de hectare. (De la Con
stantin Frîncu — colectivist).

• La G.A.S. Piscu Sadovei, ra
ionul Segarcea, se recoltează zil
nic cu fiecare combină cîte 16000- 
18 000 kg cereale.

Mecanizatorii din gospodărie au 
executat arături de vară și au 
însămînțat culturi duble pe circa 
100 de hectare. (De Ia Alexandru 
Schintee, organizator de partid).

la A mzacea
în toiul recoltatului, 

interesat la con- 
și la 
cum 

com- 
luaf.

cum, 
M-am 
ducerea gospodăriei 
organizația de partid 
își îndeolinejle acest 
biner angajamentul
Zilnic el recoltează 23 000- 
24 000 kg griu. Alături de 
el muncesc mulți combineri 
fruntași. Dar se pare că 
„cel mai tare" în întrece
rea cu Memet este Ion 
Burcea. De altfel, primul 
loc îl dejine 
cind altul.

— Secretul 
cese — ne-a
Constantin Avrigeanu, or
ganizatorul de partid al 
gospodăriei, constă în 
buna organizare a muncii. 
Fiecare combiner știe di
nainte ce are de făcui. Ei 
încep ziua de lucru la 5,30 
dimineața. Pînă la 6,30, 
cînd se ia rouă de pe grîu 
și se poate recolta, lac 
„toaleta" combinei și trac
torului. O dovadă că o fac 
cu multă grijă și pricepere 
este faptul că pînă acum 
mașinile nu au avut nici 
o defecțiune în timpul 
funcționării. Pentru ca 
timpul bun de lucru să fie 
folosit din plin, s-a asigu
rat o bună aprovizionare 
cuo saci a combinelor. Des
cărcarea sacilor se face 
repede și cu atenție, incit 
nici un bob să nu fie 
sit.

In brigada a Vlll-a 
doi combineri noi : 
Preda și Sachir Alemet. Nu 
au multă experiență. Este 
primul lor an pe combină.

cînd unul

acestor 
spus

iro-

sini 
Ion

Sagit Memet, împreuna cu 
șeful 
Popa, 
nență. 
pentru 
seara, 
lecții 
trebuie îngrijită și lolosită 
combina. „Elevii' aplică 
sfaturile fruntașilor și reu
șesc și ei să recolteze zil
nic mai mult de 15 000 
kg giîu.

O atenție deosebită a- 
cordă combinerii și calită
ții recoltatului. Pentru ca 
spicele să fie bine scum
rate de boabe, combined! 
reglează mașina ținînd sea
ma de soiul de griu și 
starea de coacere. De a- 
ceea nu găsești în paie 
spice nefreierate, sau în 
saci boabe sparte.

De asemenea pentru a 
nu se pierde boabe, toate 
punctele de control ale 
combinei, (capacehe de la 
elevator, șnecurile etc.) sînt 
bine etanșate cu cauciuc.

...In prezent întrecerea 
combinerilor de la G.A.S. 
Amzacea se desfășoară din 
pl n. Rezultatul: 1 000 fia 
de grîu recoltate pînă la 2 
iulie din suprafața totală 
de 2 643 hectare. Viteza 
medie zilnică a fost de
pășită cu aproape 100 ha. 
Combinerii s-au angajat să 
termine recoltatul cu 2 
zile mai devreme. Titlul 
de cel mai bun combiner 
îl deține deocamdată Sagit 
Memet.

Nicolae 
perma- 

pauză

brigăzii, 
îi ajută în

In scurta 
prînz, dar mai ales 

țin cu ei adevărale 
despre felul cum

MIHAI VASILE 
coresp. „Pcînteii*

• L -
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'Tjeakid și ii bl teul său

Ultima premieră a stagiunii la Teatrul regional București a fost „Mateiaș Gîscarul' 
znond, în prelucrarea lui Al. Andrițoiu șl Al. Marosi. Regia aparține lui Vlad Mugur. In fo 
din spectacol.

Moricz Zsig- 
fie O scenă

între cercetare și producție 
o colaborare activă

Tn primele pafru luni ale acestui an, 
colectivul schelei noastre a obținut 
succese importante în producție. în 
această perioadă au fost extrase peste 
plan însemnate cantități de țiței, gaze 
de sondă și gazolină. Prețul de cost al 
tonei de țiței s-a redus simțitor, rea- 
lizîndu-se economii în valoare de a- 
proape 3 300 000 lei peste plan.

Pentru a obține aceste realizări, co
lectivul schelei noastre și-a îndreptat 
în mod deosebit atenția spre intro
ducerea și folo-irea mai largă a teh
nicii noi în producție. In această pri
vință am primit un sprijin prețios din 
partea Institutului de cercetări foraj- 
extracfie din Cîmpina. La proiectarea 
exploatării zăcămintelor noi, institutul 
a avut în vedere un lucru esențial — 
aplicarea celor mai noi metode de ex
tracție a țițeiului. Bunăoară, .prin folo
sirea procedeului de injectare a apei 
pentru menținerea presiunii straielor, 
aplicată la unul dintre zăcăminte, s-a 
obținut o producție suplimentară de 
țiței cu circa 64 la sută mai mare față 
de metodele obișnuite de lucru. Me
todele de menținere a presiunii stra
ielor au fost introduse la aproape toa
te zăcămintele noi descoperite în 
schelă. în ultimul timp, colectivul in
stitutului a pus la punct o metodă mai 
eficace penfru combaterea înnisipării 
sondelor, creîndu-ne posibilitatea să 
dăm în producție sonde ce produc 
țiței cu mult nisip în suspensie, să redu
cem consumul de piese de schimb la 
pompele de adîncime.

Partidul a pus în fața noastră, a pe
troliștilor, sarcini importante. Prin ex
tinderea metodelor avansate trebuie 
să sporim factorul de recuperare a ți
țeiului atît la zăcămintele vechi cît și 
la cele noi. Totodată, este necesar să 
luăm cele mai eficiente măsuri în ve
derea reducerii prețului de cost pe 
tona de țiței extras, a îmbunătățirii

Literatura științifico-fantastică sa 
bucură în rîndul maselor de cititori 
de o întinsă răspîndire. Este, aceas
ta, o expresie a ecoului din ce în 
ce mai puternic pe care îl au, în 
conștiința omului de azi, problemele 
științifice și tehnice, marile cuceriri 
ale științei puse în slujba păcii și 
progresului social, a dezvoltării ci
vilizației umane.

Desigur, literatura de anticipație 
va evolua într-o strînsă legătură cu 
știința și tehnica modernă, oglindind 
mai ales acele domenii în care se 
obțin, în etapa actuală, victoriile 
științifice cele mai răsunătoare. Un 
loc important îl va ocupa, este lesne 
de înțeles, tema explorării Cosmo
sului, ilustrată în foarte multe din 
lucrările apărute în ultima vreme.

Cărți precum „Luntrea sublimă" 
de Victor Kernbach, „O iubire din 
anul 41.042" de Sergiu Fărcășan, 
„Oameni și stele" de Ion Hobana, 
„Pe lungimea de undă a Cosmosu
lui" de Mihu Dragomir vorbesc des
pre expediții științifice interplaneta
re, despre acțiuni îndrăznețe ale o- 
mului pornit să străbată, cu mijloace 
din ce în ce mai perfecționate, spa
țiile infinite ale Cosmosului. Deși se 
situează, în prezent, în centrul aten
ției autorilor de cărți științifico-fan- 
tastice, tema aceasta, a cuceririi 
întinderilor cosmice, nu exclude și 
abordarea altor domenii. Au apărut, 
astfel, scrieri despre realizările în 
domeniul ciberneticii („Atentat în 
infraroșu" de Max Solomon), al chi
miei moderne („Secretul inginerului 
Mușat" de Crișan Făgerașu), ramuri 
ale științei cu mari perspective de 
dezvoltare. Mai ales Colecția de' 
povestiri științifico-fantastice edita
tă de revista „Știință și Tehnică", 
are meritul de a fi realizat o bună 
îndrumare a autorilor către teme 
dintre cele mai interesante pe care 
știința contemporană le oferă.

Care sînt direcțiile de evoluție ale 
literaturii noastre științifico-fantas- 
tice ? Ce probleme specifice ridică 
dezvoltarea acestui sector al litera
turii cu o atît de largă popularitate 
printre cititori ?

Parcurgînd un număr de lucrări 
mai noi vom observa că, în gene
ral, elementele de fantezie științifi
că nu primesc o dezvoltare în sine, 
restrîns tehnicistă ci, dimpotrivă, sînt 
legate, în lucrările cele mai izbu
tite, de transmiterea unor idei cu 
semnificații mai largi. Să ne refe
rim la cîteva exemple luate din 
cărțile apărute relativ recent. In 
„Luntrea sublimă" de Victor Kern- 
bach, de pildă, se vorbește despre 
o fantastică descindere a marțieni-

«»♦O

calității țițeiului pe care îl livrăm ra
finăriilor, a înlăturării pierderilor de 
(iței în timpul transportului și depozi
tării acestuia. Pentru îndeplinirea a- 
cestor sarcini, noi continuăm să luăm 
o serie de măsuri tehnice și organiza
torice. Totuși, pentru rezolvarea unor 
probleme tehnice care depășesc posi
bilitățile schelei, sprijinul dat de insti
tut trebuie să fie mai substanțial. Me
todele de recuperare secundară, de 
pildă, nu se extind încă pe măsura 
posibilităților, deoarece institutul nu 
efectuează în ritmul necesar lucrările 
de stabilire a zonelor și sondelor la 
care se poate aplica injecția de apă 
și de gaze. Aceasta se datorește și 
faptului că în schela noastră se acordă 
o atenție insuficientă unor lucrări de 
cercetare și de probe la sondele de 
injecție.

După părerea noastră, este necesar 
ca institutul să efectueze cu mai multă 
perseverență cercetările penfru rezol
varea problemei exploatării sondelor 
tubate cu coloane de diametre mici 
prin metoda pompajului de adîncime. 
în prezent, există mai multe sonde 
forate cu diametre mici, iar cînd ener
gia zăcămîntului nu va mai permite 
exploatarea lor prin erupție naturală, 
nu le vom putea repune în producție 
decît prin metoda gaz-liftului, metodă 
care ridică prețul de cost pe tona de 
țiței extras. Or, în această fază, pom
pajul de adîncime este cei mai eco
nomic.

Din cauza coroziunii și a calității ne
corespunzătoare a unor pompe de a- 
dîncime, în schela noastră se folosesc 
prea multe cămăși și pistoane penfru 
aceste pompe. Studiile întreprinse în 
ultima vreme de către institut trebuie 
continuate însă într-un ritm mai intens 
în vederea fabricării unor pompe cu 
caracteristici superioare, care să func
ționeze un timp mai îndelungat. Ridi
carea nivelului tehnic al acestor uti0 LITERATURĂ A FANTEZIEI GENEROASE
lor pe Pămînt, petrecută într-o epocă 
străveche a istoriei omenirii. Auto
rul nu se rezumă însă numai la re
latarea, desigur pasionantă, a îm
prejurărilor legate de extraordinara 
apariție a marțienilor, ci se străduia 
să realizeze o amplă confruntare 
între morala epocii sclavagiste și 
aceea a unei lumi evoluate, în care 
orice formă de inegalitate socială, 
de înjosire a omului fueese de mult 
abolită. „O iubire din anul 41 042" 
de Sergiu Fărcășan acordă un spațiu 
destul de întins — poate mai întins 
decît cel rezervat relatării despre 
minunile tehnicii — dialecticii sen
timentelor, analizei reacțiilor morale, 
comportării sociale a unor oameni 
care nu mai păstrează nimic din 
tarele sufletești imprimate în era ex
ploatării.

Această largă cuprindere a ge
nului științiiico-fantastic care înglo
bează o problematică mai lar
gă, de ordin social, etic și 
chiar filozofic, permite literaturii 
de anticipație o diversificare a mo
dalităților, a formulelor literare care 
diferă în raport cu natura obiecti
velor urmărite de scriitorul respec
tiv. Povestirea „Pe lungimea de 
undă a Cosmosului" de Mihu Dra
gomir e de fapt un poem în care 
descrierea unei călătorii interplane
tare are scopul să sublinieze ideea 
comuniunii sufletești a oamenilor, 
chiar atunci cînd sînt locuitori care 
nu s-au văzut niciodată, ai unor 
galaxii diferite. Cu toate frecventele 
referiri la aspectele unei civilizații 
tehnice extreme, cu toate că există 
în ea destule momente de tensiune 
epică, „O iubire din anul 41 042" 
rămîne o carte in care predomină 
lirismul șj umorul. Spre deosebire de 
aceste scrieri, în cartea lui Victor 
Kernbach acțiunea se desfășoară pe 
o bună porțiune potrivit normelor 
unui roman istoric. Uneori, vi
ziunea fantastică cuprinde ac
cente satirice, așa cum se întim- 
plă cu „Experiența Colombina" de 
Camil Baciu, reușit pamflet antiim- 
perialist în care sînt stigmatizați 
maniacii atomici.

Literatura științifico-fantastică este 
chemată să răspundă unor aspirații 
înalte ale omului doritor să între
vadă căile pe care va evolua, 
să supună forțele naturii, să împin
gă tot mai înainte stadiul dezvol
tării sale atît pe planul civilizației 
tehnice, cît și al vieții intelectuala 

laje, ca și al tijelor de pompaj pro
duse la Uzina de mașini Reșița, ne va 
da posibilitatea să reducem numărul 
opririlor la sonde pentru intervenții, 
să sporim producția de țiței.

Institutul de cercetări foraj-extracție 
din Cîmpina, Institutul de cercetări 
electrotehnice și Institutul de proiec
tări pentru aparatură electrotehnică și 
instalații de automatizare din Bucu
rești au realizat în ultimii ani insta
lații automate pentru dirijarea de la 
distanță a unor sonde. în schela noa
stră s-au adus trei instalații de acest 
gen. Înfrucît studiile s-au efectuat în 
paralel, fără a exista o suficientă co
laborare între aceste institute, punerea 
lor în funcțiune înfîrzie. în cazul de 
față, fiecare institut și-a propus să rea
lizeze cîte o astfel de instalație a- 
vînd în vedere numai propriile sar
cini în ce privește introducerea teh
nicii noi în producție. Nu era însă 
mai util ca cele trei institute să-și 
unească eforturile penfru a realiza 
pînă la capăt un tip de instalație care 
să dea bune rezultate în producție? 
Desigur că prinfr-o astfel de colabo
rare se puteau evita unele cheltuieli, 
se cîștiga timp. După părerea mea, 
experimentările trebuie încheiate mai 
repede și, după confruntarea rezulta
telor obținute în producție, specialiș
tii să-și spună cuvîntul : aceasta e 
cea mai bună instalație, ea poate fi 
aplicată și extinsă în schele.

Este necesar ca institutele de cerce
tări cu care colaborăm să acorde a- 
fenția cuvenită acestor probleme, să 
aducă o contribuție sporită la introdu
cerea și extinderea tehnicii înaintate 
penfru ca petroliștii din schela noastră 
să dea țiței mai mult, mai ieftin și de 
bună calitate.

Ing. VASILE ARDELEANU 
șeful serviciului producție 

schela Boldești

și afective. Literatura științifico-fan
tastică cu adevărat valoroasă s-a 
preocupat întotdeauna de urmărirea 
unor asemenea probleme majore, 
ceea ce i-a conferit un puternic ca
racter umanist. Să ne gîndim, de 
pildă, la opera marelui clasic 
al acestui gen Jules Verne, a- 
nimată de o mare încredere în 
capacitatea creatoare a omului, în 
posibilitățile nelimitate ale științei, 
sau la aceea a unor scriitori sovie
tici ca Alexei Tolstoi, A. Beleaev 
sau I. Efremov, care aduc magnifice 
tablouri ale vieții omului în comu
nism. Străbate în aceste cărți un 
avîntat romantism al creației, un 
suflu optimist. Aceasta, spre deose
bire de o mare parte a literaturii 
occidentale de anticipație care pro
pagă spaima de viitor, aducînd o 
perspectivă sumbră, înfricoșătoare 
asupra destinelor umanității, colpor- 
tînd teorii antiștiințifice.

Se naște uneori întrebarea : care 
este, pentru oamenii de azi, eficien
ța educativă a scrierilor științifico- 
fantastice, dacă ele, în marea lor 
majoritate se îndreaptă ori către 
prospectarea unui viitor foarte înde
părtat ori către epoci de mult apu
se î Pot ele, datorită acestui carac
ter, să aibă vreun răsunet în actua
litate ? La fel ca orice operă lite
rară, cartea științifico-fantastică nu 
face excepție de la legile reflectării 
artistice. Chiar și atunci cînd scriito
rul se referă la epoci istorice foarte 
îndepărtate el nu o poale face de
cît de pe poziția lumii în care tră
iește, configurația societății viitoare 
fiind văzută de el tot prin prizma 
prezentului, a concepțiilor, sentimen
telor, aspirațiilor caracteristice unui 
om contemporan. Dacă literatura 
noastră științifico-fantastică se ca
racterizează printr-o perspectivă op
timistă asupra viitorului omenirii, 
aceasta se datorește faptului că 
este scrisă de pe pozițiile unei so
cietăți care construiește socialismul 
și comunismul, de pe pozițiile unor 
oameni care și-au însușit învăță
tura marxist-leninistă despre lume 
și societate. Și dimpotrivă, imaginea 
apocaliptică asupra lumii viitorului, 
care domină în cărțile occidentale 
de anticipație, nu face decît să 
transporte în planul unei perspecti
ve mai îndepărtate, ducîndu-le pînă 
la ultimele lor consecințe, deprima
rea, spaima de viitor specifică so
cietății capitaliste.

JCA R M IE T
ÎN COLECȚIA

„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI“

Colecția „Biblioteca pentru toți" > 
a Editurii pentru literatură va pre- < 
zenta cititorilor în luna iulie urmă- ■ 
toatele lucrări : „Duminică cu dra- ? 
goste" de Asztalos Istvan, „Copf- ) 
lăria unui netrebnic" de Ion Călu- < 
găru, „Goya" volumele I și II de < 
Lion Feuchtwanger. ?

CONSFĂTUIREA
FOTOGRAFILOR AMATORI jț

La Casa creafiei populare a Ca
pitalei a avut Ioc o consfătuire Ia 
care au participat peste 60 de ioto- 
amatori din Capitală, in cadrul 
conslătuirii au fost discutate pro
bleme legate de studioul fotografi
lor amatori, care își va începe ac
tivitatea în toamnă. In cadrul a- 
cestui studio se vor fine conferin
țe, vor fi analizate lucrările foto
grafilor amatori etc.

ÎN TURNEU

In luna iulie, Teatrul „C. 
Nottara" întreprinde un turneu pe 
litoral. Artiștii vor prezenta la 
Eforie, Constanta, M. Kogălnicea- 
nu, Medgidia, Mangalia, Techir- 
ghiol o serie de spectacole cu pie
sele „Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettlee și doamna Moon" 
de J. B. Priestley și „De partea. 
cealaltă" de A. Barianov.

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
ÎNTRE BIBLIOTECARI

ORADEA (coresp. „Scînteii"). 
— în cadrul concursului bienal 
„Biblioteca în slujba construcției 
socialiste", biblioteca din comuna 
Tinea a fost distinsă cu titlul de 
fruntașă pe raion. In scopul 
popularizării metodelor ei de 
muncă a fost organizat un schimb 
de experiență între bibliotecarii 
din raionul Salonta.

M. CHIRNOAGĂ Grîul

Vom cere așadar literaturii știin
țifico-fantastice, potrivit concepțiilor 
noastre asupra istoriei, în primul 
rînd o fermă orientare umanistă. In 
lumina acestei orientări ea este che
mată ■ să aducă o imagine asupra 
dezvoltării omului în viitor, asupra 
felului în care se vor statornici rela
țiile comuniste între oameni. Condi
ția principală a dezvoltării litera
turii noastre științifico-fantastice o 
constituie accentuata apropiere de 
problemele sociale și filozofice vă
zute în perspectiva viitorului comu
nist al omenirii.

Din acest punct de vedere, nemul
țumesc acele scrieri aride în care 
preocuparea de problemele umane 
este minimă, acordîndu-se în schimb 
un spațiu disproporționat relatării 
greoaie a unor aspecte ale dezvol
tării tehnicii. In unele lucrări exis
tă tendința de a fi expuse diferite 
fantezii tehnice, care nu pornesc de 
la nici o bază reală, ci stau sub 
semnul deplinei gratuități.

Se întîmplă să parcurgem uneori 
pagini întregi în care datele științi
fice și tehnice sînt îngrămădite în 
formă brută, pagini în care acțiu
nea cărții este de fapt întreruptă. In 
„Expediția zero K" de H. Matei și 
Fl. Petrescu, — lucrare care conține 
de altfel destule părți bine scrise, — 
spre a susține partea ' științifică a 
cărții autorii introduc, din loc în loc, 
paragrafe explicative despre conți
nutul unor experiențe de laborator, 
sub forma unor citate extrase din 
articolele pe care eroul principal, 
un savant, le-ar fi publicat în revis
tele de specialitate. O vizibilă stîn- 
găcie în modul de a împleti partea 
de informare științifică propriu-zisă 
cu cea literară ne întîmpină și în 
alte lucrări („Atentat în infraroșu" 
de Max Solomon, „Constelația din 
ape" de Romulus Bărbulescu și 
George Anania), nu lipsite de cali
tăți artistice, dar în care prea ade
sea zborul fanteziei este împiedicat 
să se desfășoare. O consecință a 
tehnicismului este relativa sărăcire 
a personajelor de viață interioară, 
simplificarea lor în așa măsură în- 
sît ajung să poată fi oricînd con
fundate. In astfel de scrieri autorii 
uită că, de fapt, în atenția lor tre
buie să stea în primul rînd omul, 
factor creator de valori, și nu ma
șina care este doar un produs al 
activității acestuia.

. Situat în inima unei regiuni care 
a pășit de mai mulți ani pe calea 
dezvoltării socialiste a agriculturii 
și totodată a unui însemnat centru 
turistic, Teatrul de stat din Con
stanța are de răspuns unor sarcini 
complexe. Cuprinzînd cinci sectoare 
de activitate artistică (dramă-come- 
die ; operă-operetă ; estradă ; pă
puși și ansamblul de dansuri popu
lare), acest teatru se bucură de în
crederea și participarea unui public 
numeros din întreaga regiune Do- 
brogea, iar vara, de prezența mul
tor oameni ai muncii din toată (ara, 
afla.ți la odihnă pe litoral.

O caracteristică pozitivă a muncii 
colectivului artistic din secția de 
dramă-comedie (asupra căreia ne 
oprim în articolul de față) este judi
cioasa preocupare pentru un reper
toriu de calitate, cu un conținut 
înaintat de idei. Pe scena teatrului 
din Constanța au fost jucate în chip 
susținut piese din dramaturgia ori
ginală contemporană, consacrîndu- 
li-se cele mai bune forțe ale colec
tivului. Astfel, publicul din oraș și 
regiune a avut prilejul să vadă 
piese inspirate din trecutul de luptă 
al partidului („Oameni care tac" 
de Al. Voitin, „Marele fluviu își 
adună apele" de Dan Tărchilă), 
lucrări dramatice actuala de pre
stigiu literar ca „Surorile Boga" de 
Horia Lovinescu și „Celebrul 702" 
de Al. Mirodan, și pe drept cuvînt 
s-a acordat o deosebită importanță 
unor scrieri dramatice care reflec
tau drumul țărănimii spre gospodă
ria colectivă. Spectacolele cu ase
menea piese — dintre care unele 
au reprezentat premiere pe țară — 
au constituit, în decursul anilor, un 
sprijin activ și mobilizator în pro
cesul de transformare socialistă a 
agriculturii regiunii.

Desigur că în etapa actuală, co
respunzătoare încheierii istoricului 
proces al colectivizării și victoriei 
socialismului la sate, în fața tea
trelor noastre apar sarcini noi, și 
anume de a reflecta viața satului 
colectivizat, de a aduce la rampă 
eroi reprezentativi pentru dezvolta
rea conștiinței socialiste a țărănimii. 
Un asemenea repertoriu a în
ceput să se înfiripe pe scenele tea
trelor noastre încă în această sta
giune („îndrăzneala" de Gh. Vlad, 
„Nuntă la castel" de Sută Andras, 
„Un drac de fată" de N. Damaschin 
ș.a.) și teatrul din Constanța poate 
avea în vedere asemenea lucrări ; 
nu e mai puțin adevărat că e ne
cesară crearea de noi piese care 
să răspundă acestei necesități. 
Scriitorii datorează asemenea piese 
publicului și teatrele trebuie să le 
întîmpine și să le promoveze.

Un spectacol interesant și îndrăz
neț, în abordarea scenică a unui 
text dramatic de valoare artistică, 
s-a arătat a fi pe scena teatrului 
din Constanța „Zări necuprinse" de 
N. Virta în regia lui C. Dinischiotu. 
Bătălia purtată de Hijneakov pentru 
ridicarea unui colhoz înapoiat în 
rîndurile marilor unități agricole 
fruntașe s-a oglindit în spectacol ca 
un ascuțit conflict dintre nou și 
vechi. 'Un merit al regiei este faptul 
că spectacolul a fost realizat în- 
tr-un mod combativ, agitatoric, cu 
vădită preocupare pentru luminarea 
frumuseții etice a caracterului co-

Există și tendința de a pedala 
peste măsură pe elementul aven
tură. Așa se întîmplă în „Umbre 
încătușate" de Fr. Storch, o carte în 
general antrenantă, a cărei intrigă 
este declanșată de încercarea unei 
companii occidentale de a fura in
venția unui om de știință din țara 
noastră. Apelarea uneori excesivă 
la unele procedee ale romanului 
polițist ni se pare artistic nejustifi
cată. De aceea și transformarea 
unor personaje este neconcludentă. 
Cartea are, uneori, pasaje lungite 
în care sînt relatate fapte nesem
nificative, minore, lipsite de legă
tura cu ideea centrală. Lucruri ase
mănătoare se pot spune, bineînțeles 
cu unele diferențieri, și despre alte 
scrieri, cum ar fi „Secretul ingine
rului Mușat", căreia i s-ar putea 
imputa pe alocuri aglomerarea în 
jurul unui subiect similar (forțe ad
versare progresului încearcă să-și 
însușească în scopuri nefaste o des
coperire științifică) a unui număr 
mult prea mare de momente limită, 
de întorsături neprevăzute, de per
sonaje voit enigmatice.

Aceasta nu înseamnă că pledăm 
pentru o diminuare a ceea ce nu
mim de-obicei „elementul captivant" 
al cărților științifico-fantastice. Să 
nu uităm că este vorba de o litera
tură cu mare circulație în rîndurile 
tineretului, categorie de cititori la 
care aventura, întîmplarea imprevi
zibilă, capacitatea eroilor de a găsi 
o ieșire din cele mai diferite împre
jurări sînt extrem de prețuite. Ceea 
ce va trebui să evite aceste cărți 
este însă tentația facilității. Ne sim
țim atrași, în primul rînd, de carac
terul pasionant al problematicii ri
dicate, de. ideile îndrăznețe, noi, pe 
care ele le aduc în dezbatere, de 
faptul că ele educă cititorii în spi
ritul abnegației, al devotamentului 
față de colectiv.

La noi, literatura științifico-fantas
tică este foarte tînără, aproape fără 
reprezentanți în perioada dinainte 
de eliberare. Este, aceasta, o di
recție extrem de fertilă, în mare mă
sură neexploatată, de afirmare a ta
lentului literar, a originalității, pe 
care scriitorii noștri sînt chemați să 
înainteze cu mai multă cutezanță. 
Masele de cititori și îndeosebi tine
rii așteaptă cărți capabile să răs
pundă visurilor avîntate, idealurilor 
constructive de care sînt animați, 
să-i îndrume către sectoarele cele 
mai pasionante ale cercetării știin
țifice, cărți pline de fantezie, poeti
ce, îndrăznețe.

G. DIMISIANU 

munist. In interpretarea actorului 
Jean Ionescu, Hijneakov a avut 
forță scenică, farmec și o dîrză, băr
bătească înțelepciune rezultată din- 
tr-o concepție înaintată despre 
lume. Actorul Vasile Prisăcaru, in
terpretul Autorului, contribuie, cu 
mijloace simple, discrete, la stabi
lirea unui intens contact cu specta
torii,- de decisivă importanță pentru 
piesa-dezbatere a lui Virta. A- 
ceeașț legătură directă cu sala se 
simte și în spectacolul „Marele flu
viu își adună apele", realizat sub 
conducerea aceluiași regizor. Actrița

hsemnâri despre 
acÊiviÎGÊea Teatrului 

de stat din Constanța

Ileana Ploscaru, interpreta Caterinei 
și totodată comentatoarea drumului 
de luptă al eroilor piesei începînd 
din anii de luptă ai ilegalității și 
pînă în ziua eliberării, transmite cu 
un patos lăuntric de o sobră simpli
tate încrederea neabătută a eroinei 
în afirmarea idealului comunist. Ca 
și „Zări necuprinse", spectacolul 
„Marele fluviu își adună apele" s-a 
impus în rîndurile publicului prin 
forța lui educativă și accentele-i mo
bilizatoare. La reușita lor, alături de 
aportul pictorilor scenografi Al. Bră- 
tășanu și C. Ossorovitz, a contribuit 
și interpretarea altor actori ca Mar
cela Sassu (Rakitina), Zoe Caraman 
(Kedrova), Ștefan Moisescu (Steop- 
kin), Emil Sassu (Popov), Longin 
Mărtoiu (rănitul), Constantin Drăgă- 
nescu (Milan) ș.a.

Aceste realizări ale teatrului 
din Constanța nu scutesc însă co
lectivul artistic de eforturi și mai 
mari, și mai consecvente, pentru o 
înaltă calitate artistică. Se mai ma
nifestă încă în teatru scăderi ale 
exigenței profesionale. Mai apar în 
spectacole personaje, roluri tratate 
neconvingător, schematic, conform 
unei mentalități rutiniere, manieris
te, asupra fenomenului teatral. Sem
nificativă în această privință mi se 
pare interpretarea dată de Dem. 
Hagiac personajului Strukov în 
„Zări necuprinse" ; rolul a fost lipsit 
de profunzimea de gîndire, de bo
gata umanitate proprie personajului 
lui Virta. Constantin Morțun, inter- 
pretîndu-1 pe carieristul și birocra
tul Astahov din același spectacol, 
a pierdut din vedere esența veche 
a comportării personajului, și prin 
aceasta opusă noului reprezentat

Fiecare sală de cultură să fie
In stația C.F.R. Bar- ' 

boși — ne scrie un co
respondent voluntar — 
este amenajată o sală 
de cultură, înzestrată 
cu bibliotecă, mese de 
șah și un aparat de ra
dio. Numai că în loc ca 
aici să se organizeze 
regulat diferite manifes
tări cultural-educative, 
sala este aproape tot 
timpul închisă. Singura 
măsură luată în ultimul 
timp de comitetul sin
dicatului în legătură cu 
activitatea sălii de cul
tură a constat în... mu
tarea aparatului de ra
dio în biroul tovarășu
lui Dobre Cristea, pre
ședintele comitetului. 
Din păcate, nici organi
zația de partid nu ve
ghează ca sala și mij
loacele cultural-distrac- 
tive să fie puse la dis
poziția salariaților.

Corespondentul volun
tar face o critică pe 
deplin îndreptățită co
mitetului sindicatului. 
Totodată, el ridică o 
chestiune de interes 
general, subliniind că 
este necesar să se asi
gure folosirea din plin 
a mijloacelor materiale 
destinate activității cul
tural-educative.

Oamenii muncii, tine
retul manifestă o mare 
sete de carte, de cunoș
tințe, de frumos. In anii 
puterii populare au 
fost construite nume
roase localuri pentru 
cluburi, case de cultură, 
biblioteci, cămine cul
turale, săli de cultură. 

Sînt oare toate acestea 
folosite cu maximum de 
randament ?

Iată, clubul „Side- 
rurgistul” din Hunedoa
ra are numeroase încă
peri, printre care o sală 
de 1 400 de locuri. Cu 
toate acestea, conferin
țele, spectacolele for
mațiilor artistice ale 
combinatului și alte
..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii,

PE MARGINEA 
UNOR SCRISORI 

SOSITE LA 
REDACȚIE
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manifestări cultural-e
ducative ce se organi
zează aci sînt încă pu
ține. Cît despre specta
colele formațiilor artis
tice venite în turneu la 
Hunedoara ele sînt pre
zentate mai ales la sala 
„Victoria”, mult mai 
mică decît cea a clubu
lui „Siderurgistul”.

Situații asemănătoare 
întîlnim — după cum 
ne comunică corespon
denții regionali ai re
dacției — și la unele, 
cămine culturale. De
seori duminica, în co
munele Piscu, Șendreni, 
Bucești, din regiunea 
Galați, colectiviștii gă
sesc căminele cultu
rale închise. In co
muna Independența, din 
aceeași regiune, unde a 
fost construit un local 
nou, de toată frumuse
țea, pentru căminul cui*

Aspect de la concertul prezentat recent la Ateneul R. P. Romîne 
do către formațiile artistice ale Clubului sindicatelor din învățămînt 
București.

de eroii înaintați ai piesei ; actorul 
s-a limitat astfel la ilustrarea unor 
apucături de bețiv inofensiv. Șar- 
jări, îngroșări nejustiiicate ale tex
tului. așa-numite „cîrlige" țintind îu 
mod fals să „atragă" publicul — : 
dar de fapt distrăgîndu-1 de la con
ținutul de -idei — se mai întîlnesa 
în interpretarea unor actori ca Lu
cia Georgescu-Szabo, Valentina 
Bucur-Gănțoiu, Mircea Constanti- 
nescu-Govora și alții, alterînd stilul 
în general sobru și reala legătură 
cu sala a spectacolelor respective. 
Latura tehnică de asemenea se do
vedește uneori deficitară în specta
colele teatrului din Constanța, lu
mina, sonorizarea, manevrele tehni
ce nu de cea mai bună calitate, 
îngreunînd munca colectivului artis
tic. Neîndoios, acest colectiv talen
tat și sîrguincios trebuie ajutat să 
depășească actualul său stadiu de 
dezvoltare și să facă noi progrese, 
pe măsura exigențelor crescînde al« 
publicului său, pe măsura cerințe
lor oamenilor muncii din toate col
țurile țării care au prilejul să vadă 
pe litoral producțiile sale.

Printre altele, colectivul con* 
stănțean întîmpină dificultăți în 
abordarea operelor dramaturgiei 
clasice. „Trei surori“ de Cehov în 
regia lui Petru Mihail și scenogra
fia lui M. Marosin n-a fost un spec
tacol reușit, lipsindu-i poezia gravă 
a personajelor cehoviene, generali
zarea filozofică a aspirațiilor celoi 
trei eroine.

Se impune în mod vădit întărirea 
forțelor regizorale ale secției de 
dramă, îmbunătățirea colaborării 
dintre regizorii teatrului ca și com
pletarea colectivului de interpreți cu 
noi absolvenți ai Institutului de tea
tru. Un factor important și eficient în 
acest teatru se dovedește secreta
riatul literar ; programele de sală 
reflectă preocuparea pentru popu
larizarea operelor dramatice, mij" 
locind contactul lor cu publicul. 
Ciclul de conferințe experimentale, 
început cu momente din istoria tea
trului și continuat cu expuneri asu
pra unor probleme și aspecte ale 
teatrului contemporan, constituie o 
valoroasă inițiativă, care ar putea 
fi preluată și de alte teatre din re
giuni.

în momentul de față, conducerii 
teatrului și secretariatului literar le 
revin sarcini mari în vederea defi
nitivării repertoriului viitoarei sta
giuni. Acest repertoriu trebuie să 
oglindească negreșit un nou stadiu, 
de creștere ideologică și artistică a 
teatrului de pe litoral.

MIRA IOSIF

tural, formațiile artis
tice de amatori din co
mună n-au prezentat 
patru duminici în șir 
nici un spectacol. De 
altfel nici conferințe nu 
s-au mai ținut aci de 
multă vreme. Pe ușa 
căminului cultural din 
Iosifalău, regiunea Ba
nat, sătenii găsesc une
ori, duminica, un lacăt, 
tov. Ludovic Prinz, di
rectorul căminului, con- 
siderînd pe semne că 
această zi este cea mai 
potrivită spre a-și re
zolva diferite treburi la 
Lugoj. Lucrurile nu se 
prezintă mai bine nici 
în restul săptămînii. 
Din scrisorile primite la 
redacție reiese că, în 
afara unor baluri și a 
unor programe prezen
tate din cînd în cînd de 
formații artistice din 
regiune, activitatea cul
turală este destul de 
săracă la acest cămin.

Nu se poate îngădui 
ca, datorită lipsei de 
răspundere a unor acti
viști culturali,, oamenii 
muncii dintr-un șir de 
localități să nu poată 
folosi din plin sălile de 
cultură. Este de datoria' 
organelor locale da 
partid și de stat să asi
gure pretutindeni folo
sirea în cele mai bune 
condiții a bazei mate
riale și a celorlalte 
mijloace ale activității 
cultural-educative da 
masă.

ION CIUCHI
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• La Tulcea 
de prezentare a . 
cale din raioanele Tulcea. Macin și Is
tria. Sint expuse noi sortimente de co
voare lucrate la întreprinderea ..,8 Mai"- 
Tulcea, garnituri de mobilă de bucătărie 
din plăci fibrolenrnoașe, produse de ti- 
nichigerie, precum și produse ale indus
triei alimentare.
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Recepția de la Kremlin 
în cinstea cancelarului Austriei

întreprinderea „Tricotajul roșu" din Capitală. In primele 6 luni ale anului s-au produs aici peste 
plan 28 000 articole tricotate de calitate bună. Juma täte din ele au fost executate din fire sintetice. în 
perioada amintită au fost introduse în fabricație 60 noi modele de tricotaje. în fotografie : Aspect din secția 
unde se tricotează articole din relon. Această secție a fost dotată în ultimii ani cu numeroase noi mașini 
de mare productivitate.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a oferit 
miercuri seara, în saloanele Consi
liului de Miniștri, o recepție în cins
tea delegațiilor participante la cea 
de-a XXVII-a Reuniune generală a 
Comisiei electrotehnice internațio
nale.

Au luat parte tovarășii : Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Leontin Sălăjan, 
Mihai Da lea. Alexandru Bîrlăaea- 
nu, membri ai Consiliului de Stat,

ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, academicieni și 
alți oameni de știință.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

în timpul recepției, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, și pre
ședintele Comisiei electrotehnice in
ternaționale, prof. G. de Zoeten au 
rostit toasturi.

În Romînia se creează condiții 
din cele mai bune activității artistice“

La invitația Oficiului de specta
cole și turnee artistice (O.S.T.A.) ne-a 
vizitat țara un grup de reprezen
tanți ai Consiliului muzical al mun
citorilor din Japonia (Ro-On), con
dus de Mikio Nakano, președintele 
Organizației din Osaka.

înainte de a pleca din țară. 
Nakano a făcut o declarație 
torului Agenției Romîne de 
„Agerpres”, Mircea Ionescu.

în urmă cu doi ani — a spus el, 
ne-a vizitat țara cunoscutul violo
nist romîn, Ștefan Ruha, care a dat 
o serie de concerte deosebit de apre
ciate de iubitorii de muzică din Ja
ponia, Acum am venit în Romînia 
pentru a cunoaște- nemijlocit activi
tatea instituțiilor, a oamenilor de 
artă și cultură romîni. în vederea 
dezvoltării schimburilor culturale 
dintre țările noastre. Am dori să in
vităm în Japonia ansambluri de 
cîntece și dansuri populare, precum 
și soliști din Romînia. La rîndul nos
tru am putea să trimitem în țara 
dv. diferiți reprezentanți ai culturii 
noastre. Aceste schimburi ne-ar da 
posibilitatea să cunoaștem reciproc 
cultura celor două popoare și prin 
aceasta, să întărim legăturile de 
prietenie, solidaritatea' internațională 
dintre cele două popoare. La Insti
tutul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și Oficiul de 
spectacole și turnee artistice, cu.care 1

muncitorilor din Japonia
am luat legătură, am găsit multă 
bunăvoință și înțelegere in ideea in
tensificării schimburilor culturale 
multilaterale Ciintre cele două țări.

Referindu-se la condițiile create 
pentru desfășurarea activității cul
turale în R. P. Romînă. Mikio Na
kano a spus: în țara dv se acordă 
o mare atenție valorificării folclo
rului, se creează totodată cele mai 
bune condiții în care artiștii să-și 
desfășoare activitatea. Instituțiile de 
artă și cultură, sălile de spectacole 
noi. pe care le-am vizitat, sînt o do
vadă în acest sens. Am rămas deo
sebit de impresionat de mărețele în
făptuiri și în alte domenii, îndeo
sebi al construcțiilor d'e locuințe 
pentru oamenii muncii. Bucureștiul, 
capitala dv., care este un șantier al 
locuințelor, este un exemplu grăi
tor al forței noului regim care clă
dește o viață 
lui romîn.

sărbătorii 
a S.U.A.

Cu prilejul 
nationale

„Ziua inaeptnäenfei“
Miercuri 4 iulie, ministrul State

lor Unite ale Americii la București, 
William A. Crawford, a oferit o re
cepție cu prilejul sărbătorii națio
nale a S.U.A. — „Ziua independen
ței“.

La recepție au participat : Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, Ion 
Constant Manoliu, ministrul Justi
ției, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Mi
hai Petri, adjunct al ministrului Co
merțului Exterior, general colonel 
Ion Tutoveanu, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate, Mihai Cioba- 
nu, președintele Camerei de Comerț, 
conducători ai unor instituții cen
trale, reprezentanți ai I.R.R.C.S., oa
meni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

—o®o-----

Consfătuire pe tema 
ocrotirii sănătății

SUCEAVA (trimisul „Scînteii"). 
Secția de sănătate a Sfatului popu
lar regional Suceava a organizat 
ieri o consfătuire cu medicii șefi ai 
secțiilor de sănătate ale sfaturilor 
populare raionale și cu președinții 
și secretarii organizațiilor de Cruce 
Roșie. Ordinea de zi : îmbunătățirea 
calității muncii profesionale a ca
drelor medicale din regiune. S-a 
prezentat un referat cu privire la 
realizările obținute în activitatea de 
ocrotire a sănătății în circumscrip
țiile sanitare și organizațiile de Cru
ce Roșie din Suceava.

Consfătuirea a constituit și un 
prețios schimb de experiență, care 
s-a încheiat cu vizitarea unui 
măr însemnat de circumscripții 
nitare din orașul Suceava.

Selecționata feminină de handbal 
a Japoniei, sosită la București in 
vederea campionatelor mondiale ce 
vor începe sîmbătă 7 iulie, a susți
nut aseară în incinta stadionului 
Republicii un meci amical cu repre
zentativa țării noastre. Partida a 
constituit o ultimă verificare a am
belor echipe înaintea „mondialelor“. 
Jocul, în general, a fost dominat de 
handbalistele romîne. Ele au acțio
nat mai ales pe contraatac, reușind 
să înscrie numeroase puncte. Echi
pa Japoniei a combinat mult în a- 
tac. căutînd să șuteze numai de pe 
semicercul de la 6 metri. Le-a fost 
destul de greu să marcheze, întrucît 
apărarea bine organizată a selecțio
natei noastre n-a. putut fi străpunsă 
Cu această ocazie antrenorii romîni 
au folosit întregul efectiv al lotului. 
Scor final: 26—3 pentru R. P. Ro
mână (la pauză: 13—1).

După meci antrenorul principal al 
echipei japoneze, Takasima Kiosi, 
ne-a declarat : „Echipa dvs. este pu
ternică. Personal consider că are 
mari șanse la cucerirea titlului mon
dial. Handbalistele noastre sînt ti
nere (medie de vîrstă : 19 ani), iar 
experiența meciurilor internaționale 
este destul de mică. Vom căuta să 
învățăm cit mai multe de la cam
pionatele mondiale ce încep sîmbătă 
în frumoasa dumneavoastră Capi
tală”.

•k
In vederea campionatului mondial 

feminin de handbal in 7 care începe 
sîmbătă, miercuri a sosit in Capi
tală echipa reprezentativă a U.R.S.S. 
Handbalistele sovietice participă 
pentru prima oară la această com
petiție. Da sosire, echipa sovietică a 
fost întîmpinat.ă de reprezentanți ai 
U.C.F.S. și ai comisiei de organizare 
a campionatului mondial.

Echipa de fotbal Progresul Bucu
rești și-a început turneul în U.R.S.S. 
jucînd la Vilnius cu echipa Jalghi- 
ris. Fotbaliștii romîni au desfășurat 
un joc frumos obținînd victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0) prin punctele 
marcate de Baboe (59’) și 
(87’).

★
CLUJ (coresp. „Scînteii”). 

ciul internațional de fotbal^ 
Știința Cluj și echipa italiană Samp- 
doria Genova s-a desfășurat aproape 
tot timpul pe o ploaie măruntă. Te
renul a fost alunecos. în minutul 9 
Petre Emil înscrie printr-un șut pu
ternic. După ce Catalano ratează o 
ocazie favorabilă în minutul 33, 
el în minutul 37 este acel care 
scrie golul care aduce egalarea.

După pauză Știința atacă mai 
rajos, obține numeroase cornere. 
lipsa de precizie a atacanților 
dîrzenia cu care oaspeții s-au apă
rat fac ca scorul să nu mai poată 
fi modificat.

cu-

Raport de cornere 
rea Științei. La meci 
20 000 de spectatori.

☆

ORADEA (coresp.
Ieri după-amiază a avut loc pe sta
dionul Libertății din Oradea meciul 
de fotbal dintre echipele Metropol 
Brazilia și echipa locală Crișana. 
în ciuda ploii și a terenului desfun
dat, ambele echipe au prestat un 
joc frumos, spectaculos. în prima 
repriză orădenii atacă viguros, a- 
vînd mult timp inițiativa. în minu
tul 24 Harșanyi 
pentru ca tot el 
înscrie cel de-al 
lienii marchează 
minutul 40,
2—1 în favoarea echipei locale.

îri repriza secundă oaspeții au do
minat mai mult și au reușit să în
scrie încă două 
astfel victoria cu

puncte obținînd 
scorul de 3—2.

GENEVA 4 (Agerpres). 
după-amiaza zilei de 3 iulie la Ge
neva s-a deschis sesiunea Consiliu
lui economic și social al O.N.U. La 
sesiune participă reprezentanți ai 
18 state membre ale Consiliului, 
precum și numeroși reprezentanți 
și observatori din partea organiza-

DJAKARTA 4 (Agerpres). — în 
timpul ciocnirilor din 2 iulie tru
pele olandeze au suferit mari pier
deri fiind nevoite să se retragă. A- 
genția Antara transmite că parașu- 
tiștii indonezieni au capturat cu a- 
ceastă ocazie o mare cantitate de 
muniții.

în seara zilei de 3 iulie postul de 
radio Djakarta a 'anunțat că para- 
șutiștii indonezieni au eliberat un alt 
oraș, Kotamega, situat la 36 de ki
lometri de Sansapor. Au mai fost 
eliberate două sate din nordul pro
vinciei Merauke. Din aceleași surse 
se anunță că locuitorii dintr-un sat 
din apropierea localității Merauke

țiilor internaționale și instituțiilor 
specializate.

La 3 iulie a fost aprobată ordi
nea de zi à lucrărilor sesiunii. La 
sesiune se vor discuta probleme im
portante ca : situația economică 
mondială, urmările economice și 
sociale ale dezarmării, resursele na
turale, reforma agrară etc.

de atrocitățile comise 
colonialiste au intrat 
detașamentele de partizani.

☆
DJAKARTA. Indonezia a hotărît 

să trimită un reprezentant al său 
în S.U.A. pentru a clarifica dacă 
Olanda dorește într-adevăr să ducă 
tratative în problema Irianului de 
vest, pe baza principiilor formulate 
de împuternicitul lui U Thant la 
tratativele indoneziano-olandeze, 
Bunker, și care prevăd transmi
terea conducerii Irianului de vest 
Indoneziei cu condiția organizării 
ulterioare a unui referendum pe 
acest teritoriu.

MOSCOVA 
TASS : La 4 
a organizat 
Kremlinului 
cancelarului 
Austria, Alfons Gorbach.

La recepție Nikita Hrușciov și 
Alfons Gorbach au rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 
a spus : „Unor oameni din Occident 
și chiar din Austria nu le place că 
între Uniunea Sovietică și Republica 
Austria s-au stabilit relații bune". 
N. S. Hrușciov a relevat că aceste 
relații s-au stabilit deja de mult și 
„au trecut prin încercările timpului 
la răscrucile grele ale istoriei“.

„în prezent, a spus el, ici colo se 
aud voci că, pasă-mi-te, Austria ar 
trebui să adere la așa-numita Piață 
comună și să treacă astfel la remor
ca politicii Republicii Federale Ger
mane și a celorlalte țări ale N.A.T.O. 
care conduc această piață".

N. S. Hrușciov a remarcat : „în 
cursul tratativelor v-am spus sincer 
că avem o atitudine negativă față 
a'e Piața comună ca bază economică 
a blocului agresiv al N.A.T.O.”. „Noi 
am pornit de la premisa că fără sin
ceritate nu poate exista încredere

SCĂDEREA PRODUCȚIEI
DE OȚEL ÎN S.U.A.

FIDEL CASTRO À VIZITAT 
MOTONAVA GRUZIA

HAVANA. Fidel Castro a vizitat 
motonava „Gruzia" care se află în 
portul Havana.

Echipajul navei sovietice a întîm- 
pinat cu căldură și cordialitate pe 
oaspetele ei de onoare. Fidel Cas
tro a rămas la bordul navei cîteva 
ore, întreținîndu-se prietenește cu 
marinarii sovietici. Căpitanul navei 
a oferit o masă tovărășească. Fidel 
Castro a toastat pentru prietenia 
veșnică șl indestructibilă a popoa
relor sovietic și cuban.

INDIGNARE ÎN ANGLIA
DUPĂ O ADUNARE FASCISTĂ

LONDRA. Opinia publică din An
glia este indignată de faptul că 
autoritățile au permis să se țină la 
1 iulie o adunare fascistă în piața 
Trafalgar Square din Londra.

La 2 iulie în Camera Comunelor 
numeroși deputați au interpelat gu
vernul în legătură cu acest fapt 
scandalos. Interpelarea a fost însă 
respinsă de reprezentanții guvernu
lui. Laburistul Shinwel] sprijinit de 
laburiștii Fletcher și Janner au pro
testat împotriva faptului că interpe
larea lor a fost respinsă.

Un alt caz care a 
plozie de indignare 
acela al menținerii

noul „führer“ al „mișcării național- 
socialiste” din Anglia — ca profesor 
la o școală din Coventry.

Un comentator al ziarului „Daily 
Mirror” și-a exprimat indignarea 
pentru faptul că democrații care au 
protestat împotriva ieșirilor rasiste 
ale lui Jordan au fost arestați, iar 
acesta 
poliție.

Dacă poporul, scrie ziarul „Daily 
Worker” în articolul său redacțio
nal, nu va putea împiedica aderarea 
Angliei la Piața comună atunci este 
posibil că va trebui să devenim mar
torii unei noi explozii a activității 
naziste și fasciste încurajată de co
laborarea cu Germania occidentală 
și ocrotirea secretă a fasciștilor 
către guvern.

DEMONSTRAȚII ȚĂRĂNEȘTI

TOKIO. La 3 iulie a avut loc la 
Tokio un mare miting al reprezen
tanților organizațiilor țărănești din 
Japonia care au desfășurat în aces
te zile o campanie pentru stabilirea 
unor prețuri de achiziție echitabile 
la orez. Cei peste 10 000 de partici
pant la miting au organizat de
monstrații în fața clădirilor Minis
terului Agriculturii și Silviculturii, 
Parlamentului, precum și în fața 
reședinței primului ministru al Ja
poniei, Ikeda.

o® o---------

NEW YORK. După cum anunță 
Associated Press, producția de oțel 
a S.U.A. a continuat să scadă în 
cursul săptămînii trecute, astfel în- 
cît industria siderurgică americană 
funcționează în prezent cu aproxi
mativ 50 la sută din capacitatea ei 
de producție. Se 
ceasta este a 13-a 
scădere consecutivă a 
oțel și se prevede că 
continua.

li«

Cicliștii romîni - victorioși 
în etapa a IV-a

BUDAPESTA 4 (Agerpres). —
Tinerii cicliști romîni care participă 

la Turul internațional al R. P. Ungare 
au obținut o dublă victorie în cea de-a 
4-a etapă, desfășurată pe ruta Siofoc- 
Pecs (165 km): Florian , Cristescu a 
trecut primul linia de sosire la 
Pecs, 
ret

iar selecționata
a Bucureștiului a ocupat pri

mul loc în clasamentul pe echipe. E- 
vadat din pluton împreună cu trei ci
cliști din R. P. Ungară, Cristescu s-a 
desprins de unul singur pe ultimii ki
lometri, cîștigînd etapa cu un avans 
de aproape un minut.

în clasamentul general individual 
conduce Magyerdy (R.P.U.) cu 16 h 
40'48". Primul dintre cicliștii romîni 
este Ardeleanu, pe locul 14 la 11’16". 
Astăzi are loc etapa a 5-a, Pecs- 
Szeksard. (55 km) contra-cronometru 
— individual.

Concursul international de parașutism 
sportiv a continuat miercuri la Clinceni 
cu desfășurarea probei de salt la punct 
fix de la 1500 m. La masculin primele 
două locuri au fost ocupate in ordine de 
sportivii romîni : loan Negroiu — 1,615 
m (nou record al tării) și Valeriu Tur- 
canu 2,23 m. Pe locul trei s-a clasat 
Miklos Laszlo (R.P.U.) cu 2,29 m. Proba 
feminină a fost ciștigată de Jeanina Kra- 
jewska (R.P. Polonă) — 3,815 m urmată 
de Maria Puchar (R.P. Polonă) — 4,21 m 
și Angela Năstase , (R.P.R.)

*
Marti seara s-a disputat 

bla întilnire internațională 
masă dintre echipa Voința 
selecționata de juniori a R. P. Bulgaria. 
In ambele meciuri victoria a revenit 
sportivilor romîni : la masculin scorul a 
fost de 12—4 ; iar la feminin de 5—0.

★
Duminică 8 iulie a.c. la ora 10 se va 

desfășura in incinta Stadionului „Unirea" 
din Șos. Olteniței, un concurs de moto- 
ciclism pe pista de zgură (Dirt-track).

(Agerpres)

LIMA 4 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, în 
noaptea de 3 spre 4 iulie președin
tele Perului, Manuel Prado, a remis 
lui Haya de la Torre, liderul parti
dului Apra, un ultimatum al armatei 
peruviene cerîndu-i să-și retragă 
candidatura la președinția republi
cii și să părăsească țara în termen 
de 48 de ore. La recentele alegeri 
prezidențiale Haya de la Torre a în
trunit majoritatea voturilor. între 
cercurile militare și partidul Apra, 
ambele de dreapta, se dă de mult 
timp o luptă pentru putere.

Haya de la Torre a convocat o 
reuniune extraordinară a conducerii 
partidului său la care se va hotărî 
ce poziție să adopte. în cazul retra
gerii sale, candidatul conservator 
Belaunde Terry va fi probabil ales

președinte dar este posibil, după 
cum afirmă France Presse, ca for
țele armate să creeze o juntă mili
tară guvernamentală după modelul 
binecunoscut din numeroase țări 
ale Americii Latine.

Îîi Grecia crește mișcarea 
de protest împotriva 

noului proiect de lege 
antidemocratic

ATENA 4 (Agerpres). — TASS : 
în Grecia ia o amploare tot mai 
mare mișcarea de protest împotri
va noului proiect de lege antidemo
cratic al guvernului, cu privire la 
așa-numitele măsuri de securitate 
împotriva „primejdiei comuniste“.

După cum relatează ziarul „Av- 
ghi“, la adunarea muncitorilor con
structori care a avut loc la Atena 
sub lozinca „Fascismul nu va trece'1 
s-a adoptat o telegramă adresată 
guvernului în care se condamnă cu 
hotărîre noul proiect de lege.

în semn de protest împotriva nou
lui proiect de lege, au declarat greva 
foamei deținuții politici de la la
gărul de concentrare de pe insula 
Hagios-Evstratios, deținuții politici 
de la închisoarea din Atena și de la 
alte închisori din Grecia. Cerem 
anularea tuturor legilor excepțio
nale anticonstituționale, lichidarea 
deportărilor rușinoase, amnistie ge
nerală și legalizarea Partidului Co
munist din Grecia, se arată într-o 
telegramă a deținuților politici.

După cum anunță ziarul „Avghi“, 
Partidul Comunist din Grecia a pro
testat cu energie la postul de radio 
„Vocea adevărului“ împotriva pro
iectului de lege care înlocuiește le
gile excepționale din perioada răz
boiului civil „cu un sistem de legi 
neofascist".

în cercurile partidului burghez 
„Uniunea de centru" se manifestă 
neliniște mai ales în legătură i 
faptul că această lege cu toate 
este îndreptată împotriva celor i 
stingă nu va împiedica guvernul 
o aplice și împotriva partidului < 
centru, împotriva întregii opoziții.

reciprocă. N-aș fi abordat aici acest 
subiect dacă dl. Adenauer n-ar fi 
declarat zilele acestea din nou că 
unul din scopurile principale ale 
Pieței comune este de a înfăptui în 
Europa politica comună a N.A.T.O, 
în domeniul militar".

După cum a relevat N. S. 
Hrușciov, declarația lui Gorbach că 
guvernul condus de el „nu se
abate de la calea neutralității și va 
respecta cu strictețe obligațiile Aus
triei decurgînd din Tratatul de stat“, 
a fost primită cu satisfacție.

N. S. Hrușciov a subliniat că „în 
viitorul apropiat se va putea și va 
trebui să se ajungă la un acord în 
problemele reglementării pașnice 
germane”. „Acest lucru, a spus el, 
îl cer în mod imperios interesele 
păcii și securității popoarelor”. 
„Este timpul să se ia hotărîri”.

în cuvîntarea sa de răspuns can
celarul federal Gorbach, referindu- 
se la călătoria sa prin Uniunea So
vietică a spus : „Nu pot decît să-mi 
exprim admirație pentru tot ce am 
văzut”.

Gorbach a declarat că „voința 
fermă a poporului austriac și hotă- 
rîrea guvernului federal constituie 
o bază trainică pentru continuarea 
pe viitor a politicii de neutralitate”.

Gorbach a constatat 
ție că „relațiile dintre 
vietică și Austria au 
strînse și în domeniile 
cultural. Noi am căzut de acord 
să facem tot posibilul pentru a în
curaja mai departe această evolu
ție”.

Relevînd că în U.R.S.S. și în 
Austria există concepții ideologice 
principial deosebite și că fiecare 
din cele două state este convins în 
aceeași măsură de justețea liniei 
sale, Gorbach a declarat : „Acest 
lucru nu împiedică cîtuși de puțin 
ca între aceste state să existe re
lații sincere și prietenești bazate 
pe respectul reciproc”.

Muncitori textiliști din Lancashire, demonstrînd pe străzile Londrei 
în sprijinul revendicărilor lor economice.

Viena — bătrînul oraș așezat pe 
Dunăre — cu monumentalele sale 
clădiri, cu tradiția sa culturală a 
atras în toate timpurile iubitori de 
artă din toată lumea. Și în prezent 
numărul turiștilor este mare.

In ultimele săptămîni te ciocneai 
în mai mare măsură de grupuri care 
admirau zgomotos, în diverse limbi, 
arhitectonica acestui oraș sau încer
cau să imprime pe peliculă zveltele 
turnuri ale lui Stephansdom sau Go- 
tischknche, Rathaus-ul, Opera. A- 
fluența turiștilor era legată și de cel 
mai important eveniment artistic al 
anului — săptămînile festive 
Vienei, cuprinzînd, în acest an, 
evenimente artistice importante.

„Theater an der Wien“ 
și-a redeschis porțile

Istoria teatrului
Wien", leagăn al muzicii și umoru
lui vienez, se contopește adesea cu 
istoria vieții lui Beethoven, Schubert, 
Weber, Wagner, cu drumul spre 
nemurire al lui Mozart, cu insucce
sele și marile succese ale lui Nes
troy, cu nașterea operetei, ai cărei 
părinți, Suppe, Offenbach, Strauss, 
Millöcker, Zeller, Lehar, Kalman, 
compus pentru acest teatru și de 
operele lor și-au luat zborul în 
mea întreagă.

„Theater an der Wien" a fost 
timp lăcașul de creație al marelui 
Beethoven. De sus de la etaj, prin 
niște geamuri mici care pai a face 
parte dintr-un decor de basm, răz- 
băteau în stradă acordurile pianu
lui lui Beethoven. Jos, în minunata 
sală — care și pe timpuri, ca și a- 
cum, găzduia spectacole de teatru, 
operă, operetă, concerte simfonice, 
— a avut fericirea publicul să as
culte pentru prima oară unica ope
ră a lui Beethoven „Fidelio", uver
tura, „Leonora", simfoniile a Il-a, a 
V-a etc.

După ce la inaugurarea >sa, în 
1801, „Theater an der Wien" care 
era numit și „Teatrul lui Mozart", a 
repurtat un formidabil succes cu 
„Flautul fermecat" în timp ce Mo
zart zăcea de-acum într-un mormînt 
sărac, și apoi cu creațiile nemu
ritoare ale lui Ludwig van Beethoven, 
a trecut de la muzică la teatrul vor
bit și a devenit grație pieselor Iul 
Nestroy, „Volksbühne", teatrul sati
rei și lacrimilor, căci Nestroy, ca și 
marele nostru Caragiale, a biciuit

cu mușcătoare ironie „moravurile și 
năravurile" din vremea sa. Trio-ul 
de comici : Nestroy, Scholz și Cari, 
deschide la „Theater an der Wien" 
era teatrului popular, căreia îi ur
mează era de aur a operetei.

...Acest lăcaș de cultură, care în 
decursul celor 160 de ani de exis
tentă a atins cele mai înalte culmi, 
a fost de numeroase ori gata să se 
prăbușească, urma să dispară din 
arena culturală. Anii care au tre
cut și-au lăsat puternic urmele. 
„Theater an der Wien", fala de altă 
dată a Vienei, ajunsese într-o stare 
deplorabilă. Se preconiza transfor
marea lui într-un cinematograf. 
Iubitorii tradițiilor culturale au in
tervenit și teatrul a renăscut ca din 
propria-i cenușă.

La 30 mai a avut loc „reinaugu- 
rarea", cu „Flautul fermecat”.

rele artist sovietic. „Un violonist 
care ne demonstrează fenomenul 
perfeejiei cu o simplitate impresio
nantă", scrie „Wiener Zeitung“ Nu 
mai pu(in elogioase sînt comenta
riile privind pe Richter. Ziarul „Ku
rier“ notează că marele pianist a 
cucerit auditorii exigenți de la pri
mele acorduri. Iar „Arbeiterzeitung" 
scrie: „în încheierea debutului său 
triumfal, Richter a hipnotizat publicul 
prin interpretarea nemaiauzit de 
sclipitoare a sonatei a 5-a de 
Skriabin".

Jubileul „Asociației 
prietenii muzicii“

Cel de-al doilea punct luminos 
săptămînilor festive, care a adus 
capitala Austriei personalități mar
cante ale vieții muzicale, este Jubi
leul de 150 de ani al „Asociației 
prietenii muzicii", asociație care de
ține un rol de seamă în viața mu
zicală. Și ce poate ilustra mai bine 
grandoarea acestui jubileu decît 
participarea unor muzicieni ca : Da
vid Oistrah, Yehudi Menuhin, N. 
Milstein, Sviatoslav Richter, Ni
colai Gedda, Francesco Molinari 
Pradelli, Carlo Maria Giulini, Msti
slav Rostropovici ?

Iubitorii de muzică au putut ad
mira — 
fericirea 
concerte 
Brahms,
renume mondial și recitaluri care nu 
pot fi uitate.

Maeștrii sovietici D. Oistrah, S. 
Richter, Rostropovici, soprana Zara 
Doluhanova au cucerit prin arta lor 
un public extrem de exigent. „Vră
jiți de David Oistrah" își Intitulea
ză cotidianul „Die Presse" un arti
col pătruns de admirație pentru ma-

Aniversarea lui Nestroy
Numeroase teatre au Inclus în 

programul lor. cu prilejul aniversă
rii a 100 de ani de la moartea lui 
Johann Nestroy. — Arislofanul Vie- 
nei, cum este numit aici — piese 
ale popularului dramaturg aus
triac. Dar pe adevăratul Nestroy, 
vienezii îl găsesc mai ales la „Paw- 
latschentheater" care redă fără a 
cizela, farsele sale și care se adre
sează aceluiași public pentru care 
Nestroy a scris .Fata de la perife
rie“ și celelalte piese în care bi
ciuiește nedreptatea socială și sno
bismul.

„Vulgo Pawlatschen" este numit 
la Viena acest teatru pe roate, cate 
amintește de începuturile teatrului 
romînesc ; însă spre deosebire de 
cel al lui Matei' Millo, acesta este 
mutat din loc în loc — sîntem în 
1962 1 — de un tractor. Animatorii 
săi au dat dovadă de Inventivitate 
în crearea decorurilor pentru acest 
teatru nomad, iar prejul de intrare, 
spre deosebite de cel al altor tea
tre, este accesibil păturilor largi. 
Sarcina pe care și-a propus-o acest 
teatru în ae» liber, care se află la 
a 4-a stagiune, este de a populariza 
piese comice ale clasicilor austrieci.

•k
Dacă am fi ispitiți să facem un 

bilanț cifric al vastului program care 
s-a desfășurat în decursul celor 4 
„săptămîni festive", ar trebui să no
tăm că au participat din Austria și 
de peste hotare, nu mai puțin de 
16 orchestre, tot atîtea ansambluri 
muzicale, 37 dirijori, 32 soliști vo
cali, 41 soliști instrumentiști, 13 for
mații corale etc. Dacă la aceste ci
fre adăugăm înalta caliiicare artis
tică, avem imaginea unei însemnate 
manifestări culturale.

ȘTEFAN DEJU
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algeria : Proclamarea independenței sărbătorită

intr-o atmosferă de mare entuziasm

ULTIMELE ȘTIRI

IN ÎNTREAGA lume

Pregătiri intense în vederea Congresuloi mondial
generală și pace

s-au prezeritat cu toții la

Conferința de la Geneva 
pentru reglementarea 

problemei laoțiene

Pui/R U

BDelegafa Sa marele Forum 
al păcia

A -14 JUILLET 1962 ■
Desen al celebrului pictor francez Pablo Picasso.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Delegații din 117 țări 
se pregătesc să participe la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace care se va deschide 
la 9 iulie la Moscova, i s-a comunicat unui corespon
dent al agenției TASS la secretariatul Comitetului in
ternațional pentru pregătirea congresului. Compo
nența cîtorva delegații se cunoaște de pe acum.

Peste 100 de soli din Brazilia vor lua parte la lu
crările congresului. Printre aceștia se află arhitectul 
Lucio Costa, autorul planului noii capitale a Brazi
liei, pictorul Di Cavalcanti, scriitoarea Elena Silveira.

Delegația japoneză formată din 110 persoane se 
află pe drum. Din această delegație face- parte profe
sorul Kaoru Yasui, cunoscut luptător pentru pace.

Peste 20 de persoane vor reprezenta la congres 
Grecia. Sînt așteptați la Moscova poetul Kostas Var- 
nalis, laureat al Premiului Internațional Lenin „pentru 
întărirea păcii între popoare“, Pericles Arghiropoulos, 
fost ministru al afacerilor externe, T. Kolliva, preșe
dintele comitetului pentru apărarea drepturilor omului.

Delegația Franței este formată din aproape 100 de 
persoane. Printre ele se numără Eugenie Cotton, pre
ședinta F.D.I.F., Pierre Cot, fost ministru, scriitorul 
Jean-Faul Sartre, pastorul Casalis.

Din îndepărtata Columbie vor sosi Ia Moscova 15 
persoane, reprezentând 11 uniuni și federații sindicale 
din diferite ramuri ale industriei.

Din Tanganica va sosi o delegație formată din re
prezentanți ai partidului Uniunea națională africană 
din Tanganica și ai Federației muncii din această 
țară.

După cum a anunțat președintele Indoneziei, Su
karno, delegația Indoneziei la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace de la Moscova va fi 
condusă de doamna Subandrio, soția ministrului afa
cerilor externe. Președintele a anunțat, de asemenea, 
că va adresa un mesaj congresului de la Moscova.

GENEVA 4 (Agerpres). — Confe
rința de la Geneva pentru regle
mentarea problemei laoțiene își 
continuă lucrările.

în dimineața zilei de 4 iulie cei 
doi președinți — G. M. Pușkin și 
M. Macdonald s-au întîlnit cu șefii 
delegațiilor statelor neutre partici
pante la conferință. Președinții con
ferinței i-au informat pe participan- 
ții la întîlnire asupra convorbirilor 
de la 3 iulie referitoare la proble
mele nerezolvate încă de conferință 
și s-au consultat cu ei în aceste pro
bleme.

GENEVA 4 (Agerpres). — Miercuri 
a sosit la Geneva, venind de la Pa
ris, primul-ministru al guvernului 
provizoriu de coaliție al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma.

Pe aeroport Suvanna Fumma a 
declarat reprezentanților presei că el 
a sosit la Geneva pentru a participa 
la lucrările conferinței.

Răspunzînd la o întrebare Su
vanna Fumma a spus că a adus cu 
sine declarația guvernului său cu 
privire la neutralitatea Laosului, și 
că înainte de a o da publicității el 
ar dori să se consulte cu președinții 
conferinței de la Geneva și cu mem
brii delegației laoțiene. Suvanna 
Fumma a declarat, de asemenea, că 
conferința de la Geneva pentru Laos 
poate deveni un exemplu pentru 
rezolvarea altor probleme interna
ționale pe calea tratativelor în jurul 
mesei rotunde.

In aceste zile poporul algerian 
trăiește momente istorice. Fotogra
fiile de mai sus înfățișează două 
aspecte elocvente. La Alger, în fața 
unui centru de votare, mulțimea aș
teaptă să-și exprime voința la refe
rendum. în coloană, algerieni de 
toate naționalitățile (fotografia din 
dreapta). După referendum, drapelul 
victoriei flutură deasupra, Algerului 
(fotografia de

o«o
sus).

Tratative sovieto-iugoslave cu privire
la extinderea colaborării economice

ATOMUL NUMAI PENTRU PACE
Congresul mondial pentru de

zarmare generală și pace, care își 
va începe peste cîteva zile lu
crările sale la Moscova, va fi una 
din cele mai impresionante ma
nifestări de solidaritate interna
țională în fața pericolului major 
pe care îl reprezintă un eventual 
război termonuclear. Acțiunile 
desfășurate, în toate colțurile pă
mântului, acțiuni preliminare a- 
cestui congres, cei peste 2 300 de 
participant anunțați, arată nă
zuința popoarelor de a apăra și 
asigura pacea lumii, securitatea 
popoarelor, viitorul civilizației.

A venit timpul să se acționeze 
In comun pentru salvarea omeni
rii de la cea mai teribilă catas
trofă și să se creeze toate con
dițiile pentru ca energia atomică 
și alte minunate descoperiri ale- 
geniului uman să nu mai ser
vească scopurilor de distrugere, 
să fie puse exclusiv în slujba 
progresului omenirii. Oamenii de 
știință cu răspundere față de 
soarta civilizației se află alături 
de oamenii iubitori de pace de 
pretutindeni, cu toții convinși că 
printr-un efort comun, războaiele

Acad. HORIA HULUBEI

pot fi evitate. Tratativele pot și 
trebuie să înlocuiască exploziile 
nucleare în rezolvarea litigiilor 
dintre țări ; toate statele, peste 
deosebirile de orînduire socială, 
pot și trebuie să coexiste paș
nic.

Singura soluție rațională care 
se impune astăzi este o dezar
mare generală și totală, strict 
controlată în desfășurarea ei, 
una din etapele preliminare fiind 
încetarea exploziilor nucleare ex
perimentale, care, prin natura 
lor, sînt deja foarte dăunătoare 
vieții pe pămînt, înrăutățesc 
grav și compromit tratativele în 
curs.

La Congresul mondial, po
poarele, prin reprezentanții lor, 
vor manifesta voința, năzuința 
lor de a obține dezarmarea ge
nerală, se vor propune soluții 
concrete pentru acțiunea de îm
piedicare a nebuniei cursei înar-

mărilor, care poate aduce omeni
rea în pragul dezastrului.

Poporul nostru atașat ideii de 
pace este alături de toate forțele 
care luptă pentru dezarmare, sus
ține cu fermitate politica de pace 
a conducerii de stat care militea
ză în toate forurile internaționa
le, împreună cu Uniunea Sovie
tică și cu alte state socialiste, 
pentru a se ajunge la acord în 
problema dezarmării.

La Moscova, delegația noastră 
va arăta cu precizie acest lucru 
și va contribui la găsirea solu
țiilor optime pentru a fi impusă 
sistarea experiențelor nucleare, 
pentru a face să progreseze dis
cuțiile de la Geneva, pentru re
zolvarea problemei germane și a 
altor probleme urgente, pentru 
lichidarea cu un moment mai de
grabă a ultimelor rămășițe ale 
colonialismului crud și retrograd.

Mergem cu încredere la Con
gresul de la Moscova de la 9 iu
lie, convinși fiind că popoarele 
pot și vor impune soluții care să 
ducă la o lume fără arme, o lume 
de fericire și progres.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: 
în conformitate cu acordul realizat 
între guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R.P.F. Iugoslavia, la 3 iulie au înce
put la Moscova tratative cu privire 
la extinderea colaborării economice 
între cele două țări.

Delegația sovietică la tratative 
este condusă de A. I. Mikoian, prim-

------ O«O------- ----------

Ce se petrece 
cu ^departamentele 

franceze de peste mări'
PARIS. — Comunistul Robert Bal

langer, deputat în Adunarea Națio
nală din partea departamentului Sei- 
ne-et-Oise, l-a interpelat verbal pe 
primul ministru Pompidou, dacă nu 
intenționează să elaboreze un pro
iect de lege care să pre/vadă ca de
partamentele de peste mări — Mar- 
tinica, Guadelupa, Reunion^ și Guya
na franceză — să se poată autoad
ministra pe o bază democratică și 
să înceapă tratative cu Franța în 
vederea stabilirii unor noi relații cu 
ea care să nu mai aibă un caracter 
colonialist.

Deputatul comunist a arătat că 
modificarea statutului politic al a- 
cestor foste colonii franceze, care de 
15 ani se numesc „departamente de 
peste mări", nu a lichidat regimul 
colonial din aceste teritorii și „nu a 
contribuit cîtuși de puțin la rezol
varea contradicțiilor politice, econo
mice și sociale, care în aceste „de
partamente“ devin tot mai acute".

I«

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Din delegație fac 
parte : I. A. Arhipov, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru relațiile economice externe 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., M. R. Kuzmin, locțiitor 
ministrului comerțului exterior, 
M. Tihomirov, vicepreședinte 
Consiliului Economic de Stat și I. 
Iușin, membru al Comitetului 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

Delegația economică iugoslavă 
este condusă de Mijalko Todorovici, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative a R.P.F. Iugoslavia. Din 
delegație fac parte : Ț. Miatovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în 
U.R.S.S., V. Țerici, adjunct al secre
tarului de stat în Vecea Executivă 
Federativă, V. Gainovici, adjunct al 
secretarului de stat pentru comerțul 
exterior, B. Șekerici, înalt consilier 
în Vecea Executivă Federativă, F. 
Gorski, consilier în Secretariatul de 
stat pentru afacerile externe, M. Se- 
kițki, consilier al Ambasadei R.P.F. 
Iugoslavia în U.R.S.S. și S. Popovici, 
secretar al Secretariatului de stat 
pentru afacerile externe.

Tratativele se desfășoară într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
prietenească.

al 
S. 
al 
V. 
de

Plenara C. C. al

Exprimînd năzuințe fierbinți aie popoarelor
La Moscova se desfășoară ultime

le pregătiri pentru Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace ale cărui lucrări încep peste 4 
zile. Aci au și început să sosească 
delegați din toate colturile lumii. So
lii popoarelor vor da glas dorinței 
ferme a omenirii de a apăra pacea, 
de a înfăptui dezarmarea generală, 
de a trăi într-o lume în care răz
boaiele să dispară pentru totdeau
na din viața societății. în rîndurile 
de mai jos au cuvîntul trei oameni 
care, ca și dumneavoastră, întîmpi- 
nă apropiatul Congres mondial cu 
încredere în 
nești. Iată ce

De la corespondentul 
nostru la Moscova

FATA CU

victoria rațiunii ome- 
ne-a declarat.

NUMĂRUL 77 263

Am întîlnit-o în holul proaspătului 
hotel „Iunosti". Privea cu un zîmbet 
cald, luminos spre peluzele de ver
deață din vecinătatea stadionului 
„V. I. Lenin", unde zburdau în soare 
o grămadă de prichindei ; un tablou 
înfățișînd minunatele clipe ale co
pilăriei de care ea Liuda Bezliu- 
dova, nu a avut parte. Dar, să-i 
ascultăm zguduitoarea poveste.

...Era în 1943. Tăvălugul pustiitor 
al războiului se rostogolea peste 
pămîntul Bielorusiei. Trenuri încăr
cate cu oameni și păzite de soldați 
în haine verzi-cenușii goneau spre 
Maidanek, Ravensbrück sau Ausch
witz. Printre cei sortiți pieirii se 
găsea și învățătoarea Valentina 
Ivanovna Bezliudova, din orășelul 
Konakovo, împreună cu doi copilași 
— un băiețaș : Alic și o fetiță : 
Liuda.

La Maidanek — prima triere. Va
lentina Ivanovna e dusă la Ravens
brück împreună cu Alic. Fiarele hi
tleriste i-au săpat Liudei pe braț 
cîteva cifre — 77 263. De-acum,
Liuda nu mai avea nume : devenise 
un număr. Peste o săptămînă se 
găsea într-un vagon de vite. Desti
nația : Auschwitz. Erau 180 de copii. 
Nici unul nu avea mai mult de 
șapte ani. Hitleriștii îi îmbrăcaseră 
în haine de pușcăriași, iar vagonul 
era plumbuit și păzit de aceiași 
soldați în haine verzi-cenușii. Liuda

fusese hărăzită experiențelor „doc- 
torului"-călău Mengerle.

Acolo, la Auschwitz, copila de 
trei anișori cu părul blond și ochi 
albaștri' ca seninul cerului 
la lumea de coșmar care o 
jura. înțelegea că se afla 
loc îngrozitor, departe de 
caldă și ocrotitoare a mamei, vedea 
cum brutele hitleriste zmulgeau ade
seori de lîngă ea pe micuții săi 
tovarăși de baracă, hărăzindu-i 
morții. Mintea ei fragedă nu știa să 
profere blesteme, dar pe chipul ei 
dulce de copilă se întipărea înce
tul cu încetul pecetea unei sufe
rințe de neînchipuit.

în 1945 ostașii sovietici au deschis 
larg porțile Auschwitz-ului și Liuda 
a fost redată vieții. De unde a venit, 
cine îi sînt părinții ? Liuda nu știa. 
Un fotograf a surprins-o într-un in
stantaneu cu brațul ridicat, arătîn- 
du-și unicul act de identitate — nu
mărul 77 283. Fotografia, publicată 
în ziare, a străbătut ca un apel 
deznădăjduit meleagurile eliberate 
ale Uniunii Sovietice. O fetiță își 
căuta mama... Dar Valentina Iva
novna nu se întorsese încă din 
lagăr.

Liuda a peregrinat prin orfelinate 
pînă cînd învățătoarea Amalia 
Paszko din orășelul polonez Zabrze 
a înfiat-o. Și după ani de coșmar, 
micuța Liuda a simțit căldura unei 
mîhgîieri de mamă.

La Zabrze, Liuda creștea. Nu de 
mult a terminat liceul. Dar pe bra
țul ei rămînea neștearsă amintirea 
trecutului întunecat. Anul trecut, un 
ziar polonez a publicat apelul unei 
mame din Bielorusia care își căuta 
fetița pierdută în viitoarea războiu
lui. L-a citit și Liuda și a tresărit... 
Mama din Bielorusia căuta fata cu 
numărul 77 263.

Mama și fiica s-au reîntîlnit în 
vara aceasta pe peronul modestei 
gări de la Konakovo. După aproape 
douăzeci de ani...

privea 
încon- 
într-un 

mina

Zilele trecute Liuda a venit la 
Moscova să împărtășească lumii 
sentimentele ei. Am văzut-o pe 
ecranul televizorului, i-am citit cu
vintele în ziare. Sînt aceleași pe 
oare vi le împărtășește și dv., citi
tori din Romînia :

„Oameni ! Să oprim mâna criminală 
a ațîțătorilor la războaie. Să nu se 
mai repete crimele de la Auschwitz. 
Stă în puterea noastră să făurim o 
lume în care copiii să trăiască 
plin bucuriile vieții”.

SĂ ÎNCETEZE
EXPERIENȚELE CU ARME

ATOMICE

din

„Ideea dezarmării generale și to
tale în sprijinul căreia solii popoa
relor își vor spune răspicat cuvîntul 
la apropiatul Congres mondial în
suflețește întreaga omenire“ — ne 
spune profesorul A. V. Lebedinski, 
membru al Academiei de Științe 
Medicale a U.R.S.S. în timp ce la 
Geneva se desfășurau lucrările Co
mitetului pentru dezarmare, Statele 
Unite ale Americii au început și 
continuă să desfășoare experiențe 
nucleare ; mai mult, au hotărît să 
efectueze explozii nucleare în Cos
mos în ciuda indignării generale. 
Sînt cunoscute urmările pe care le 
pot avea experiențele cu armele 
atomice. Ca rezultat al lor, crește ra
dioactivitatea solului și substanțele 
radioactive pătrund în organismul 
oamenilor și animalelor. Particulele 
de uraniu, odată pătrunse în orga
nismul uman, constituie vreme înde
lungată un izvor de radioactivitate 
asupra țesuturilor, influențînd schim
barea substanței ereditare a celu
lelor, determinînd așa-numita muta
ție patologică, ale cărei urmări sînt 
deosebit de periculoase pentru să
nătatea omului.

Am vorbit despre consecințele dă
unătoare pentru om ale experiențe
lor cu arme atomice', dar nu putem 
trece cu vederea și o altă primej
die care apare în fața omenirii, ca 
urmare a exploziilor nucleare în

Cosmos și anume : crearea unor noi 
zone de radiație și schimbarea cîm- 
pului magnetic al pămîntului.

Am urmărit cu toții, plini de emo
ție, zborurile în Cosmos ale cosmo- 
nauților sovietici Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, care au deschis 
drumul spre stele și am aplaudat 
cu aceeași satisfacție zborurile pri
milor cosmonauți americani. Este fi
resc ca oamenii să spere într-o con
tinuare fericită a acestor cuceriri 
ale spațiilor cosmice unde drumu
rile sînt infinite și deschise tuturor. 
Experințele Pentagonului amenință 
însă, prin crearea noilor zone radio
active, zborul viitoarelor nave cos
mice. Nu este o crimă față de știin
ță, o încercare barbară de a zădăr
nici un vis de milenii al omenirii ?

Iată de ce, la Congresul mondial 
de la Moscova reprezentanții po
poarelor vor cere să se pună capăt 
primejdiei atomice și goanei înar
mărilor, să se înfăptuiască dezarma
rea generală și totală — așa cum 
propun țările socialiste și alte state 
iubitoare de pace, cum doresc toate 
popoarele.
IDEEĂ DEZARMĂRII VA ÎNVINGE

Pe pictorul american Rockwell 
Kent l-am auzit vorbind în aula 
Academiei de arte plastice a U.R.S.S., 
în ziua cînd colegii sovietici îl săr
bătoreau într-o adunare solemnă, la 
cea de-a optzecea sa aniversare. 
Cuvintele lui reflectau o nezdrunci
nată . încredere în victoria rațiunii 
omenești. Rockwell Kent este luptă
tor în primele rînduri ale frontului 
păcii, membru al Consiliului Mon
dial al Păcii.

Rockwell Kent salută cu căldură 
Congresul mondial de la Moscova 
pe care-1 consideră o tribună a po
poarelor. Ideea dezarmării generale 
— spune dînsul — a găsit un ecou 
puternic în rîndurile oamenilor de 
pretutindeni și ea va învinge pen
tru că pacea și înțelegerea ' între 
popoare au devenit o necesitate 
imperioasă a zilelor noastre. Marele 
pictor american ne-a rugat să trans
mitem prin intermediul ziarului 
„Scînteia“ salutul său prietenesc, a- 
dresat cititoiilor ziarului, întregului 
popor romîn, căruia îi dorește să 
propășească și în viitor, viața fiin- 
du-i plină de fericire.

A. MUNTEANU,

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 
TASS : La Montevideo a avut loc 
plenara Comitetului Central nou 
ales al P.C. din Uruguay. Plenara a 
ales comitetul executiv alcătuit din 
15 persoane.

Prim-secretar al C.C. al P.C. din

ALGER 4 (Agerpres). — Manifes
tațiile prin care poporul algerian își 
exprimă bucuria pentru cucerirea 
independenței au continuat nu nu
mai în cursul zilei de marți dar și 
în cursul nopții. în piețe, pe străzi, 
pe estradele improvizate, cîntînd, 
dansînd, algerienii au manifestat
pentru pace, pentru independența 
Algeriei.

în dimineața zilei de miercuri, la 
chemarea G.P.R.A. și F.L.N. de a 
contribui la refacerea Algeriei, în
treaga populație și-a reluat activi
tatea. Corespondentul special al a- 
genției France Presse subliniază că 
viața a devenit aproape normală. la 
Oran, locuitorii pot să se aprovizio
neze cu pîine, came, lapte și legume.

Același lucru se semnalează și la 
Alger unde în ciuda marilor distru
geri provocate de O.A.S., activitatea 
economică și administrativă începe 
să devină normală. Răspunzînd la 
chemarea Uniunii Generale a Oa
menilor muncii algerieni, muncito-

rii brutari
lucru. Pentru a împiedica orice in
cident, în fața prefecturii din Alger 
fac de gardă soldați ai A.L.N.-ului.

După cum relatează agenția Fran
ce .Presse, ca urmare a proclamării 
independenței Algeriei, postul do 
radio „Franța 5” și-a schimbat de
numirea în „Radio Alger”. Posturile 
de spicheri ocupate pînă acum nu
mai de francezi au fost preluate da 
algerieni.

O dată .cu reluarea activității nor
male în Algeria continuă să soseas
că începînd de marți noi detașa
mente ale Armatei de' Eliberare 
Națională. în cinstea ostașilor 
A.L.N.-ului, poporul algerian organi
zează mari manifestații. întîmpinați 
chiar la trecerea graniței cu Tuni
sia, soldații A.L.N.-ului sînt primiți 
cu aclamații, cu cîntece și cu focuri 
de artificii. Mulțimea scandea
ză „Trăiască F.L.N.”,' „Trăiască 
G.P.R.A.”, „Trăiască unitatea na
țională”.

DOCUMENTAR

ALGERIA
Situotă în partea de nord a Afri

cii, Algeria are o suprafață de 2,3 
milioane km p și o populație de 10,4 
milioane oameni, formată îndeosebi 
din arabi și berberi, precum și din 
peste 1 milion europeni (francezi, 
italieni, spanioli și alții).

Majoritatea covîrșitoare a popu
lației băștinașe — aproximativ 80 
la sută —■ muncește în agricultură. 
Pămînturile cele mai fertile sînt ex
ploatate de colonialiștii europeni, 
populația algeriană fiind concen
trată din această cauză în regiunile 
secetoase semifertile. Aproximativ 
700 000 familii de țărani nu au de
loc pămînt.

Din venitul național al Algeriei, 
28 la sută revine industriei.

Aici se găsesc minereu de fier, 
fosfați, aramă, cărbune. în ultimii 
ani, monopolurile franceze, împre-

ună cu companiile americane, en
gleze și vest-germane au organizat 
exploatarea uriașelor resurse petro
liere din Sahara algeriană.

Nivelul de trai al populației băști
nașe este unul din cele mai scă
zute din lume. în ultimii 50 de ani, 
populația a crescut de peste 2 ori, 
în timp ce recolta de cereale a scă
zut cu 20 la sută, șeptelul — cu 50 
la eută. Venitul mediu al algeiianu- 
lui este de 10 ori mai mic decît cel 
al colonialiștilor francezi. Șomajul 
în proporții de masă obliga mulțl 
algerieni să-și părăsească patria, 
emigrația devenind o trăsătură ca-

Vizita lui Adenauer la Paris

P. C. din Uruguay
Uruguay a fost reales Rodney Aris- 
mendi.

Din secretariat fac parte Enrique 
Pastorino, Jaime Perez,.Rosario Pie- 
traroa, Enrique Rodriguez, Alberto 
Suarez.

O «O---------

PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri 
cancelarul vest-german Adenauer, 
și președintele Franței, de Gaulle, 
au discutat din nou timp de două 
ore numai în prezența interpreților. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presșe, cercurile apropiate de dele
gația vest-germană dau de înțeles 
că ■ tratativele de miercuri s-au re 

• ferit la probleme militare. De Gaulle 
și Adenauer au discutat problemele 
N.A.T.O. și situația celor două țări 
în acest bloc militar.

Joi, la tratativele franco-vest- 
germane urmează să participe pri
mul ministru al Franței, Pompidou, 
și exper.ții principali ai celor două 
delegații.

După întrevederea cu de Gaulle, 
Adenauer a plecat la ceremonia or
ganizată în cinstea lui la Consiliul 
municipal al Parisului. „Revanșarzii 
germani să plece de aici I“, 
iască ~ _ 
mană !” — iată cuvintele cu 
l-au primit pe Adenauer consilierii 
municipali 
sit după aceea sala unde s-a desfă
șurat ceremonia. într-o altă sală a 
primăriei consilierii municipali co
muniști au depus o coroană de flori 
la placa pusă în amintirea membri
lor consiliului- municipal al Parisu
lui, împușcați de fasciști în timpul 
ocupației hitleriste a Franței.

. „Tră- 
Republica Democrată Ger- 

care

comuniști. Ei au pără-

racterietică a vieții algeriene din ul-
D— ZZ 12 la sută 

în spe-
timele decenii. Doai 10—12 
din copii învață la. școală, 
cial în clasele primare.

Franța a început în 1830 
rea Algeriei, iar în 1834 a 
mat-o colonie franceză.

După 132 de ani de asuprire co
lonială și aproape 8 ani de război 
de eliberare, poporul algerian a iz
butit să-și realizeze năzuințele sale 
spre libertate și indepedență națio
nală. Pe baza acorduriloi de la 
Evian, la 1 iulie a avut loc în Alge
ria referendumul, care a demonstrat' 
voința unanimă a poporului algerian • 
de a trăi într-o țară independentă 
— Republica Algeria.

cuceri- 
pro'cla-

BELGRAD. Ambasadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad, Ion Rab a oferit un 
cocteil în cinstea academicianului Tu
dor Arghezi președinte de onoare al 
Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă 
care a făcut o vizită de două săptă- 
mîni în R.P.F. Iugoslavia.

ATENA. Liga de Piietenie gieco- 
romînă a organizat în grădina cine
matografului „Castro“ din orașul 
Iralicon o seară culturală româneas
că cu prilejul vizitei în Creta a am
basadorului R.P. Romîne în Grecia, 
Mircea Bălănescu. Au fost prezen
tate apoi filmele romînești „Scurtă 
istorie" și „Valurile Dunării“ care 
s-au bucurat de aprecierea una
nimă a celor peste 800 de partici- 
panți.

GENEVA. La 3 iulie a.c., la Gene
va s-au încheiat lucrările colocviului 
internațional cu tema „J. J. Rou
sseau și omul modern", organizat de 
Comisia națională franceză UNESCO 
în colaborare cu Asociația „J 
Jacques Rousseau“. Cuvîntul de în
cheiere a fost rostit de Rene Maheu, 
director general al UNESCO. A 
prezentat comunicări și o delegație 
a Comisiei naționale romîne pentru

UNESCO condusă de prof. Stanciu 
Stoian.

MOSCOVA. La 4 iulie Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a avut o convorbire 
cu Bruno Kreisky, ministrul aface
rilor externe al Austriei, în proble
mele relațiilor sovieto-austriece.

BRATISLAVA. Teatrul național 
slovac a prezentat la 3 iulie în pre
mieră piesa „Steaua fără nume“ a 
dramaturgului romîn Mihail Se
bastian. Piesa, pusă în scenă de re
gizorul Viktor Lukac, s-a bucurat 
de succes.

BONN. Hotărîrea guvernului Lao
sului de a stabili relații diplomatice 
cu R.D. Germană a stîrnit o reacție 
violentă a cercurilor oficiale de la 
Bonn. Purtătorul de cuvînt al gu
vernului R.F. Germane s-a dedat la 
amenințări directe împotriva noului 
guvern al Laosului. El a declarat că 
recunoașterea R.D. Germane de că
tre Laos va fi considerată de guver
nul R.F. Germane drept un „act 
ostil” care va atrage „reconsiderarea 
relațiilor cu Laosul".

MOSCOVA. — A încetat din viață 
după o boală grea Anton Gaevoi, 
membru ai C.C. al P.C.U.S., secre
tar al C.C. al P.C. din Ucraina. în 
necrologul semnat de N. S. Hrușciov 
și de alți conducători sovietici, se 
arată că „Anton Gaevoi și-a consa
crat toate forțele, cunoștințele, ma- 

,Jean rea sa experiență și capacitățile or- 
_ ganizatorice, dezvoltării economiei 

naționale, ridicării bunăstării oame
nilor muncii, măreței cauze a con
struirii comunismului în țara noa- 
stră“. •

CANBERRA. Agenția Reuter a- 
nunță că la 3 iulie la laboratorul 
Universității Naționale a Australiei 
unde se efectuează cercetări nu
cleare s-a produs o explozie in 
urma căreia s-au ales cu arsuri 
grave un om de știință australian și 
trei ingineri și tehnicieni.

TOKIO. 19 morți, 8 dispăruți, 16 
răniți, peste 18 000 de locuințe dis
truse, comunicațiile complet între
rupte, iată bilanțul distrugerilor 
provocate pînă acum de inundațiile 
care fac ravagii în insula Kiusiu.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile postale, factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


